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Anotace bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu. Pozemek pro bytový dům se 

nachází na k.ú. Ostrava – Poruba, okres Ostrava - město. Tato stavba je navržena aby sloužila 

pro ubytování mladých rodin a je situována v klidné a příjemné části Ostravy, v Porubě. 

Objekt je samostatně stojící a je umístěn v oblasti výstavby nových bytových domů. 

Budova je třípodlažní, podsklepená. Stavba včetně zpevněných ploch bude realizována 

na parcele číslo 625/1. Vjezd na pozemek bytového domu je z místní komunikace – ulice 

Zánovní. 

V domě se nachází 6 bytů, vždy dva byty na jednom patře. První nadzemní podlaží 

obsahuje byty 3+1 a 2+1. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou byty 3+1. Byt 2+1 je o 

velikosti 82,67m
2
 a obsahuje prostorný obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, 

chodbu a obytný pokoj. Byty 3+1 jsou o velikosti 92,68m
2
 a obsahují prostorný obývací pokoj 

s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, chodbu a dva obytné pokoje. Byty jsou přístupné vždy 

z hlavní chodby jednotlivých podlaží. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje určené 

pro nájemníky. 

Dalším předmětem bakalářské práce je řešení technologie provádění klempířských 

konstrukcí, řešení a porovnání materiálových variant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation of bachalor work 

 

Subject of this thesis is to design an apartment building. Land for residential building 

is located on the cadastral Ostrava - Poruba, Ostrava district - the city. This building is 

designed to serve for the accommodation of young families and is situated in a quiet and 

pleasant part of  Ostrava, in Poruba. The building is detached and is located in the 

construction of new residential buildings. 

The building has three floors, basement. Including construction of hard surfaces will 

be carried out on plot number 625 / 1 The entrance to the site of the building is of local roads - 

streets Complete offer. 

The house is 6 bytes, each two flats on one floor. The first floor contains apartments   

3 +1 and 2+1. In the second and third floor apartments are 3+1. Apartment 2+1 is the size of 

82.67 square meters and includes a spacious living room, dining room, kitchen, bathroom, 

toilet, hallway and living room. Flats 3+1 is a size 92.68 square meters and include a spacious 

living room, dining room, kitchen, bathroom, toilet, corridor and two living rooms. Flats are 

always accessible from the main corridor of each floor. In the basement cellar is designed for 

tenants. 

Another subject of the thesis is the implementation of technology solutions to 

plumbing design, material solutions and compare options. 
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1. Úvodní ustanovení  
 
Zásady pro vypracování diplomové práce (dále i DP) nebo bakalářské práce (dále i BP)  

jsou  určeny  všem  studentům  (prezenční  i  kombinovaná  forma  studia)  bakalářských    
a  magisterských  studijních  programů  a  studijních  oborů,  které  jsou  akreditovány  na  
Fakultě stavební (dále jen FAST) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále  
jen VŠB-TUO).  

Vypracování  diplomové  nebo  bakalářské  práce  je  součástí  studijních  programů   
a studijních plánů studijních oborů FAST  

 
Diplomovou  a  bakalářskou  prací  se  ověřují  vědomosti  a  dovednosti,  které  student  

získal  během  studia  a  jeho  schopnosti  využívat je  při  řešení  technických  a  odborných  
problémů studovaného oboru.  

 
Diplomovou nebo bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit, písemně  

prezentovat řešení zadaného úkolu a  verbálně  obhájit  své  přístupy  k řešení  a  výsledky  
řešení.  

 
 

2. Témata a rozsah diplomových a bakalářských prací  
 
Diplomové a bakalářské práce se liší charakterem zadaných úkolů a hloubkou jejich  

zpracování:  
 
-  témata  diplomových  prací   vycházejí z potřeb  společenské  praxe,  z plánu  vědecko- 

výzkumné  činnosti vysoké  školy,  fakulty nebo profilující katedry.  Student se  musí  
snažit  podat  v diplomové  práci co nejvýstižnější a  nejpříznivější obraz  o svých  
schopnostech  řešit  ucelené  úlohy stavební praxe  a  výzkumu  a  osvojení si  
nezbytných  návyků  technického způsobu  vyjadřování,  znalosti odborné  literatury,  
technických  norem a  jejich  využití.  Téma  diplomové  práce  může  navazovat  na  
bakalářskou práci, kterou student obhájil v bakalářském stupni studia,  

-  témata bakalářských prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného profilující  
katedrou.  V bakalářské  práci má  student  prokázat,  že  je  schopen  samostatně  
zpracovat  zadané  téma,  ovládá  technický způsob  vyjadřování a  umí pracovat  
s odbornou  literaturou  a  technickými  normami.  Témata  bakalářských  prací svým  
charakterem a hloubkou zpracování odpovídají rozšířeným ročníkovým projektům.  

 
 
 
 
 

Textový  a  grafický  rozsah  DP  a  BP se  liší  podle  charakteru  zadaných  úkolů.  Doporučen   
rozsah textových částí DP a BP:  

 
- bakalářská práce…………………….min. 30 stran textu včetně obrázků a tabulek,  
- diplomová práce…………………….min. 45 stran textu včetně obrázků a tabulek.  

 
 
 

3. Uspořádání diplomové (bakalářské) práce  
 

Diplomová nebo bakalářská práce je souborem těchto částí:  
 
A. Desky a vazba práce  
B. Úvodní část práce  
C. Hlavní textová část práce  
D. Přílohy  
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DP a BP student uloží do IS EDISO? (výkresy ve formátu .pdf) a odevzdá formou  

dvou výtisků v knihařsky pevné vazbě a 1 CD s obsahem DP nebo BP (nezaheslované). 
Obrázek 1 obsahuje požadovanou strukturu údajů desek DP a BP. Barva desek je černá se  
zlatým potiskem. Zadní přídeští je obvykle vybaveno doplňky pro vložení média (disketa,CD- 
ROM) s textem DP (BP), příloh, zdrojových textů apod.  

B. Úvodní část práce  
 

B. 1 Titulní list  
 
Titulní list DP (BP) má podobný obsah s titulní deskou, navíc se uvádí úplný název  

práce (česky a anglicky), jméno studenta, jméno vedoucího práce, sídlo školy (Ostrava) a rok  
vypracování a odevzdání práce, dle obrázku 2.  
 
B. 2 Zadání diplomové (bakalářské) práce  

 
Zadání  diplomové  nebo  bakalářské  práce  (kopie)  se  vkládá  bezprostředně  za  titulní  

list. Originál zadání zůstává studentovi.  
 
Originál  zadání  vypracovává  vedoucí  pracovník oborové  katedry  ve  spolupráci  

s vedoucím  DP nebo  BP v termínech  stanovených  studijním  programem.  Zadání  se  
vypracovává ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží student, na druhý stejnopis potvrdí  
student převzetí zadání. Druhý stejnopis je předán na studijní oddělení a založen do studijní  
dokumentace studenta.  

Zadání DP a BP obsahuje:  
- název univerzity a název fakulty,  
- název oborové katedry a akademický rok,  
- studijní obor,  
- druh práce (diplomová, bakalářská),  
- název práce česky,  
- název práce anglicky (s vyznačením slov kromě předložek a spojek velkými písmeny),  
- zásady pro vypracování práce,  
- požadovaný rozsah práce,  
- požadovaný procentuální  podíl  odborných  profesí  na  řešeném  tématu  DP a  BP  

(stanoví garant oboru) 1) 
- seznam doporučené odborné literatury,  
- jméno vedoucího práce, příp. konzultanta,  
- datum zadání a termín odevzdání práce,  
- podpis vedoucího pracovníka katedry a děkanky, razítko fakulty,  
- datum podpisu zadání,  
1) – podíl odborných profesí bude zohledněn v pedagogických úvazcích jednotlivých  

 kateder FAST  

B. 3 Místopřísežné prohlášení  
 
Tímto  prohlášením  se  student  hlásí  k autorství  diplomové  (bakalářské)  práce.  Text  

prohlášení  se  umisťuje  v dolní  části  stránky.  Je  třeba  neopomenout vlastnoruční  podpis  
modrou  barvou  (doporučuje  se  podpis  celým  jménem),  jako  datum  se  uvádí  datum  
odevzdání diplomové (bakalářské) práce (je uvedeno v zadání práce), viz obrázek 3.  

Pokud student použil podklady autora, resp. podniku, které vyžadují jejich souhlas  
s uveřejněním, je povinen tuto okolnost doplnit do prohlášení.  

 
Do prohlášení se nezařazuje poděkování (konzultantům apod.). Pokud je to nezbytné,  

je možno uvést poděkování na samostatné stránce za závěr diplomové (bakalářské) práce.   
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Toto  prohlášení  musí  být  napsáno  na  samostatném  listě  papíru  a  vlastnoručně  

podepsáno studentem s udáním data odevzdání práce, viz obrázek 4. Toto prohlášení může  
obsahovat dohodnuté  omezení  přístupu  k textu  diplomové  (bakalářské)  práce,  vyplývající  
například z ochrany know-how spolupracující firmy.  

B. 5 Anotace diplomové (bakalářské) práce  
 
Anotace obsahuje vzor citace diplomové (bakalářské) práce včetně počtu stran a 8 až  

10 řádků  textu  s popisem  obsahu  diplomové  (bakalářské)  práce  s důrazem  na  dosažené  
výsledky.  

 
V horní  části  stránky  se  uvádí  anotace  v českém  nebo  slovenském  znění,  pod ní  

cizojazyčně. Volba cizího jazyka musí odpovídat zvyklostem studijního oboru.  
 
B. 6 Obsah diplomové (bakalářské) práce  

 
Do  obsahu  diplomové  (bakalářské)  práce  se  zařazuje  seznam  všech  číslovaných  

kapitol a podkapitol včetně odkazů na čísla stran. Nezahrnují se do něj dříve uvedené části  
práce  (anotace,  prohlášení  studenta,  zadání  atd.).  Obsah  musí  být upraven  do  přehledné  
podoby, viz obrázek 5.  

B. 7 Seznam použitého značení  
 
Seznam použitého značení je součástí každé diplomové (bakalářské) práce. Obsahuje  

značky abecedně řazené (nejprve velká a následně malá písmena v pořadí latinská abeceda,  
řecká abeceda), doplněné jejich významem a uvedením fyzikálních jednotek. Každou značku  
je možné uvést také u jejího prvního výskytu v práci. Vyžaduje-li to povaha práce, uvádí se  
samostatné seznamy:  
- použit ch indexů,  
- zkratek (AUTOCAD, ANSYS, PHASES, ...)  
- odborných termínů (basis function, finite element, hard disc, ...).  

C. Hlavní textová část práce  
 
Hlavní  část diplomové  (bakalářské)  práce  začíná  úvodem,  pokračuje  jednotlivými  

kapitolami a končí závěrem se zhodnocením. Z členění DP a BP musí vyplynout:  
-přehled současného stavu řešené problematiky,  
-aktuálnost řešení problematiky,  
-metodika řešení,  
-dosažené výsledky,  
-hodnocení výsledků a diskuse o nich.  

 
C. 1 Členění textu BP a DP  
 

-  Text diplomové  (bakalářské)  práce  je  členěn  do  kapitol  a  podkapitol,  výjimečně  do  třetí  
úrovně členění.  

-  Kapitoly a podkapitoly se průběžně číslují podle desetinného třídění arabskými číslicemi,  
čísla podkapitol se oddělují tečkou (viz obr. 5).  

-  Délka kapitoly by v zásadě měla přesahovat délku stránky. Více kapitol na jedné stránce  
ztěžuje přehled.  

-  Názvy kapitol (nadpisy) se od předcházejícího textu oddělují dvěma řádky, od následujícího  
textu jedním prázdným řádkem a vhodným způsobem se zvýrazňují.  

-  Vlastní text kapitol se člení do odstavců. První řádek odstavce začíná od levé svislice nebo  
se od ní odráží. Mezi odstavci má mezera velikost jednoho řádku.  

-  Výčty se od předcházejícího i následujícího textu oddělují prázdným řádkem. Umisťují se  
od levé  svislice.  Jednotlivé  body  se  označují  arabskými  číslicemi,  písmeny  abecedy,  
pomlčkami nebo jin mi značkami.  
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-  Obrázky a tabulky včetně jejich popisu se zarovnávají na střed. Obrázky je třeba umisťovat  
přímo  do  textu,  co  nejblíže  odkazu  na  ně.  Jen  pokud to  není  možné,  zařazují  se  do  
dodatků.  

-  V seznamu  literatury  se  uvádí  pouze  ty  literární  prameny,  na  něž  jsou  v textové  části  
odkazy. Citace literatury v seznamu musí odpovídat ČSN ISO 690.  

C. 2 Požadavky na úpravu textu DP a BP  

V úvodní části DP a BP se umisťuje každá část  na samostatný list. Hlavní textovou  
část DP a BP je možno z důvodů úspory tisknout oboustranně. Začátky hlavních kapitol je  
možno uvádět na lícové straně, která má při oboustranném tisku vždy liché číslo.  

 
V celé DP a BP je nutno používat pouze zákonnou měrovou soustavu SI. Technické  

výrazy  musí  odpovídat používané  terminologii  a  normám,  vzorce  a  rovnice  jsou  číslovány.  
Výpočty  musí  být uspořádány  tak,  aby  každý  čtenář  mohl  bez  obtíží  přezkoumat jejich  
správnost. U vzorců, součinitelů, hodnot a závěrů převzat ch, bude publikována odvolávka   
(v hranatých závorkách) na pramen, uvedený v seznamu použité literatury.  

Originál  DP a  BP musí  být vypracován  na  bílém  formátu  A4 s dostatečným  
kontrastem pro kopírování. Při zpracování textové části práce v běžném textovém editoru se  
doporučuje typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. Tisk na formátu  
A4 respektuje okraje  2,5 cm.  Matematické  vzorce  a  výrazy,  které  nelze  vytvořit  v použitém  
textovém editoru, je  možné  vepsat  do  textu technickým  písmem. Při  použití  psacího  stroje  
má  jedna  stránka  obsahovat 30  až  35  (40)  řádků  (řádkování  1,5)  po  60  úhozech  klasické  
velikosti písma.  

Stránky musí být průběžně číslovány. Při použití elektronické sazby je možno doplnit 
záhlaví stránky také nápisem „Diplomová práce“ (u bakalářů „Bakalářská práce“) a graficky  
oddělit od textu.  

Všechny  citované  práce  a  odkazy  musí  být uvedeny  v seznamu  literatury.  Každý 
uváděný  údaj  doplní  student číselnými  odkazy  na  literaturu,  ze  které  je  informace  
přebírána, např. [15], [2, 4-6]. Není přípustné citovat celé odstavce z knih či učebnic.  

V případě nutnosti musí být nezbytné citáty zřetelně vyznačeny uvozovkami.  
 
C. 3 Požadavky na jazykovou kvalitu  

 
Hodnocenou součástí úrovně DP a BP je i jazyková kvalita a čistota. Student se ve  

své práci vyjadřuje stručně, technicky, slohově i gramaticky správně. Přitom používá kratší,  
dobře  srozumitelné  věty.  Předpokládá  se  dodržování  Pravidel  českého  pravopisu  a  
dodržování odborného názvosloví.  

C. 4 Seznam použité literatury  
 

Použitá literatura je seřazena abecedně podle příjmení autorů. Hlavní zásady citace:  
a) Jméno autora se uvádí písmem v pořadí: příjmení, osobní jméno, oba údaje  

jsou  odděleny  čárkou.  Osobní  jméno,  resp.  jména  lze  uvádět iniciálami,  
příjmení v původním tvaru, bez titulů a hodnosti.  

b) Název  publikace  je  napsán  kurzívou.  Název  se  uvádí  v jazyce  citované  
publikace, pouze se převádí z cizího písma do latinky.  

c) Vydavatelské údaje  se  píší  v pořadí:  místo vydání,  (dvojtečka)  nakladatelství   
či jiná vydavatelská instituce (čárka) a rok vydání.  

D. Přílohy  
 
Do  příloh  se  uvádějí  rozsáhlejší  grafické  práce,  stavební  výkresy,  mapy,  obrázky,  

tabulky,  výpisy  programů,  algoritmy  a  fotografie,  které  nejsou  zařazeny  a  pěvně  svázány  
v textu.  
 
 



©FAST, VŠB-TUO  
Garant dokumentu: Proděkan pro studium  
Účinnost od 1.4.2010  

Zásady pro vypracování bakalářských a diplomových prací  
FAST_SME_10_007     Verze: A  

Přílohy  se  číslují  arabskými  číslicemi  a  jsou  uvedeny  na  zvláštním  seznamu.  Počet 
příloh není omezen. Doporučuje se dodržování účelné stručnosti s přihlédnutím k významu   
a  přiměřenému  rozsahu  příloh  pro  hodnocení  práce  a  pro  případné  navazující  práce  
v budoucnu.  
Stavební  výkresy,  mapy  a  přílohy,  které  to  vyžadují,  jsou  opatřeny  popisovým  polem  
(razítkem) podle obrázku 6.  

Zvláštní přílohou je úplný text DP nebo BP v elektronické verzi, uložen  na vhodném  
nosiči  (např.  CD-R,  CD-RW  apod.),  určen   ke  zveřejnění  prostřednictvím  databáze  
kvalifikačních prací, kterou spravuje VŠB-TUO.  

4. Související dokumenty  
 

ČSN ISO  5966  (01 0173)  Formální  úprava  vědeckých  a  technických  zpráv.  Praha:  Český  
normalizační institut, 1995.  
 
ČSN ISO  7144 (01 0161)  Dokumentace  –  Formální  úprava  disertací  a  podobných  
dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1996.  
ČSN 01  6910  Úprava  písemností  zpracovaných  textovými  editory  nebo  psaných  strojem.  
Praha: Český normalizační institut, 2002.  

ČSN ISO  690 Bibliografické  citace.  Obsah,  forma  a  struktura.  Praha:  Český  normalizační  
institut, 1996. 32 s.  

ČSN ISO  690-2 Bibliografické  citace  –  Část 2:  Elektronické  dokumenty  nebo  jejich  části.  
Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 s.  

 
5. Závěrečná ustanovení  

 

Zásady  pro  vypracování  diplomové  a  bakalářské  práce  mohou  být dále  upřesněny  
vedoucím oborové katedry v rámci jeho působnosti.  

Diplomová práce nebo bakalářská práce, která nebude po formální stránce odpovídat 
podmínkám, uvedeným v těchto zásadách, nebude přijata k obhajobě.  

Tato směrnice byla projednána Akademickým senátem FAST VŠB – TU Ostrava dne  
26. 3. 2010 a nabývá platnosti dnem 1. 4. 2010.  

 
 
 
 
 

doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.  
     děkanka Fakulty stavební  
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PLOVOUCÍ PODLAHY      TECHNICKÝ LIST            
 

STEPROCK  HD 
POLOTUHÁ  TEPELNĚ  IZOLAČNÍ  AKUSTICKÁ  DESKA                    
 
• POPIS VÝROBKU 
Polotuhá deska  z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. 
 
• OBLAST POUŽITÍ 
Doporučená izolace pro lehké akustické plovoucí podlahy – systém AKUFLOOR® – viz samostatný montážní návod. 
Deska Steprock HD je určena pro stavební tepelné a akustické izolace lehkých plovoucích podlah s požadavky na snížení 
kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Deska Steprock HD odolává rovnoměrně rozloženému tlaku, který má být roznášen 
pomocí dvou křížově položených vrstev nosných desek (např. podlahový sádrokarton, dřevotřískové, dřevoštěpkové nebo 
cementotřískové desky). 
 
• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL  
Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. 
 
• BALENÍ 
Desky Steprock HD jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   
 
ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ 
Tloušťka                                (mm) 20 25 30 40 50 60 
Délka x šířka                         (mm) 1000 x 600 
m2 / balík 7,2 6,0 6,0 3,6 2,4 2,4 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň --- A1 --- ČSN EN 13501-1 
Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti λD 0,039 W.m-1.K-1 

ČSN12667  

Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 30 kPa 
ČSN EN 826 

Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609 
Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 

ČSN EN 12087 
Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 2,140 kN.m-3 

ČSN P ENV 1991-2-1 
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540 
Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 

Stavební certifikát CE-Marking 1390-CPD-0168/09/P  
1159-CPD-0091/05-2 

Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha 
Zertifizierung-und Zulassungstelle für Bauprodukte Graz 

Systém řízení jakosti ISO 9001:2001 – certifikát č.6001405 
ISO 9001:2000 – certifikát č. VNA0005496 

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 
Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapešť 

Systém péče o životní 
prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č.196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 

Pozn.: Pro optimální akustické vlastnosti podlahy doporučujeme používat Steprock HD o tloušťce max. 40 mm. Skladba podlahy musí 
být přizpůsobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro zatížení podlahy do 250 kg/m2 se zpravidla 
používají minimálně dvě nosné desky, každá o tloušťce 16 mm. V případě pochybností o dostatečné tuhosti je nutné toto konzultovat se 
statikem. 
 
Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů 
může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce. 

Rockwool, a. s.   
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 

e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz 
 
 
 

Vydáno: 19. března 2010                                    © Copyright:  ROCKWOOL, a. s.  
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Technika pro obkladače   

 

Těsnicí folie    
tekutá 
 (Flüssigfolie 1 KS)  
 
 

���� připravena k aplikaci  
���� nanášení vále čkem i hladítkem  
����   žlutá barva 
����   trvale pružná 
 

Popis výrobku 
 
Pastovitá jednosložková žlutá těsnící hmota bez 
obsahu rozpouštědel, dokonale vodotěsná, přitom 
však paropropustná, vhodná ke zhotovení trvale 
pružné bezešvé a bezesparé hydroizolační vrstvy. 
 
 
 
 
 

Použití 
 
Pouze v interiéru, k hydroizolaci proti netlakové vodě, 
přímo pod keramické obklady a dlažby, v koupelnách, 
sprchových koutech, v umývárnách, kuchyních apod.  
 
 
 
 
 
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
  7 kg kbelík 60 kbelíků / 420 kg na paletě  
14 kg kbelík                 27 kbelíků / 378 kg na paletě 
25 kg kbelík                 18 kbelíků / 450 kg na paletě 
 
 
Skladování:  
V suchu na dřevěných roštech v neporušeném 
originálním balení po dobu cca 12 měsíců. 
 

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %. 

Spotřeba: od 0,5 kg/m2 a 1 mm 

Plné zatížení (vodou): po cca 8 dnech 

Možno obkládat:  po cca 24 hodinách 

Počet prac. kroků: nanášejte 2x 

Teplota zpracování: > +5°C 

µ hodnota: 2481 

sd hodnota: 4,96  

Doba odvětrání:                      1 vrstva cca 2 hodiny                                              
 
 

Zkoušeno podle 
 
ÖNORM 22207 
EN 14891 
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Zpracování 

 
 
Doporu čené nářadí: 
Pěnový váleček nebo váleček z jehněčí kůže, 
hladítko. 
 

Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat 
požadavkům platných norem. 
Na beton, pórobeton, plynobeton, omítky na cementové 
bázi, sádrové materiály, dřevo, desky z tvrzené pěny, 
kovy, polyester a keramické obklady a dlažby.  
 

Nevhodné použití: 
V místech s výskytem tlakové vody, tj. v bazénech a 
nádržích a v exteriéru – balkony, terasy.  
 

Příprava podkladu: 
Ověřte vyzrálost podkladu, nerovné nebo nekvalitní 
podklady odpovídajícím způsobem ošetřete. 

 
Zpracování: 
Materiál nanášejte přímo z nádoby vhodným 
nářadím rovnoměrně na podklad ve dvou navzájem 
nezávislých pracovních krocích. Druhou vrstvu 
aplikujte až po zaschnutí vrstvy první, tj. po cca 2 
hodinách. Celková vrstva musí být celistvá bez 
otevřených pórů.   
Do styků stěna x stěna resp. stěna x podlaha 
zapracujte Murexin T ěsnící pásku , k utěsnění 
prostupů potrubí a vpustí  použijte Murexin 
Těsnění Gully  nebo Těsnící manžetu . 
Nářadí po použití omyjte vodou. 
Lepení obkladu nebo dlažby je možné po cca 24 
hodinách. 
 
 
 

 
 

Pro perfektní systém 

 
Doporučená skladba: Základ hloubkový LF  – T ěsnicí folie tekutá  – Murexin flexibilní lepicí mal ta  
Vyrovnání podkladu: Základ hloubkový LF – Malta vyrovnávací nebo Nivela ční hmota podlahová 
Systémové komponenty: Těsnicí páska, T ěsnění Gully, T ěsnicí manžeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 
 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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KRPA DEHTOCHEMA a.s.  
Nádražní 450 
Svoboda nad Úpou 
542 24 
 

 
  

 
telefon: +420 499 847 511 
fax:   +420 499 847 516 
www.krpa-dehtochema.cz 

                                                                                                                             
            
             Platnost od 1.2.2010 

Technický list výrobku 
dle požadavků ČSN EN 13 707  

Elastodek 40 standard dekor 
PYE PV 180 S 40 

 
Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou 
z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou barevným 
hrubozrnným posypem. Na vrchní straně je provedena 
úprava kraje o šíři 8 – 10 cm z důvodu překrytí a spojování 
pásu natavením.      
 
Charakteristika a oblast použití :
Elastodek 40 standard dekor je určen jako finální vrstva 
hydroizolačního souvrství střešních plášťů v základním provedení.   
 
Zpracování : 
Pás se aplikuje za pomoci plamene.  
Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět  
alespoň 10 cm. Pás doporučujeme aplikovat při teplotě 
vzduchu min. 0°C. 
 
Značení :
Role: identifikační potisk ze spodní strany pásu  
v intervalech 4 – 5 m 
Paleta: identifikační štítek 
 
Doprava a skladování :
Role musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě   
ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). 
Chránit před přímým slunečním zářením. 
 
Skladba pásu :
- vrchní vrstva – hrubozrnný barevný posyp 
- asfaltová hmota - modifikovaný asfalt SBS 
- nosná vložka – polyesterové rouno 
- asfaltová hmota - modifikovaný asfalt SBS 
- spodní úprava - PE folie     
 
 
 
Balení : standardně:

- role 7,5 m x 1 m x 4,2 mm 
- pevný papírový obal nebo speciální pásky 

dodávají se na paletové jednotce 800 x 1200 mm                             
v počtu 20 ks zajištěné PE folií  
 
 
Záruka: 7 let                                                                        
                
              

    
    

        CERTIFIKÁT VNITROPODNIKOVÉ KONTROLY    č. 1301-CPD-0423 ze dne 12.01.2009  
               Vydal: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.,Studená 3, 82634 Bratislava, Slovenská republika 

               * PAVUS  posudek č. 508 092 z roku 2008 
                                                                          

                                                                                                     Svoboda nad Úpou dne  29.1.2010                    Jan Adam      Miroslav Konečný 
                   výrobní ředitel               obchodní ředitel      
 
 
 

Vlastnosti Jednotka Zkušební metoda Hodnoty
Zjevné vady - ČSN EN 1850-1 bez zjevných vad 
Délka min. m ČSN EN 1848-1 7,5 
Šířka min. m ČSN EN 1848-1 1 
Přímost - ČSN EN 1848-1 vyhovuje 
Plošná hmotnost pásu  kg/m2 ČSN EN 1849-1 4,7 ± 5% 
Tloušťka pásu   mm ČSN EN 1849-1 4,2 ± 0,2 
Vodotěsnost (při 0,2MPa 
24 hod) - ČSN EN 1928:2000 vyhovuje 

Reakce na oheň * - ČSN EN 13501-1 E 
Chování při vnějším požáru * - ENV 1187 BROOF (t1)  
Tahové vlastnosti  
největší tahová síla    
                            podél                       
                            napříč               
protažení             podél                              
                            napříč 

 
N/50 mm 

 
% 

ČSN EN 12311-1 
 

1 000 ± 250 
700 ± 250 

50 ± 5 
50 ± 5 

Odolnost proti nárazu min.  
 metoda A mm ČSN EN 12691 900

Odolnost proti statickému 
zatížení min. kg ČSN EN 12730 20 

Ohebnost za nízkých teplot °C ČSN EN 1109 - 15 
Odolnost proti stékání při 
zvýšené teplotě °C ČSN EN 1110 90 

Odolnost proti protrhávání   
(dřík hřebíku)                                  
                             podél  

napříč              

 
N 
 

ČSN EN 12310 -1                     300 ± 100 
400 ± 100

Umělé stárnutí při 
dlouhodobém 
vystavení zvýšené teplotě 

12 týdnů ČSN EN 1296 vyhovuje 

Vliv chemikálií na vodotěsnost 
(informativní) - ČSN EN 13707 a 

13969 vyhovuje 

Přilnavost posypu % ČSN EN 12310-1 25 ± 5 
Rozměrová stálost max. % ČSN EN 1107-1  0,5 
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AKRINOL                             C 1T 
lepidlo na keramiku a pórobetonové tvárnice  

                                 

                                    
                                                                                                       

AKRINOL ELASTIK                         C 2T 
flexibilní lepidlo na keramiku  

AKRINOL FORTE                            C 2T 
dvousložkové stavební lepidlo  

 
 
Popis a oblast použití  
AKRINOL je víceúčelové 
stavební lepidlo na bázi cementu, 
určené pro vnitřní i vnější použití. 
Je vhodné k lepení keramických 
dlaždic, klinkeru, skleněných a 
jiných mozaik na 
neproblematické stěnové (jemné 
vápenné, vápenocementové a 
cementové omítky) a podlahové 
povrchy (beton, cementové 
potěry), ale i k lepení podlahové 
keramiky v objektech 
s podlahovým vytápěním. 
Výborně se hodí i k lepení 
pórobetonových bloků při stavbě 
lehkého nosného a příčkového 
zdiva. 
Teplotní stálost: 
-40°C až +70°C 
 
AKRINOL ELASTIK je stavební 
lepidlo (na bázi cementu a 
speciálních přísad) s vysokou 
pružností, určené pro vnitřní 
i vnější použití. Je vhodné k 
lepení keramických dlaždic, 
klinkeru, skleněných a jiných 
mozaik na stěnové i podlahové 
povrchy, ale především na 
problematické podklady: na 
sádrokartonové a 
vláknocementové desky, sádrové 
omítky, pórobeton, dřevotřísky, 
apod. Je vhodné i k lepení 
podlahové keramiky v objektech 
s podlahovým vytápěním a 
k lepení keramiky na staré 
keramické obklady. Lze ho použít 
také k lepení keramiky 
v bazénech.  
Teplotní stálost: 
-40°C až +70°C 
 
 AKRINOL FORTE je 
dvousložkové stavební lepidlo na 
bázi cementu a ušlechtilých 

polymerních pojiv. Je určeno 
k lepení těžké keramiky a tenčích 
desek z přírodního nebo 
umělého kamene (hmota obkladu 
do 30 kg/m2) na neproblematické 
vnější i vnitřní stěnové podklady. 
Vhodný je k lepení desek 
z expandovaného nebo 
extrudovaného polystyrénu. 
Teplotní stálost: 
-40°C až +70°C 
 
Podklad  
Podkladem mohou být pevné, 
minerální omítky, suché a čisté 
betonové povrchy, cementové 
potěry, vláknocementové, 
sádrokartonové, dřevotřískové 
desky a staré keramické obklady. 
Očistíme z nich všechny 
uvolněné prvky, prach, zbytky 
bednicích olejů, mastnoty a jiné 
nečistoty. Staré pevné omítky 
zbavíme všech nanesených 
vrstev, nástřiků a jiných 
dekorativních povrchových 
úprav. Povrchy napadené 
stěnovými řasami a plísněmi 
musíme před lepením 
keramických obkladů 
dezinfikovat a očistit. 
Nové omítky necháme před 
lepením obkladů schnout 
nejméně 7-10 dnů na každý cm 
tloušťky – uvedené doby schnutí 
platí pro tzv. normální podmínky: 
T = +20ºC, relativní vlhkost = 
65%. Betonové podklady a 
cementové potěry musí být 
alespoň jeden měsíc staré. 
Očištěné klasické podklady před 
nanášením lepidla pouze 
navlhčíme, silně savé a 
nestejnoměrně savé (starý 
beton) podklady natřeme resp. 
impregnujeme rozředěnou AKRIL 
EMULZÍ (AKRIL EMULZE : voda 

= 1:1; spotřeba ~100 g/m2). 
Problematické podklady, jako 
např. staré keramické obklady, 
hladký beton, vláknocementové, 
sádrokartonové a dřevotřískové 
desky a sádrové omítky před 
lepením natřeme VEZAKRILEM 
(přibližně 300 ml/m2). Přídržnost 
lepidla na hladké povrchy 
vylepšíme, pokud tyto povrchy 
před lepením pomocí vhodného 
nářadí alespoň částečně 
zdrsníme. 
  
Příprava lepící hmoty  
AKRINOL, AKRINOL ELASTIK 
Obsah balení suché směsi 
zamícháme do přiměřeného 
množství vody, až dostaneme 
zcela homogenní směs bez 
hrudek. Necháme ji cca 10 minut 
stát, pak ji opět důkladně 
promícháme. Přitom můžeme pro 
upravení konzistence přidat ještě 
trochu vody. Doba 
zpracovatelnosti připravené 
hmoty je přibližně 3 až 4 hodiny. 
  
AKRINOL  Množství 

přidané vody 
20 kg cca 5 l 
 5 kg cca 1,25 l 
AKRINOL 
ELASTIK 

 

20 kg cca 5 l 
 5 kg cca 1,25 l 

 
 
AKRINOL FORTE 
Lepicí hmotu připravíme tak, že 
do 10 kg AKRINOLU FORTE -  
složka B za stálého míchání 
vsypeme 40 kg AKRINOLU 
FORTE - složka A. Vzniklou 
hmotu mícháme až je zcela 
homogenní. Necháme ji několik 
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minut stát, pak ji opět důkladně 
promícháme. Přitom můžeme pro 
upravení konzistence přidat ještě 
trochu vody. Doba 
zpracovatelnosti připravené 
lepící hmoty je přibližně 1 až 2 
hodiny.  
 
Lepení  
Teplota p ři nanášení 
Teplota vzduchu a stěnového 
podkladu nesmí být nižší než 
+5°C ani vyšší než +35ºC. Vn ější 
povrchy chráníme před sluncem, 
větrem a deštěm, avšak za 
deště, mlhy nebo při silném větru 
(>30 km/h) ani při takovéto 
ochraně povrchu nepracujeme. 
 
Lepení keramických dlaždic, 
klinkeru, sklen ěných a jiných 
mozaik 
Nářadím vhodným pro nanášení 
lepidla je zubová ocelová stěrka 
nebo zubové ocelové hladítko. 
Šířka a hloubka zubů na stěrce, 
resp. hladítku by měla být 4 až 6 
mm pro lepení středně velkých 
dlaždic (s délkou strany mezi 10 
až 20 cm). Pro lepení menších 
dlaždic a mozaik používáme 
nářadí s menšími zuby; pro 

lepení větších dlaždic se stranou 
delší než 20 cm používáme 
nářadí s většími zuby. Při 
určování velikosti plochy, na 
kterou lepidlo rozprostřeme, 
musíme brát ohled na to, že 
za normálních podmínek je doba 
zpracovatelnosti naneseného 
lepidla na zdi, resp. na podlaze 
jen přibližně 20 minut. Dlaždice 
pokládáme na sraz nebo na 
spáru, v druhém případě do spár 
vkládáme vhodně široké plastové 
kříže. Velmi savé dlaždice před 
lepením namočíme ve vodě. 
Polohu dlaždic můžeme měnit 
(upravit) nejdéle 10 minut po 
položení. Spáry mezi dlaždicemi 
dodatečně vyplníme spárovací 
hmotou ve vybraném barevném 
odstínu, dilatační spáry vyplníme 
vhodným trvale pružným tmelem. 
Přilepené podlahové obklady 
jsou pochůzné za cca 12 hodin, 
spárování je možné za cca 24 
hodin. 
 
Spot řeba: cca 2 až 3 kg suché 
směsi na m2, závisí na velikosti 
dlaždic, resp. na používaném 
nářadí k nanášení. 
 

Lepení pórobetonových blok ů 
Styčné plochy musí být pevné a 
čisté, bez uvolněných částic, 
prachu, zbytků olejů, mastnot a 
jiných nečistot. Pórobetonové 
bloky před lepením pouze dobře 
navlhčíme. 
Spot řeba: cca 3 kg suché směsi 
na m2 slepených ploch. 
 
Lepení t ěžké keramiky a 
tenčích desek z p řírodního 
nebo um ělého kamene.  
Obklady z těžké keramiky a tenčí 
desky z přírodního nebo umělého 
kamene lepíme na cihelné, 
pórobetonové nebo dostatečně 
hrubé betonové podklady a na 
kvalitní podkladní omítky 
lepidlem AKRINOL FORTE. Před 
lepením musíme tyto podklady 
natřít rozředěnou AKRIL EMULZÍ 
(AKRIL EMULZE : voda = 1:1; 
spotřeba ~100 g/m2).  
Spot řeba: cca 4,8 kg/m2 
(AKRINOL FORTE,složka A) + 
1,2 kg/m2 (AKRINOL 
FORTE,složka B), závisí na 
hrubosti stěnového podkladu a 
na druhu obkladu.
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Technické údaje 

 Teplota: 20ºC, rel.vlhkost: 65 % 

 
Stavební 
lepodlo 

Hustota 
lepicí 
hmoty 
(kg/l) 

Doba 
zpracova 
telnosti 
připrave 
né  lepicí 
hmoty 

Doba 
zpracovatel 
nosti 
nanesené 
lepicí hmoty 

Možnost 
úprav Pochůznost  

Spárování 

Stěny Podlahy 

AKRINOL cca 1,61 
3 – 4 
hodiny 

20 – 25 minut max. 10 minut cca 12 hodin 
cca 4 – 8 
hodin 

cca 24 hodin 

AKRINOL 
ELASTIK cca 1,54 

3 – 4 
hodiny 20 – 25 minut max. 10 minut cca 12 hodin 

cca 4 – 8 
hodin cca 24 hodin 

AKRINOL 
FORTE cca 1,64 

1 – 2 
hodiny 

20 – 25 minut max. 10 minut cca 12 hodin 
cca 4 – 8 
hodin 

cca 24 hodin 

 
 

 Klasifikace lepidel podle ČSN EN 12004 

 
Stavební 
lepodlo 

Počáteční 
tahová 
přídržnost 
(EN 1348) 

Tahová 
přídržnost 
po 
pono ření 
do vody 
(EN 1348) 

Tahová 
přídržnost po 
působení 
tepla  
(EN 1348) 

Tahová 
přídržnost 
po 
vystavení 
cykl ům 
zmrznutí-
roztání  
(EN 1348) 

Doba 
zavadnutí: 
tahová 
přídržnost 
po 20 
minutách 
(EN 1346) 

Skluz 
(EN 
1308) 

Zatřídění 
(EN 12004) 

AKRINOL > 0,7 N/mm2 > 1,1 N/mm2 > 0,6 N/mm2 > 1,1 N/mm2 > 0,5 N/mm2 0,3 mm C 1T 
AKRINOL 
ELASTIK > 1,5 N/mm2 > 1,0 N/mm2 > 1,9 N/mm2 > 1,2 N/mm2 > 0,8 N/mm2 0,1 mm C 2T 

AKRINOL 
FORTE > 2,0 N/mm2 > 1,0 N/mm2 > 2,3 N/mm2 > 1,6 N/mm2 > 0,6 N/mm2 0,1 mm C 2T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spot řeba, skladování, balení 

Stavební lepidlo Spot řeba(kg/m 2) Balení Trvanlivost p ři skladování v  origináln ě 
uzav řeném a nepoškozeném balení  

AKRINOL 2 - 3 papírové pytle  
5 kg, 20 kg 

nejméně 6 měsíců (12 měsíců u 5 kg pytlů) 

AKRINOL ELASTIK 2 - 3 papírové pytle 
5 kg, 20 kg nejméně 6 měsíců (12 měsíců u 5 kg pytlů) 

AKRINOL FORTE 
složka A ~4,8 papírové pytle 

20 kg nejméně 6 měsíců 

AKRINOL FORTE 
složka B ~1,2 plastová vědra 

5 kg 
nejméně 12 měsíců, NESMÍ ZMRZNOUT, chránit 
před sluncem. 
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Čist ění nářadí 
Nářadí ihned po použití důkladně 
omyjte vodou. 
 
Bezpečnost p ři práci  
Vedle všeobecných pravidel a 
předpisů pro bezpečnost při 
staveních resp. obkladačských 
pracích dbejte i na to, že 
stavební lepidla obsahují cement 
a jsou zařazena mezi 
nebezpečné p řípravky , 
označené symbolem Xi, 
DRÁŽDIVÝ.  
 
R 36/38 Dráždí oči a kůži. 
R 41 Nebezpečí vážného 
poškození očí. 
S 2  Uchovávejte mimo dosah 
dětí. 
S 24/25 Zamezte styku s kůží a 
očima. 
S 26 Při zasažení očí okamžitě 
důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc. 

S 28 Při styku s kůží okamžitě 
omyjte velkým množstvím vody. 
S 37/39 Používejte vhodné 
ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo obličejový štít. 
Viz bezpečnostní list! 
S 46 Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a 
ukažte tento obal nebo značení. 
Viz bezpečnostní list! 
 
Obsah chromu (Cr 6 +) měně 
než 0,0002% (vyhláška č. 
221/2004 Sb) 
 
 
Nakládání s  odpadem  
V zatvrdlém stavu se s maltovou 
směsí nakládá jako se 
stavebním odpadem  
s klasifikačním číslem 17 09 04.  
 
Zdravotní nezávadnost  
Na základě výzkumů Ústavu pro 
zdravotní péči v Mariboru nejsou 

suchá stavební lepidla zdraví 
škodlivá. 
 
Kontrola kvality  
ISO 9001 a ISO 14001 se 
průběžně ověřují ve vlastních 
laboratořích a občasně také v 
různých nezávislých odborných 
zařízeních v různých evropských 
zemích. 
 
Návaznost na další výrobky 
JUB 
Viz technický list: 
01 Základní nátěry 
34 Spárovací hmoty 
 
Označování  
 

 
ES Prohlášení o shod ě 
 
 
 

 
 
 
 
 
Návody v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě našich zkušeností a s cílem, aby při 
použití výrobku byly dosaženy optimální výsledky. Mezi výrobky různých výrobních šarží mohou být 
z důvodu různě zbarvených přírodních plniv menší rozdíly v barevných odstínech, což však nemůže 
být předmětem reklamace.  
Za škody, způsobené nesprávnou volbou výrobku, nesprávným používáním nebo z důvodu 
nekvalitního zpracování, nepřebíráme žádnou odpovědnost.  
 
Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo 
možných pozdějších změn a doplňků. Únor 2006  
 
Výrobce: JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVINSKO 
Generální zastoupení a distributor pro ČR:  JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, tel. 382 521 187, http://www.jub.cz 
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Stavební chemie Stavební speciality  

 

Izolační st ěrka 
živi čná 1K PS   
(Dickbeschichtung 1K PS)  
 
 

���� zpracovatelná za studena  
���� snadná aplikace   
����   plněná polystyrenem 
����   interiér i exteriér 
 
 

Popis výrobku 
 
Izolační jednosložková silnovrstvá stěrková hmota na 
bázi živičné emulze, bez obsahu rozpouštědel, 
zpracovatelná za studena, se zvýšenou pevností, 
plněná polystyrenem. 
 
 
 
 

Použití 
 
V interiéru i exteriéru k horizontálnímu i vertikálnímu 
utěsnění stavebních konstrukcí proti zemní vlhkosti, 
netlakové i tlakové vodě, zejména v oblasti spodní 
stavby, tj. např. základových konstrukcí, sklepních zdí 
a podlah, podzemních garáží, šachet, tunelů, čistíren 
odpadních vod, pod potěry na balkonech, terasách 
apod. 
 
 
 
  
 
 

Balení a skladování 
 
Balení:  
30 l kbelík                                12 kbelíků / 360 l na paletě  
 
                                       
Skladování:  
V suchu a chladu v neporušeném originálním balení 
po dobu cca 6 měsíců, chraňte před mrazem.

 

Technické údaje 
 
Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.    

Hustota: cca 0,69 g/cm3 

Spotřeba při izolaci  

proti zemní vlhkosti  

a netlakové vodě:                    4 – 4,5 l / m2  

Spotřeba při izolaci  

proti tlakové vodě:                   5 – 5,5 l / m2  

Plně proschlá:                          po cca 3 dnech                     

Teplota zpracování:                +5°C až + 35°C   

Vrstva nutná pro izolaci  

proti zemní vlhkosti  

a netlakové vodě:                    cca 3 mm 

Vrstva nutná pro izolaci  

proti tlakové vodě:                   cca 4 mm  

                                                                                                                                               
 
 

Zkoušeno podle 
 
DIN 18 195, část 4 a 5 
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Zpracování 

 
Doporu čené nářadí: 
Zednická lžíce, hladítko, špachtle, zubové hladítko. 
 

Podklad: 
Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený 
zmrazků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic.  
 
Vhodné použití: 
Na všechny běžné minerální stavební podklady, i mírně 
vlhké, jako jsou beton, omítky, potěry, cihelné zdivo,  
plynobeton apod.  
 
Nevhodné použití:  
Na dřevo, plasty, kovy a vodoodpudivé podklady. 
 
Příprava podkladu: 
Spáry a trhliny v podkladu uzavřete přestěrkováním 
Murexin Repol Betonovou st ěrkou BS 05 G .  
Nasákavé podklady penetrujte Murexin Izola čním 
nátěrem 111 N nebo Murexin Základním nát ěrem 
živi čným LF 400 . V rozích a ve stycích stěna – 
podlaha vytvořte fabiony, použijte opět Murexin 
Repol Betonovou st ěrku BS 05 G .  
 
Zpracování: 
Izolační st ěrku živi čnou 1K PS nanášejte 
zubovým hladítkem s následným uhlazením 
v rovnoměrné vrstvě na pečlivě připravený podklad.  
Pokud podklad vykazuje trhliny, doporučujeme 
k jejich dokonalému překrytí vložit do první vrstvy 
Murexin Sklotextilní sí ťovinu – perlinku TG 50 .  
 

Vkládejte ji do čerstvě nanesené stěrky a zatlačte 
špachtlí s následným uhlazením.  
Pokud izolujete konstrukci proti tlakové vodě, je 
nutné nanášet Izolační st ěrku živi čnou 1K PS ve 
dvou vrstvách, přičemž do první vrstvy vložte 
Murexin Sklotextilní sí ťovinu – perlinku TG 50 . 
 
Dodate čné ošet ření: 
Povlak je po cca 8 hodinách odolný dešti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro perfektní systém 

Murexin Izola ční nátěr 111 N 
Murexin Základní nát ěr živi čný LF 400 
Murexin Repol Betonová st ěrka BS 05 G 
Murexin Sklotextilní sí ťovina – perlinka TG 50 
 
Ochrana p ři práci 
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při 
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.   
 
Důležité 

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná 
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál. 

 
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi 
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené 
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů 
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování 
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.      
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Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení 
představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití 
v konkrétních podmínkách. 

 

Baumit Termo omítka 
Baumit ThermoPutz
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Výrobek Průmyslově vyráběná suchá tepelněizolační omítková směs pro ruční zpracování. 

Složení Hydraulické pojivo, perlit, přísady. 

Použití Tepelně izolační ruční omítka použitelná v interiéru i exteriéru (mimo soklových partií). 

Technické 
údaje 

Třída dle ČSN EN 998-1: 
Zrnitost: 
Pevnost v tlaku (28 dní): 
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): 
Součinitel tepelné vodivosti (λ): 
objemová hmotnost v suchém 
stavu: 
Min. tloušťka omítky: 
 v interiéru: 
 v exteriéru: 
Vydatnost: 
Potřeba vody: 

CS II – T2  
2 mm 
≥ 1,5 N/mm2 
≥ 0,6 N/mm2 
0,10 W/mK 
 
cca 430 kg/m3 

 
20 mm 
40 mm 
cca 1 m2/pytel při tloušťce 4 cm 
16-19 l záměsové vody / 40 l suché směsi 

Způsob  
dodávky 

40 l pytel, 55 pytlů /pal.= 2,2 m3 (cca 825 kg) 

Skladování V suchu na dřevěném roštu, zafóliováno, skladovatelnost max. 6 měsíců. 

Zajištění  
kvality 

Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované 
zkušebny 

Bezpečnostní 
klasifikace 

Bezpečnostní list viz www.baumit.cz 

Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, soudržný, nezmrzlý, bez uvolňujících se 
částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být 
dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. 

Doporučení  
pro podklady 
specifické  
pro výrobek 

Uvedené doporučení platí pro podklady odpovídající normě a předpokládá především s dostatečným 
předstihem vyplněné spáry. V případě nevyplněných spár a nebo při tloušťkách omítky nad 30 mm se 
doporučuje v každém případě dvouvrstvé zpracování s nanášením druhé vrstvy na čerstvý, avšak za-
vadlý podklad. 

 V exteriéru: 
• Na všechny obvyklé minerální podklady Baumit přednástřik, technologická přestávka min. 3 dny. 

• Dřevovláknité a dřevotřískové lehké stavební desky a tvárnice s minerálním pojivem přednostně 
použít vnější kompozitní tepelně izolační systém (ETICS) nebo lehčený omítkový systém. Použití Baumit 
Termo omítky je přípustné na menší ohraničené plochy (např. roletové boxy, překlady, ostění) při vložení 
výztuže/* do Baumit přednástřiku (technologická přestávka min. 7 dní) a/nebo při přestěrkování omít-
ky metodou čerstvé do čerstvého Baumit omítkovou stěrkou s vloženou Baumit sklotextilní síťovinou. 

 V interiéru: 
• všechny obvyklé minerální podklady 
Baumit přednástřik 
technologická přestávka: min. 3 dny. 

• Dřevovláknité a dřevotřískové lehké stavební desky a tvárnice s minerálním pojivem  
Baumit přednástřik s vloženou výztuží/*  
technologická přestávka: min. 21 dní 

Zpracování Baumit Termo omítka se smísí v samospádové míchačce s 16-19 l záměsové vody na 40 l suché 
směsi. Doba mísení 3-5 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle. 
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 Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu apod. je potřebné před omítáním zaplnit vhodným materi-
álem (např. vápenocementovou maltou). Při zdění z různých materiálů, při dozdívkách z jiných zdicích 
materiálů nebo u velkoplošných stropních konstrukcí je třeba v omítce zhotovit proříznutím pracovní 
spáru až na podklad. Překlad nebo přechod různých materiálů vyztužit armovací sítí pro omítky. Několik 
hodin před omítáním, s cílem jednoduššího zpracování, pomocí Baumit SpeedFix osadit na všech okra-
jích a rozích rohové omítkové profily, resp. na plochách omítníky. Kovové prvky z důvodu ohrožení koro-
zí je potřebné chránit trvalým antikorozním nátěrem. Podle druhu podkladu, jeho nasákavosti je potře-
ba podklad před nanesením omítky navlhčit (nesmí být na povrchu vytvořen vodní film), následně na-
nést Baumit Termo omítku ručně v požadované tloušťce. Tloušťka jedné vrstvy max. 30 mm, při větších 
tloušťkách omítky se doporučuje v každém případě dvouvrstvé zpracování s nanášením druhé vrstvy na 
čerstvý, avšak zavadlý podklad. Nanesenou omítku zarovnat a stáhnout dřevěnou hoblovanou latí do 
roviny. 
Baumit Termo omítku není vhodné používat v soklových oblastech a jako podklad pro obklad. Před 
nanesením každé další vrstvy, resp. povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka: 5 
dní na 10 mm tloušťky omítky. 

Upozornění a 
všeobecné 
pokyny  

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Čerstvě 
omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití 
vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. 
Nepřimíchávat žádné jiné materiály. 

Konečné  
povrchové 
úpravy 

Pro povrchové úpravy Baumit Termo omítky v exteriéru doporučujeme používat přednostně omítky a 
barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než 30. Povrchové úpravy s hodnotou světelného 
odrazu (HBW) nižší než 20 se na Baumit Termo omítku nesmí používat. Užití omítek a barev s hodnotou 
světelného odrazu (HBW) 20-25 na Baumit Termo omítku doporučujeme předem konzultovat.  

 Exteriér: 
Baumit Termo omítka na hrubo stažená: 
• Baumit ušlechtilá omítka včetně Baumit univerzálního základu 

na Baumit Termo omítku s mezivrstvou z Baumit omítkové stěrky nebo Baumit ProContact s/bez Bau-
mit sklotextilní síťoviny: 
• Baumit Nanopor omítka včetně Baumit univerzálního základu 
• Baumit silikátová omítka včetně Baumit univerzálního základu 
• Baumit silikonová omítka včetně Baumit univerzálního základu 
• Baumit Granopor omítka včetně Baumit univerzálního základu 
• Baumit ArtLine omítka včetně Baumit univerzálního základu 

na Baumit Termo omítku s mezivrstvou z Baumit omítkové stěrky s/bez Baumit sklotextilní síťoviny 
nebo Baumit vnější štukové omítky: 
• Baumit Nanopor barva 
• Baumit silikátová barva 
• Baumit Granopor barva 
• Baumit silikonová barva 
• Baumit ArtLine barva 
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 Interiér: 
na Baumit Termo omítku s mezivrstvou z Baumit štukové omítky nebo Baumit omítkové stěrky: 
• Baumit Nanopor barva 
• Baumit silikátová barva 
• Baumit Granopor barva 
• Baumit silikonová barva  
• Baumit ArtLine barva  
• Baumit vnitřní disperzní barva Klasik nebo Extra 
• Baumit Nanopor omítka včetně Baumit univerzálního základu 
• Baumit silikátová omítka včetně Baumit univerzálního základu 
• Baumit silikonová omítka včetně Baumit univerzálního základu 
• Baumit Granopor omítka včetně Baumit univerzálního základu 
• Baumit ArtLine omítka včetně Baumit univerzálního základu 
 
 
 
Poznámka: V případě nanášení omítky na různorodý podklad je nutné mezivrstvu (platí jen pro Baumit 
omítkovou stěrku a Baumit ProContact) vyztužit Baumit sklotextilní síťovinou. 
 
*) Bodově svařená pozinkovaná síť s oky 20 x 20 - 25 x 25 mm, DN 1mm. 

 

 

 

Výrobce: 
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH,  

Wopfing 156, A-2754 Waldegg 

05 

EN 998-1:2003 
 

Tepelně izolační malta T2  
pro interiér a exteriér 

Reakce na oheň: 
Absorpce vody: 
Propustnost vodních par: 
Tepelná vodivost λ10,dry: 
Pevnost v tlaku: 
Přídržnost: 
 
Trvanlivost: 

Třída A1 
W 0 
µ ≤ 15 
≤ 0,10 W/mK 
CS II 
≥ 0.08 N/mm2 – FP A, 
B nebo C 
NDP 
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PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE

WINDEK PVC NORMAL

POPIS PRODUKTU
WINDEK PVC NORMAL jsou okna a balkonové 
dveře s plastovými rámy. Okna i balkonové 
dveře jsou vyrobeny z kvalitních pětikomorových 
profi lů SALAMANDER a  izolačních dvojskel 
s nerezovými distančními rámečky. Výrobky 
splňují stanovené funkční vlastnosti normy 
EN 14351-1 Okna a dveře společně s požadavky 
platných tepelnětechnických norem. 

Použití
Okna a balkonové dveře WINDEK PVC 
NORMAL jsou určeny pro zabudování do 
vytápěných vedlejších místnosti s nižší vnitřní 
návrhovou teplotou vzduchu (chodby a 
schodiště) v panelových domech, rodinných 
domech, administrativních a průmyslových 
budovách. Design profi lu WINDEK PVC 
NORMAL je shodný s designem profi lu WINDEK 
PVC STANDARD, což umožňuje jejich vzájemnou 
kombinaci a optimalizuje náklady na nová okna 
do nevytápěných prostor.

Profi l
Pro okna a balkonové dveře WINDEK PVC 
NORMAL jsou použity pětikomorové profi ly 
rámu okna šířky 70 mm a pětikomorové profi ly 
rámu křídla šířky 80 mm. Profi l rámu okna 
a rámu křídla má konstrukční hloubku 60 mm. 
Součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,5 W/ m2 K. 
Mechanické vlastnosti obou rámu zajišťují 
ocelové pozinkované výztuhy tl. 2 mm. Těsnění 
funkční spáry (mezi křídlem a rámem) je 
zajištěno systémem celoobvodového dvojitého 
dorazového těsnění černé barvy z EPDM. 

Podkladní profi l
Okna i balkonové dveře WINDEK PVC 
NORMAL jsou standardně dodávány 
s pětikomorovým podkladním profi lem skladebné 
výšky 30 mm. Šířka podkladního profi lu je 30 mm. 
Podkladní profi l je nezbytný pro osazení parapetu 
okna nebo prahu balkonových dveří. 

Zasklení
Okna jsou standardně zasklena izolačním 
dvojsklem 4 - 16 - 4 s nerezovým distančním 
rámečkem. Součinitel prostupu tepla zasklení 
Ug = 1,1 W/m2 K. Meziskelní prostor izolačního 

dvojskla je vyplněn argonem. Na vyžádání 
lze dodat plastový distanční rámeček. 
Z konstrukčního hlediska nelze použít u profi lů 
WINDEK PVC NORMAL izolační trojskla.

Okna WINDEK PVC NORMAL se standardním 
zasklením (4 - 16 - 4) splňují požadavky pro 2.třídu 
zvukové izolace dle ČSN 73 0532 s hodnotou 
vzduchové neprůzvučnosti (Rw = 32 dB).
V sortimentu jsou také bezpečnostní skla. 
Dále lze dodat ornamentální zasklení nebo 
protisluneční probarvené zasklení.

Kování
Okna a balkonové dveře WINDEK 
PVC NORMAL jsou osazena kováním 
Siegenia – AUBI 300 Safety plus. Celoobvodové 
čtyřpolohové kování je vybaveno bezpečnostním 
prvkem prvního stupně proti vypáčení křídla, 
pojistkou proti chybné manipulaci, průvanovou 
pojistkou při vyklopení křídla a zvedačem křídla. 
Ložiskové čepy zajišťují trvalou lehkost chodu 
kování. 

Letní/zimní ventilace
Umožňuje určovat polohu vyklopení křídla 
podle potřeb větrání omezením úhlu vyklopení, 
který zajišťují výklopné nůžky osazené na rámu 
okna. Změnu polohy lze provádět bez použití 
jakéhokoliv nářadí. V “letní“ poloze, kdy je křídlo 
vyklopené do obvyklé výklopné vzdálenosti 
160 mm je umožněna dostatečná výměna 
vzduchu v místnosti i při malých rozdílech tlaku.
Při “zimní“ poloze je vzdálenost křídla vůči rámu 
po vyklopení snížena na přibližně 40 mm. 

Kliky
Kromě klasických klik jsou okna a balkonové 
dveře WINDEK PVC NORMAL dodávány také 
s klikami s dětskou pojistkou, s klikami s klíčem 
nebo oboustrannou klikou k balkonovým dveřím. 

Barvy
Barevnost a design profi lů jsou zajištěny 
speciálními fóliemi. Fóliování profi lu lze provést 
z jedné či z obou stran. Lze dodat vybrané barvy 
RAL na bílém podkladním plastu v provedení 
půldekor (pouze z jedné strany) nebo celodekor 
(oboustranný). 
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VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ

WINDEK PVC NORMAL

Tabulka 1 | Vlastnosti a technické parametry oken a balkonových dveří WINDEK PVC NORMAL

Tabulka 2 | Tepelnětechnické charakteristiky oken WINDEK PVC NORMAL

odbyt, technická podpora
BENEŠOV 317 700 586
BEROUN 311 621 251
BRNO 545 231 166
ČESKÁ LÍPA 487 823 917
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 313 576
DĚČÍN 739 388 075
HODONÍN 518 322 508
HRADEC KRÁLOVÉ 495 546 656
CHOMUTOV 474 668 554
JIHLAVA 564 600 311
KARLOVY VARY 353 579 068
KLADNO 312 661 095
KOLÍN 321 623 249
LIBEREC 485 134 143

MLADÁ BOLESLAV 326 329 072
MOST 476 700 635
NOVÝ JIČÍN 556 720 322
OLOMOUC 585 311 354
OPAVA 553 623 833
OSTRAVA 596 618 904
PARDUBICE 466 301 957
PELHŘIMOV 565 382 173
PLZEŇ 377 329 119
PRAHA KUNRATICE 227 620 302
PRAHA MALEŠICE 272 705 825
PRAHA ZLIČÍN 257 950 751
PRACHATICE 739 388 074
PROSTĚJOV 582 331 076

PŘEROV 581 701 734
PŘÍBRAM 318 599 296
SOKOLOV 352 661 175
STARÉ MĚSTO U UH  572 501 832
STRAKONICE 383 322 029
SVITAVY 461 540 866
ŠUMPERK 583 283 329
TÁBOR 381 279 231
TRUTNOV 499 329 468
TŘINEC 558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM 475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 571 610 685
ZLÍN 577 222 239
ZNOJMO 515 223 059

technická podpora
ATELIER DEK
projekty, posudky, 
diagnostika, konzultace, dozory, 
energetické audity
DEKPROJEKT s. r. o.

Tiskařská 10/257
108 00  Praha 10
tel.: 234 054 284
fax: 234 054 291
info@dekprojekt.cz
www.atelier-dek.cz
www.dekprojekt.cz

KONTAKTY AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA WWW.DEKTRADE.CZ

DEKTRADE je držitelem 
certifi kátu jakosti ISO 9001.

deklarované parametry dle ČSN EN 14351-1 
na nejnepříznivějších vzorcích

jednokřídlové a dvoukřídlové okno 
bez sloupku (O+OS)

jednokřídlové (OS) a dvoukřídlové 
balkonové dveře bez sloupku (O+OS)  

funkční vlastnost zkušební postup
(norma klasifi kace)

klasifi kace deklarovaný 
parametr

klasifi kace deklarovaný 
parametr

odolnost proti 
zatížení větrem

EN12211 (EN12210) jednokřídlové jednokřídlové
zkušební tlak P1 do 1600 Pa třída 4 zkušební tlak P1 do 1600 Pa třída 4
dvoukřídlové dvoukřídlové

zkušební tlak P1 do 1600 Pa třída 4 zkušební tlak P1 do 1600 Pa třída 4
průhyb rámu EN 12211 (EN12210) jednokřídlové jednokřídlové

(<1/300) C (<1/300) C
dvoukřídlové dvoukřídlové
(<1/300) C (<1/200) B

vodotěsnost – nestíněné 
(A) bez průniků vody

EN 1027 (EN12208) jednokřídlové jednokřídlové
zkušební tlak do
1050 Pa

E 1050 zkušební tlak do 900 Pa E 900

dvoukřídlové dvoukřídlové
zkušební tlak do 600 Pa 9A zkušební tlak do 1050 Pa E 1050

únosnost bezpečnostních zařízení EN 14609, (EN 14351-1) funkční bez poškození vyhovuje funkční bez poškození vyhovuje
akustické vlastnosti EN 14351-1 vážená neprůzvučnost 

Rw (C; Ctr)
34 (-1;-4) dB vážená neprůzvučnost 

Rw (C; Ctr)
34 (-1;-4) dB

průvzdušnost/tlak 
ref. průvzdušnost při 100 Pa 
vztaženo k ploše [m3/(h.m2)] 
vztaženo k délce spáry[m3/(h.m)]

EN 12207, (EN 1026) zkušební tlak P1 do 600 Pa

3
0,75

třída 4 zkušební tlak P1 do 600 Pa

3
0,75

třída 4

nebezpečné látky požadavek národních 
předpisů

ujištění výrobcem neobsahuje ujištění výrobcem neobsahuje

hodnoty součinitele prostupu tepla Uw W/(m2.K) profi lové řady WINDEK PVC NORMAL
standardní parametry profi lové 
řady WINDEK PVC NORMAL

rozměr okna (mm) součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] 
ČSN 73 0540-2:2007

Uf = 1,5 W/(m2.K) 
Ug = 1,1 W/(m2.K); (4 - 16 Ar - 4)
nerezový distanční rámeček

I. II. III.
500 x 500 1230 x 1480 1200 x 1850 požadovaná hodnota doporučená 

hodnota
1,63 1,37* 1,35 1,7 1,2

Uf – součinitel prostupu tepla rámu; Ug – součinitel prostupu tepla zasklení; 

* 1230x1480 normový rozměr okna dle EN 14351-1

Pozn.: Hodnoty byly stanoveny na základě výpočtu defi novaném v normě EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic. Hodnoty platí pro jednokřídlové okno (rám pevný, křídlo 
otevíravé a sklopné). Lineární činitel prostupu tepla ψ = 0,052 [W/(m.K)] zohledňuje vzájemné vazby mezi plastovým rámem, zasklením a nerezovým distančním rámečkem.

Výrobky byly zkoušeny v Centru stavebního inženýrství, a.s., pracoviště Praha. Notifi kovaná osoba č.1390 provedla počáteční zkoušky příslušných charakteristik typu výrobku 
(systém 3). Protokol o zkoušce typu 1390 - CPD - 0029/08/P prokazuje, že byla uplatněna všechna  ustanovení týkající se prokázání shody popsané v příloze ZA normy EN 
14351- 1:2006 a že výrobek splňuje všechny předepsané požadavky.

01| geometrie profi lu 
02| zvedač křídla
03| řez profi lem
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A. Průvodní zpráva 

 

 

a) indetifikační údaje: 

 

1. Stavba:  Bytový dům 

 

2. Místo stavby: 

 

Katastrální území  -  Ostrava-Poruba 

Obec                       -  Ostrava 

Okres                      -  Ostrava - město 

Parcelní číslo          -  625/1 

 

3. Jméno a adresa stavebníka: 

 

TopStav, Ostrava-Poruba, Vřesinská 268/46, PSČ 738 00 

 

4. Jména a adresy zpracovatelů dokumentace: 

 

Vypracoval:   Jana Demelová 

                      Čejkovice 685 

                      okr.Hodonín ,696 15 

 

b) dosavadní využití pozemku: 

 

Stavební parcela č. 625/1 v k.ú. Ostrava - Poruba 738 00 okr. Ostrava je ve vlastnictví 

Statutárního města Ostrava. Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou.  

 

c) údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu: 

 

Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky na ul. Zánovní. 
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d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 

Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti 

práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. Dále budou respektovány ustanovení 

zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj navazující ustanovení vlády. Na staveniště 

bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

g) věcné a časové vazby:  

 

Nejsou známy 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby: 

 

Od roku 2010 dle určení vlastníka. 

 

i) statické údaje:  

 

základní údaje stavby 

      Zastavěná plocha: 268,7 m2 

Parcela: 614,3 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost  

3.1. Zpráva požární ochrany 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 

 

a) zhodnocení staveniště: 

 

Staveniště se nachází na parcele č. 625/1 v k.ú. Ostrava-Poruba 738 00 okr. Ostrava s vjezdem 

z ulice Zánovní. 

Staveniště se nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. Pozemek je mírně svažitý. 

 

b) urbanistické, architektonické a stavební řešení: 

 

V domě se nachází 6 bytů, vždy dva byty na jednom patře. První nadzemní podlaží 

obsahuje byty 3+1 a 2+1. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou byty 3+1. Byt 2+1 je o 

velikosti 82,67m2 a obsahuje prostorný obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, 

chodbu a obytný pokoj. Byty 3+1 jsou o velikosti 92,68m2 a obsahují prostorný obývací pokoj 

s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, chodbu a dva obytné pokoje. Byty jsou přístupné vždy 

z hlavní chodby jednotlivých podlaží. Z této chodby se můžeme dostat rovně do technické 

místnosti, kde lze kontrolovat funkci komínů. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje 

určené pro nájemníky. 

 

c) technické řešení: 

Na konstrukci byl použit systém Porotherm. Svislé konstrukce jsou z bloků P+D 44, P+D 

30AKU a z P+D 11,5. Stropní konstrukce jsou vyskládány stropními vložkami POT Miako na 

POT nosnících. Objekt bude založen na základových pásech z betonu C16/20.Zastřešení 

objektu je řešeno pomocí klasické vaznicové soustavy – stojatou stolicí. Sklon střechy je 30°. 

Konstrukční řešení bylo zvoleno s dvěma mezilehlými vaznicemi. Krytina byla zvolena 

Tondach Universál 12 cihlový odstín. 
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d) napojení stavby na infrastrukturu: 

 

Napojení bude provedeno na stávající přípojky na ul. Zánovní. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury: 

 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace na 

ulici Zánovní. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí: 

 

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí, bude zvýšen hluk a prašnost, ale 

v souladu s vyhláškou. Bude zajištěno čištění komunikace a čištění kol automobilů 

vyjíždějících ze stavby. Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých materiálů. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím 

provozu bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, 

ČSN 26 9030. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – 

stavební a demoliční odpady. 

 

g) řešení bezbariérového užívání:  

 

Přístup do objektu je řešen bezbariérově 

 

h) průzkumy a měření: 

 

Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. 

 

i) údaje o podkladech o vytýčení stavby: 
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j) členění stavby na jednotlivé SO: 

 

Členění na: 

– SO 01 – objekt 

– SO 02 – inženýrské sítě, zpevněné plochy 

– SO 03 – terénní a sadové úpravy 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 

 

Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 

 

l) způsob zajištění BOZP: 

 

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. Skládky 

stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu.  

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 

s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být 

prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a 

v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

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

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. 

Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. 

Pro práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení, míchačky. Stavební, zemní i 

montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují speciální 

bezpečnostní opatření. 

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci 

strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní 

značení.   
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2. Mechanická odolnost a stabilita: 

 

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů   

stavebních výrobků ( zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící v průběhu    

výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby,větší stupeň přetvoření a poškození    

instalovaného vybavení.  

 

 

3. Požární bezpečnost: 

 

Viz. Požární zpráva 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 

 

S ohledem na charakter stavby navržené řešení nenese sebou žádné nebezpečí pro životní 

prostředí, okolí, ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na řízenou 

skládku. Výskyt nebezpečného dopadu se nepředpokládá. Stavebník je povinen předložit při 

kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně jejího uhrazení. 

 

5. Bezpečnost při užívání: 

 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užíván stavby. 

 

6. Ochrana proti hluku: 

 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla: 

 

Posouzení obvodové stěny v programu Teplo 2007  
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu obyč  0,400       0,174  7,0 
   3  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,040       0,130  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,914 
  

  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  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 9,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 P+D na maltu obyč). 
  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 = 0,0123 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,9445 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

 

Objekt není řešen jako bezbariérový. Pouze vstup je bezbariérový. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

 

Měřením byl stanoven malý index výskytu Radonu není nutno navrhovat ochranu. 

10. Ochrana obyvatelstva: 

 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

 

11. Inženýrské stavby: 

 

Kanalizace - bude připojena na stávající přípojku 

Elektropřípojka - bude připojena na stávající přípojku  

Vodovodní přípojka - bude připojena na stávající přípojku 

Plynovodní přípojka – bude připojena na stávající přípojku 

 

 

C. Situace stavby 

Viz projektová dokumentace. 
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D. Dokladová část 

 

Vyjádření : 

1. Kopie katastrální mapy  

Ze dne 12. 5. 2009 

 

2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh 

Ze dne 12. 5. 2009 

 

3. Dalkia ČR, a.s.,Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  

Ze dne 12. 5. 2009 

 

4. UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4 

Ze dne 16. 4. 2009 

 

5. Telefonica O2 ČR, a.s.,1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9 

Ze dne 15. 4. 2009 

 

6. ČEZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 

Ze dne 4. 5. 2009 

 

7. ČEZ Distribuce, a.s., 28.října 152, 709 02, Ostrava 

Ze dne 12. 5. 2009 

 

8. Ostravské komunikace, a.s., Novovská 25/1266, 709 00, Ostrava 

 Ze dne 20. 5. 2009 

 

9. SMP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava  

 Ze dne 12. 5. 2009 

 

10. OVaK, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava             

                                                                                             Ze dne 10. 6. 2009 
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E. Zásady organizace výstavby 

 

Staveniště bude zřízeno na parcele vlastníka v k.ú. Ostrava - Poruba, dostupnost z ulice 

Zánovní. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 

výstavbu, odděleny od okolí drátěným plotem výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích 

osob. 

 Na stavbě budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude 

odvezen na skládku. 

 Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické 

energie. 

 Zařízení staveniště je dočasné po dobu výstavby a bude zajištěno vybranou realizační 

firmou. Nutno zajistit zábor lešení, staveniště na příslušném odboru MOb Ostrava. 

 Na dotčeném území se nachází vzrostlá zeleň. Je nutné vykácení uvedené zeleně po 

dohodě s odborem životního prostředí MOb Ostrava.. Zařízení staveniště bude zřízeno na 

parcele vlastníka.  

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytím jeho právní moci. 

Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle 

schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem.Vlastní stavební práce budou 

prováděny dle Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na související normy 

,zejména: 

 

ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2601 – Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 

ČSN 73 3150 – Tesařské práce stavební 

ČSN 73 3420 – Natěračské práce stavební 

ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 

ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 

ČSN 73 4505 – Podlahy  
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F. Dokumentace stavby 

 

1. Pozemní (stavební) objekty 

 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1. Technická zpráva 

 

Stavební řešení 

 

a) účel stavby:  

 

Jedná se o podsklepený tří podlažní objekt s jednoplášťovou plochou střechou. V podzemním 

podlaží se nachází spojovací chodby ke kójím, které budou sloužit obyvatelům. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází dva byty2+1 a 3+1. Druhé a třetí nadzemní podlaží má dva 

byty 3+1 zrcadlově stejné. 

 

b) zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení: 

 

V objektu jsou navrženy komunikační prostory a to tyto. V podzemním podlaží plní tyto 

funkce dvě chodby, které umožňují přístup ke kójím. V prvním nadzemním podlaží splňuje 

tuto funkci vstup a chodba, z nich je přístup ke schodišti, ze kterého se dostaneme do 

jednotlivých bytů. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží plní funkci komunikačních 

prostorů schodišťový prostor a chodba, ze kterého jsou přístupné byty. Každý byt má 

navržený vlastní vstup, ze kterého jsou přístupné ostatní místnosti bytu. 

 

c) kapacita užitkové plochy, obestavěném prostor, orientace, osvětlení a oslunění: 

 

Zastavěná plocha: 268,7 m2 

Parcela: 614,3 m2 

zpevněné plochy: příjezdová komunikace je vyasfaltována 

                            chodníky jsou z betonové dlažby 

hlavní vstup je orientován na severozápad 
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Legendy místností: 

 

1.S 

S01 SCHODBA 

S02 SCHODIŠTĚ 

S03 TECHNICKÁ MÍSTNOST 

S04 SKLEPNÍ KÓJE 

S05 SKLEPNÍ KÓJE 

S06 SUŠÁRNA 

S07 CHODBA 

S08 SKLEPNÍ KÓJE 

S09 SKLEPNÍ KÓJE 

S10 CHODBA 

S11 KOLÁRNA 

S12 SUŠÁRNA 

S13 SKLEPNÍ KÓJE 

S14 SKLEPNÍ KÓJE 

 

1.�P 

101 ZÁDVEŘÍ 

102 SCHODIŠTĚ 

103 TECHNICKÁ MÍSTNOST 

104 OBYTNÝ PROSTOR 

105 OBYTNÝ PROSTOR 

106 KOUPELNA 

107 PŘEDSÍŇ 

108 OBÝVACÍ POKOJ+JÍDELLNA 

109 KUCHYŇ 

110 WC 

111 OBYTNÝ PROSTOR 

112 WC 

113 PŘEDSÍŇ 

114 OBÝVACÍ POKOJ+JÍDELLNA 
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115 KUCHYŇ 

116 WC 

 

2. a 3.�P 

201/301    SCHODIŠTĚ 

202/302    TECHNICKÁ MÍSTNOST 

203/303 OBYTNÝ PROSTOR 

204/304 OBYTNÝ PROSTOR 

205/305 KOUPELNA 

206/306 PŘEDSÍŇ 

207/307 OB.POKOJ+JÍDELNA 

208/308 KUCHYŇ 

209/309 WC 

210/310 OBYTNÝ PROSTOR 

211/311 OBYTNÝ PROSTOR 

212/312 KOUPELNA 

213/313 PŘEDSÍŇ 

214/314 OB.POKOJ+JÍDELNA 

215/315 KUCHYŇ 

216/316 WC 

 

Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 

 

1.S   - užitná plocha = 201,36 m2 

        - obytná plocha = 0 m2 

 

1.NP  - užitná plocha = 214,35 m2 

          - obytná plocha = 175,35 m2 

 

2.NP  - užitná plocha = 218,36 m2 

          - obytná plocha = 185,36m2 

 

3.NP  - užitná plocha = 218,36 m2 

          - obytná plocha = 185,36 m2 
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d) technické a konstrukční řešení objektu: 

 

d.1) zemní práce: 

 

Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice o mocnosti 0,20 m, která bude odvezena na 

skládku ornice. Po ukončení výstavby bude znovu použita. Výkopové práce se budou 

provádět strojně, dočišťování bude prováděno ručně lopatami, hlína bude deponována a 

částečně odvážena ze staveniště.  

 

d.2) základové konstrukce: 

 

Základové konstrukce jsou navrženy z  betonu třídy C16/20. Základy budou provedeny 

v souladu s platnými ČSN. Základové pásy jsou vytvářeny litím betonu do základových rýh. 

Přesahy základů nad výkopy zajistíme prvkovým bedněním. V základových pásech 

ponecháme prostupy pro zdravotechniku podle projektové dokumentace. Základové pásy 

venkovního schodiště a rampy musí být v nezámrzne hloubce. 

 

d.3) svislé nosné konstrukce: 

 

Svislé nosné konstrukce budou prováděny ze zdícího systému POROTHERM 44  P+D na 

maltu MVC 2,5 MPa a opatřeny krycí omítkou Baumit Termo. Konečný vzhled zajistí 

probarvená tenkovrstvá omítka. Vnitřní nosné stěny tl. 300 mm budou prováděny z dílců 

POROTHERM 30 AKU P+D na maltu MVC 2,5 MPa. Provádění svislých nosných stěn, 

příček, obezdívek musí být v souladu s technologickými postupy danými výrobcem. 

 

 

d.4) vodorovné nosné konstrukce: 

 

Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM tvořený nosníky POT a 

vložkami MIAKO tl. 190 mm. Celková tl. stropu je 250 mm. Překlady nad okenními a 

dveřními otvory budou použity opět ze systému POROTHERM. Provádění vodorovných 

nosných konstrukcí musí být v souladu s technologickým postupem daný výrobcem.  
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d.5) schodiště: 

 

V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Konstrukce schodiště je dvouramenná 

žb zalomená deska, výška pro návrh schodiště pro 1PP - 1.NP je 2925 mm,  pro 1.NP - 2.NP 

je 3000 mm, tak je tomu i u 2.NP – 3.NP. Povrchová úprava nášlapné vrstvy železobetonové 

schodnice je řešena z keramické dlažby. 

 

d.6) střešní konstrukce: 

 

Zastřešení objektu bude řešeno plochou jednoplášťovou střechou řešenou firmou s použitím 

horní HI vrstvy – Elastodek 40 standard dekor 4mm. 

 

Skladba střešního pláště:  

 

1. povlaková HI vrstva Elastodek 40 standard dekor       4mm 

2. Polydek EPS G200S40                                             160mm 

3. Spojovací vrstva-asfaltový nátěr 

4. Spádové klíny polydek EPS G200S40                25-230mm 

5. Parozábrana Jutafol 220N Special                             0,3mm 

6. Strop Miako POT                                                      250mm 

7. Vnitřní omítka POT Universal                                    10mm 

 

 

d.7) komínové těleso: 

 

Bude požit komín SHIEDEL MULTI 380x380, průměr průduchu 200mm na tmel SHIEDEL. 

 

d.8) ztužující věnce: 

 

Typ betonu pro žb věnce C16/20, třída oceli B420B. Provádění vodorovných nosných 

konstrukcí musí být v souladu s technologickým postupem daný výrobcem. 

 

d.9) příčky, dělící konstrukce: 
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Příčky a instalační šachty budou provedeny z dílců POROTHERM 11,5 CB na maltu MVC 

2,5 MPa.  

 

d.10) izolace: 

 

 

hydroizolace: 

- střecha: Elastodek 40 standard dekor              4mm   

- spodní stavba: izolační stěrka živičná              8mm 

tepelná izolace: 

- spodní stavba: XPS Austrotherm                   80mm 

- podlahy 1.S: Orsil Styrodur 4000 CS              80mm 

- podlahy v NP: Steprock HD                           40mm 

 

 

d.11) výplně otvorů: 

 

Okna:  

plastová (U = 1,1 W/m2K) 

rámová okapnice – z plastu, se spodním větráním a koncovkami 

kotvení pomocí kotevních vrutů 

 

Dveře: 

vstupní dveře: ocelový rám, prosklené, jednokřídlové, zárubeň ocelová 

vnitřní dveře: dřevěné s dřevěnou zárubní 

 

 

d.12) úprava povrchů: 

 

Vnitřní omítky budou provedeny pomocí bílé omítky POT Universal, povrchovou úpravu si 

zvolí nájemníci. Keramický obklad v sociálním zařízení bude proveden do výšky 1820 mm,  

v kuchyních v pásu ve výšce 1500 mm. Vnější omítky budou provedeny z krycí omítky 
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Baumit Thermo odolné účinkům povětrnosti, a z probarvené tenkovrstvé omítky Baumit 

Nanoporputz s požadovaným odstínem barvy. Sokl bude proveden cihlových pásků Beleta 

Orion.  

d.13) truhlářské práce:  

 

 

d.14) zámečnické práce:  

 

 

d.15) klempířské práce:  

 

 

 

 

d.16) venkovní zpevněné plochy: 

 

Příjezdová komunikace a parkoviště budou vyasfaltovány, chodníky budou ze betonové 

dlažby ložené do vápenopískového lože. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

d.17) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

 

Obvodové zdivo: 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu obyč  0,400       0,174  7,0 
   3  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,040       0,130  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,914 
  

  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  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 9,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 P+D na maltu obyč). 
  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 = 0,0123 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,9445 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Plochá střecha: 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 
   2  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,025       0,035  30,0 
   3  Sklobit  0,0025       0,210  49250,0 
   4  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,160       0,037  30,0 
   6  Sklobit  0,0025       0,210  49250,0 
   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 + DeltaF =   0,779+0,015 = 0,794 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

  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 =   0,19 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Sklobit). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0084 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0107 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Podlaha přilehlá k zemině 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha přilehlá k zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,005       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,002       0,220  1350,0 
   3  Potěr cementový  0,040       1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0008       0,350  144000,0 
   5  BASF Styrodur 4000 CS tl.80 mm  0,080       0,036  100,0 
   6  Sklobit 40 Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   7  Asfaltový nátěr  0,0005       0,210  1200,0 
   8  Železobeton 2  0,150       1,580  29,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,015 = 0,794 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,907 
  

  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  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,38 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,084 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF Styrodur 4000 CS tl.80 mm). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,084 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0122 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0181 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 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Keramická podlaha v 1�P – požadavek na pokles dotykové teploty 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Keramická podlaha v 1NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,005       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,002       0,220  1350,0 
   3  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   6  Rockwool Steprock HD  0,040       0,043  2,0 
   7  Stropní konstrukce Hurdis  0,190       0,600  18,0 
   8  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,015 = 0,794 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,861 
  

  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  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,58 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. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,14 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Keramická podlaha v 1�P – požadavek na prostup tepla 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Keramická podlaha v 1NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,005       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,002       0,220  1350,0 
   3  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   6  Rockwool Steprock HD  0,030       0,043  2,0 
   7  Stropní konstrukce Hurdis  0,190       0,600  18,0 
   8  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,015 = 0,794 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,840 
  

  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  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,67 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



26 

 

g) způsob založení objektu  

       

Základové konstrukce jsou navrženy jako betonové pásy z betonu třídy C16/20. Základy 

budou provedeny v souladu s platnými ČSN. 

 

h) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí              

 

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí, bude zvýšen hluk a prašnost, ale 

v souladu s vyhláškou. Bude zajištěno čištění komunikace a čištění kol automobilů 

vyjíždějících ze stavby. Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých materiálů. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím 

provozu bude stanoven způsob zajištění bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, 

ČSN 26 9030. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – 

stavební a demoliční odpady. 

 

odpad:  

 

Při provozu je nutné: 

� minimalizovat vznikání odpadů 

� separovat jednotlivé druhy odpadů 

� uplatňovat zásady maximální recyklace 

� minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 

Skladba odpadu: stavební suť, lepenky, papír, fólie 
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i) dopravní řešení: 

  

Stavební objekt bude napojen na stávající komunikaci, ul. Zánovní. 

 

j) ochrana objektu před škodlivými vlivy, proti radonová ochrana: 

 

V oblasti výstavby objektu nebylo naměřeno radonové riziko. 

 

k) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

 

dle vyhlášky č.499/2006 Sb.                                  

 



































VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

 

 

 

 

SKLADBY PODLAHOVÝCH KO�STRUKCÍ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

            

                                                                                            Jméno: Demelová Jana                        



Podlaha v obytných místnostech, tl.80mm, povrch - dřevěné vlysy: 

1. Dřevěné vlysy Polyflor JASAN III……………………..19mm 

2. Mirelon …………………………………………………..2mm 

3. Desky OSB Superfinish…………………………………15mm 

4. PE fólie Penefol 650……………………………………0,8mm 

5. Desky OSB Superfinish…………………………………15mm 

6. Izolační desky Steprock HD…………………………….30mm 

7. Stropní konstrukce miako POT………………………...250mm 

8. Vnitřní omítka POT Universa …………………………..10mm 

 

 

Podlaha v obytných místnostech, tl.80mm, povrch – keramická dlažba: 

1. Keramická dlažba………………………………………..8mm 

2. Lepidlo na dlažbu dunlop tile-on-wood…………………2mm 

3. Mirelon…………………………………………………..2mm 

4. Desky OSB Superfinish………………………………..15mm 

5. PE fólie Penefol 650…………………………………..0,8mm 

6. Desky OSB Superfinish ……………………………….15mm 

7. Izolační desky Steprock HD…………………………...30mm 

8. Stropní konstrukce miako POT……………………….250mm 

9. Vnitřní omítka POT Universa …………………………10mm 

 

 

Podlaha schodiště: 

 

1. Keramická dlažba……………………………………….10mm 

2. Lepidlo na dlažbu Akrinol Elastik JUB66………….…….5mm 

3. Betonová mazanina………………………………….…..65mm 

4. Stropní konstrukce miako POT…………………….…..250mm 

5. Vnitřní omítka POT Universal ………………………….10mm 

 

Podlaha na terénu, tl.130mm: 

 



1.  Keramická dlažba ………………………………………..5mm 

2. Lepidlo na dlažbu Akrinol Elastik JUB66……………….2mm 

3. Betonová mazanina……………………………………..40mm 

4. Separační PE fólie Penefol 650……………………….. 0,8mm 

5. Tepelná izolace Orsil Styrodur 4000CS ………………..80mm 

6. Hydroizolace Sklobit 40 mineral…………………………4mm 

7. Asfaltový penetrační nátěr Dekprimer…………………0,5mm 

8. Podkladní beton c 10/12 se sítí kari………………….. 150mm 

9. Podsyp - kamenivo fr.8/16 ……………………………100mm 

10. Rostlý terén 

 

Podlaha v koupelně, tl.80MM: 

 

1. Keramická dlažba ……………………………………….5mm 

2. Flexibilní lepící malta MUREXIN………………………3mm 

3. Těsnící tekutá fólie MUREXIN………………………….1mm 

4. Adhézní můstek - MUREXIN hloubkový základ lf …..0,1mm 

5. Desky OSB Superfinish ………………………………..15mm 

6. PE fólie Penefol 650……………………………………0,8mm 

7. Desky OSB Superfinish ………………………………..15mm 

8. Izolační desky Steprock HD……………………………40mm 

9. Stropní konstrukce miako POT………………………..250mm 

10. Vnitřní omítka POT Universal …………………………10mm  

 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Počet

pracovníků

1 Stavba celkem 299 dny 15.2. 10 7.4. 11

2 Zahájení stavby-předání staveniště 1 den 15.2. 10 15.2. 10

3 Terénní úpravy-Odstranění ornice 2 dny 9.3. 10 10.3. 10 5

4 Zařízení staveniště 3 dny 15.3. 10 17.3. 10 8

5 SO 01 188 dny 22.3. 10 8.12. 10

6 Zemní práce 5 dny 22.3. 10 26.3. 10 10

7 Základové konstrukce 4 dny 29.3. 10 1.4. 10 6

8 Hydroizolace spodní stavby 3 dny 13.4. 10 15.4. 10 5

9 Svislé nosné konstrukce 1.S 7 dny 19.4. 10 27.4. 10 10

10 Vodorovné konstrukce 1.S 5 dny 5.5. 10 11.5. 10 10

11 Svislé nosné konstrukce 1.NP 7 dny 21.5. 10 31.5. 10 10

12 Vodorovné konstrukce 1.NP 5 dny 8.6. 10 14.6. 10 10

13 Svislé nosné konstrukce 2.NP 6 dny 24.6. 10 1.7. 10 10

14 Vodorovné konstrukce 2.NP 5 dny 9.7. 10 15.7. 10 10

15 Svislé nosné konstrukce 3.NP 6 dny 27.7. 10 3.8. 10 10

16 Vodorovné konstrukce 3.NP 7 dny 11.8. 10 19.8. 10 10

17 Nenosné příčky 1.S 4 dny 20.8. 10 25.8. 10 6

18 Nenosné příčky 1.NP 3 dny 20.8. 10 24.8. 10 4

19 Nenosné příčky 2.NP 3 dny 25.8. 10 27.8. 10 4

20 Nenosné příčky 3.NP 3 dny 25.8. 10 27.8. 10 4

21 Plochá střecha 4 dny 30.8. 10 2.9. 10 10

22 Schodiště 5 dny 31.8. 10 6.9. 10 8

23 Zdravotechnika - rozvody (voda, kanalizace, plyn)7 dny 7.9. 10 15.9. 10 10

24 Vytápění - rozvody 5 dny 7.9. 10 13.9. 10 8

25 Elektroinstalace 7 dny 14.9. 10 22.9. 10 4

26 Omítky vnitřní + obklady 20 dny 23.9. 10 20.10. 10 15

27 Vnější omítky 12 dny 3.11. 10 18.11. 10 15

28 Okna plastová 8 dny 21.10. 10 1.11. 10 8

29 Podlahy(roznášecí vrstvy,izolace,nášlapné vrstvy)25 dny 20.10. 10 23.11. 10 6

30 Truhlářské prvky 5 dny 25.11. 10 1.12. 10 8

31 Zámečnické prvky 2 dny 25.11. 10 26.11. 10 4

32 Klempířské prvky 4 dny 25.11. 10 30.11. 10 6

33 Dokončovací práce 4 dny 1.12. 10 6.12. 10 5

34 Vyčištění objektu 6 dny 1.12. 10 8.12. 10 6

35

36 SO 02 Inženýrské sítě 3 dny 16.4. 10 20.4. 10

37 Přípojky - elektřina,voda,kanalizace,plyn 3 dny 16.4. 10 20.4. 10 5

38 SO 02 Zpevněné plochy 10 dny 21.3. 11 1.4. 11 6

39 SO 03 Terénní a sadové úpravy 4 dny 4.4. 11 7.4. 11 4

15.2. 15.2.

9.3. 10.3.

15.3. 17.3.

22.3. 26.3.

29.3. 1.4.

13.4. 15.4.

19.4. 27.4.

5.5. 11.5.

21.5. 31.5.

8.6. 14.6.

24.6. 1.7.

9.7. 15.7.

27.7. 3.8.

11.8. 19.8.

20.8. 25.8.

20.8. 24.8.

25.8. 27.8.

25.8. 27.8.

30.8. 2.9.

31.8. 6.9.

7.9. 15.9.

7.9. 13.9.

14.9. 22.9.

23.9. 20.10.

3.11. 18.11.

21.10. 1.11.

20.10. 23.11.

25.11. 1.12.

25.11. 26.11.

25.11. 30.11.

1.12. 6.12.

1.12. 8.12.

16.4. 20.4.

21.3. 1.4.

1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3. 5.4. 12.4. 19.4. 26.4. 3.5. 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10. 11.10. 18.10. 25.10. 1.11. 8.11. 15.11. 22.11. 29.11. 6.12. 13.12. 20.12. 27.12. 3.1. 10.1. 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. 28.3. 4.4. 11.4. 1

o 1.2. 1 o 8.2. 1 o 15.2. 1 o 22.2. 1 o 1.3. 1 o 8.3. 1 o 15.3. 1 o 22.3. 1 o 29.3. 1 o 5.4. 1 o 12.4. 1 o 19.4. 1 o 26.4. 1 o 3.5. 1 o 10.5. 1 o 17.5. 1 o 24.5. 1 o 31.5. 1 o 7.6. 1 o 14.6. 1 o 21.6. 1 o 28.6. 1 o 5.7. 1 o 12.7. 1 o 19.7. 1 o 26.7. 1 o 2.8. 1 o 9.8. 1 o 16.8. 1 o 23.8. 1 o 30.8. 1 o 6.9. 1 o 13.9. 1 o 20.9. 1 o 27.9. 1 o 4.10. 1  11.10.  18.10.  25.10. o 1.11. 1 o 8.11. 1  15.11.  22.11.  29.11. o 6.12. 1  13.12.  20.12.  27.12. o 3.1. 1 o 10.1. 1 o 17.1. 1 o 24.1. 1 o 31.1. 1 o 7.2. 1 o 14.2. 1 o 21.2. 1 o 28.2. 1 o 7.3. 1 o 14.3. 1 o 21.3. 1 o 28.3. 1 o 4.4. 1 o 11.4. 1 o 1
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JANA DEMELOVÁ

Stránka 1

Projekt: Bakalářská práce 
Harmonogram bytového domu 
Datum: Květen 2010 



Objekt:

1

Název objektu:

Bytový dům

JKSO:
803.59

Stavba:

685

Název stavby:

bytový dům

SKP:

Projektant: m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

9,0% činí:

9,0% činí:

7 401 270,09

666 114,00

8 067 384,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

3 890 776,00

3 510 494,00

0,00

0,00

7 401 270,00

0,00

7 401 270,00

7 401 270,00

Rozpočet: Základní rozpočet111 rozpočet bytového domu

9

Jméno:

Podpis:

2.5.2010

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

685
1
111

bytový dům

Bytový dům
rozpočet bytového domu

Základní rozpočet
Datum tisku: 2.5.2010

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 87 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 612 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,3

3 Svislé a kompletní konstrukce 596 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,3

4 Vodorovné konstrukce 686 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,6

41 Stropy a stropní konstrukce 46 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6

43 Schodiště 191 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,1

61 Upravy povrchů vnitřní 806 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,1

62 Úpravy povrchů vnější 160 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,0

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

463 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,2

94 Lešení a stavební výtahy 65 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5

99 Staveništní přesun hmot 173 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 33 420,00 0,00 0,00 0,00 1,6

712 Živičné krytiny 0,00 57 468,00 0,00 0,00 0,00 1,3

713 Izolace tepelné 0,00 842 195,00 0,00 0,00 0,00 7,9

725 Zařizovací předměty 0,00 126 324,00 0,00 0,00 0,00 0,7

764 Konstrukce klempířské 0,00 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,3

766 Konstrukce truhlářské 0,00 459 605,00 0,00 0,00 0,00 1,7

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 57 197,00 0,00 0,00 0,00 4,9

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 551 845,00 0,00 0,00 0,00 5,7

777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00 265 226,00 0,00 0,00 0,00 1,0

781 Obklady keramické 0,00 182 021,00 0,00 0,00 0,00 15,7

799 Ostatní 0,00 897 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3 890 776,00 3 510 494,00 0,00 0,00 0,00 708,5Kč

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

685
1
111

bytový dům

Bytový dům
rozpočet bytového domu

Základní rozpočet
Datum tisku: 2.5.2010

List č.3

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 111 20-3201.R00 Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2
m2 536,0000 50,70 27 175,20 0,00000 0,00000

2 121 10-1103.R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m
m3 67,6978 87,70 5 937,10 0,00000 0,00000

3 132 10-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 57,6558 227,00 13 087,87 0,00000 0,00000

4 162 30-6111.R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m
m3 67,6978 81,30 5 503,83 0,00000 0,00000

5 162 60-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
m3 57,6558 172,00 9 916,80 0,00000 0,00000

6 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
m3 57,6558 171,00 9 859,14 0,00000 0,00000

7 167 10-3101.R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění
m3 67,6978 33,70 2 281,42 0,00000 0,00000

8 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku

m3 67,6978 96,20 6 512,53 0,00000 0,00000

9 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 52,8200 70,10 3 702,68 0,00000 0,00000

10 181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 69,7800 57,30 3 998,39 0,00000 0,00000

Zemní práce1 87 974,95 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

11 274 32-1311.R00 Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20)
m3 57,6558 2 900,00 167 201,82 2,41693 139,35003

12 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 16,0155 240,00 3 843,72 0,03921 0,62797

13 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 16,0155 81,50 1 305,26 0,00000 0,00000

14 274 36-1221.R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10216
t 12,1077 36 330,00 439 872,74 1,02116 12,36390

Základy a zvláštní zakládání2 612 223,54 152,34190

3 Svislé a kompletní konstrukce

15 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 210,9800 1 218,00 256 973,64 0,30605 64,57043

16 311 23-8218.RX1 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm

vyzdívání
m2 567,7650 384,50 218 305,64 0,00000 0,00000

17 314 25-2105.R00 Komín Schiedel Multi, sada - pata, DN 20 cm
kus 1,0000 21 510,00 21 510,00 0,18525 0,18525

18 317 12-1025.R00 Osazení překladů keramických sv. do 105 cm
kus 88,0000 76,90 6 767,20 0,00238 0,20944

19 317 12-1026.R00 Osazení překladů keramických sv. do 180 cm
kus 190,0000 96,50 18 335,00 0,00356 0,67640

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

685
1
111

bytový dům

Bytový dům
rozpočet bytového domu

Základní rozpočet
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Poř. č. Položka Popis
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20 342 24-8112.RX1 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm

vyzdívání
m2 421,6163 160,00 67 458,61 0,00000 0,00000

21 593-40785 Překlad  keramický Porotherm  PTH 100x23,8x7 cm
kus 30,0000 18,54 556,20 0,03600 1,08000

22 593-40786 Překlad  keramický Porotherm  PTH 125x23,8x7 cm
kus 58,0000 23,18 1 344,44 0,04500 2,61000

23 593-40787 Překlad  keramický Porotherm  PTH 150x23,8x7 cm
kus 115,0000 27,81 3 198,15 0,05400 6,21000

24 593-40788 Překlad  keramický Porotherm  PTH 175x23,8x7 cm
kus 75,0000 32,45 2 433,75 0,06300 4,72500

Svislé a kompletní konstrukce3 596 882,63 80,26652

4 Vodorovné konstrukce

25 411 16-8141.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl. 25 cm, nosník do 2 m
m2 2,0000 1 702,00 3 404,00 0,36640 0,73280

26 411 16-8143.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 3,25-4 m
m2 73,0000 1 802,00 131 546,00 0,36400 26,57200

27 411 16-8144.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 4,25-5 m
m2 8,0000 1 817,00 14 536,00 0,36477 2,91816

28 411 16-8145.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 5,25-6 m
m2 32,0000 1 859,00 59 488,00 0,36502 11,68064

29 411 16-8146.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 6,25-7 m
m2 179,0000 1 970,00 352 630,00 0,36682 65,66078

30 411 16-8243.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 3,25-
4m m2 10,0000 1 682,00 16 820,00 0,35748 3,57480

31 411 16-8246.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 6,25-
7m m2 18,0000 1 816,00 32 688,00 0,35973 6,47514

32 417 23-8112.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM v.23,5cm
m 70,5800 244,50 17 256,81 0,03225 2,27620

33 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 10,5870 249,00 2 636,16 0,00341 0,03610

34 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 10,5870 63,00 666,98 0,00000 0,00000

35 417 38-8134.R00 Věnec vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. stropu 25 cm
m 70,5800 649,00 45 806,42 0,22784 16,08095

36 417 38-8174.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 cm, tl. stropu 25 cm
m 23,7000 401,50 9 515,55 0,19343 4,58429

Vodorovné konstrukce4 686 993,92 140,59186

41 Stropy a stropní konstrukce

37 411 35-4171.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení
m2 268,7000 137,00 36 811,90 0,00227 0,60995

38 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění
m2 268,7000 35,20 9 458,24 0,00000 0,00000

Stropy a stropní konstrukce41 46 270,14 0,60995
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Poř. č. Položka Popis
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43 Schodiště

39 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 30 (C 25/30)
m3 12,4600 3 845,00 47 908,70 2,41806 30,12903

40 430 36-1121.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
t 2,6200 44 870,00 117 559,40 1,02092 2,67481

41 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 40,1000 575,00 23 057,50 0,00816 0,32722

42 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 40,1000 68,10 2 730,81 0,00000 0,00000

Schodiště43 191 256,41 33,13105

61 Upravy povrchů vnitřní

43 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 858,2400 316,00 271 203,84 0,01662 14,26395

44 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 2 387,6200 224,00 534 826,88 0,01458 34,81150

Upravy povrchů vnitřní61 806 030,72 49,07545

62 Úpravy povrchů vnější

45 622 47-8111.R00 Omítka vnější stěn POROTHERM TO tl. 15 mm
m2 635,2200 253,00 160 710,66 0,01259 7,99742

Úpravy povrchů vnější62 160 710,66 7,99742

63 Podlahy a podlahové konstrukce

46 631 31-5411.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 10 (C 8/10)
m3 40,3000 2 790,00 112 437,00 2,50985 101,14695

47 631 36-1921.R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených
t 8,4600 36 330,00 307 351,80 1,06625 9,02048

48 631 57-1003.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující
m3 40,3000 1 085,00 43 725,50 1,83700 74,03110

Podlahy a podlahové konstrukce63 463 514,30 184,19853

94 Lešení a stavební výtahy

49 941 94-1052.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m
m2 443,2050 64,50 28 586,72 0,04406 19,52761

50 941 94-1191.RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
lešení SPRINT

m2 443,2050 49,40 21 894,33 0,00000 0,00000

51 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 445,2050 33,30 14 825,33 0,00000 0,00000

Lešení a stavební výtahy94 65 306,38 19,52761

99 Staveništní přesun hmot

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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52 998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t 667,7403 260,00 173 612,48 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 173 612,48 0,00000

711 Izolace proti vodě

53 711 11-1011.R00 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud.
m2 540,0000 9,00 4 860,00 0,00000 0,00000

54 628-32134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40
m2 368,9600 72,36 26 697,95 0,00440 1,62342

55 998 71-1203.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m
% 315,5795 5,90 1 861,92 0,00000 0,00000

Izolace proti vodě711 33 419,87 1,62342

712 Živičné krytiny

56 712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením
m2 286,3000 73,30 20 985,79 0,00035 0,10020

57 628-52254 Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 special miner
m2 286,3000 123,12 35 249,26 0,00430 1,23109

58 998 71-2103.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
t 1,3313 926,00 1 232,78 0,00000 0,00000

Živičné krytiny712 57 467,83 1,33129

713 Izolace tepelné

59 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 1 309,5000 23,20 30 380,40 0,00009 0,11786

60 713 19-1100.RT9 Položení izolační fólie

včetně dodávky fólie PE
m2 1 309,5000 26,90 35 225,55 0,00010 0,13095

61 283-75463 Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 
80mmm2 294,1000 270,59 79 580,52 0,00280 0,82348

62 283-75794 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 G200S40 tl.150 
mm m2 489,4000 520,04 254 507,58 0,00488 2,38827

63 283-76314 Deska Styrodur 4000 CS 1250 x 600 x 80 mm zelená
m2 526,6000 549,64 289 440,42 0,00280 1,47448

64 631-53802.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 40 mm
m2 526,6000 246,34 129 722,64 0,00560 2,94896

65 998 71-3203.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
% 8 188,5711 2,85 23 337,43 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 842 194,54 7,88400

725 Zařizovací předměty

66 725 01-8121.R00 Vana ocelová anatomická PRAGA 3437.2, dl. 1700 mm
soubor 6,0000 7 010,00 42 060,00 0,05078 0,30468

67 725 11-1241.R00 Nádrž splachovací JUNIOR JET vysokopolož.6 l, bílá
soubor 6,0000 1 985,00 11 910,00 0,00292 0,01752
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68 725 11-9106.R00 Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem
kus 6,0000 339,00 2 034,00 0,00011 0,00066

69 725 11-9205.R00 Montáž klozetových mís normálních
kus 6,0000 633,00 3 798,00 0,00180 0,01080

70 725 21-9201.R00 Montáž umyvadel na konzoly - ostatní
soubor 12,0000 642,00 7 704,00 0,00226 0,02712

71 725 22-9101.R00 Montáž van litinových se zápachovou uzávěrkou
soubor 6,0000 1 281,00 7 686,00 0,00053 0,00318

72 725 82-9201.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové
kus 18,0000 202,00 3 636,00 0,00012 0,00216

73 642-13602 Umyvadlo nábytk. otv. bat.. 800x500 NOVA TOP
kus 12,0000 3 097,74 37 172,88 0,02050 0,24600

74 642-38816 Mísa klozetová PANDA Idol 6 l závěsná bílá
kus 6,0000 1 657,50 9 945,00 0,01360 0,08160

75 998 72-5103.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m
t 0,6937 545,00 378,08 0,00000 0,00000

Zařizovací předměty725 126 323,96 0,69372

764 Konstrukce klempířské

76 764 51-0440.R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm
m 80,0000 363,50 29 080,00 0,00299 0,23920

77 764 55-4402.R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm
m 13,5000 350,50 4 731,75 0,00262 0,03537

78 767 42-2111.R00 Montáž opláštění - oplechování atiky
m 65,8000 48,60 3 197,88 0,00003 0,00197

79 998 76-4203.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
% 370,0963 3,20 1 184,31 0,00000 0,00000

Konstrukce klempířské764 38 193,94 0,27654

766 Konstrukce truhlářské

80 762 62-1120.R00 Montáž dveří tesařských jednokřídlových
m2 38,0000 30,50 1 159,00 0,00000 0,00000

81 766 67-0011.R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří
kus 38,0000 1 258,00 47 804,00 0,00040 0,01520

82 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 47,0000 831,00 39 057,00 0,00000 0,00000

83 61162932 Dveře vnitřní plné pravé 700/1970 vč. kování
kus 6,0000 2 200,00 13 200,00 0,00000 0,00000

84 61162934 Dveře vnitřní vchod. plné levé 900/1970 vč. kování
kus 3,0000 2 500,00 7 500,00 0,00000 0,00000

85 61162934 Dveře vnitřní vchod.plné pravé 900/1970 vč. kování
kus 3,0000 2 500,00 7 500,00 0,00000 0,00000

86 61162934 Dveře vnitřní plné levé 700/1970 vč. kování
kus 6,0000 2 200,00 13 200,00 0,00000 0,00000

87 61162946 Dveře vnitřní 1/3 sklo pravé 700/1970 vč. kování
kus 11,0000 1 800,00 19 800,00 0,00000 0,00000

88 61162948 Dveře vnitřní 1/3 sklo levé 700/1970 vč. kování
kus 8,0000 1 800,00 14 400,00 0,00000 0,00000
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89 76601 Okno plast 1000x500
kompl. 6,0000 1 900,00 11 400,00 0,00000 0,00000

90 76601 Okno plast 1250x1500
kompl. 20,0000 4 400,00 88 000,00 0,00000 0,00000

91 76602 Okno plast 750x500
kompl. 6,0000 1 500,00 9 000,00 0,00000 0,00000

92 76603 Okno plast 1500x1500
kompl. 15,0000 4 600,00 69 000,00 0,00000 0,00000

93 76606 Dveře vstupní plast 1000x1970
kompl. 1,0000 6 000,00 6 000,00 0,30000 0,30000

94 607-75543.A Parapet interiér Lignodur šíře 250 mm řezaný
m 80,0000 591,82 47 345,60 0,00325 0,26000

95 611-81251 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x197 cm
kus 31,0000 1 444,80 44 788,80 0,02880 0,89280

96 611-81253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm
kus 6,0000 1 651,20 9 907,20 0,03000 0,18000

97 611-87371.A Prah bukový délka 70 cm šířka 6 cm tl. 2 cm
kus 31,0000 33,54 1 039,74 0,00063 0,01953

98 611-87411.A Prah bukový délka 90 cm šířka 6 cm tl. 2 cm
kus 6,0000 45,10 270,60 0,00081 0,00486

99 998 76-6203.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
% 4 503,7194 2,05 9 232,62 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlářské766 459 604,56 1,67239

771 Podlahy z dlaždic a obklady

100 771 41-1013.R00 Obklad soklíků pórov.rovných do MC,15x15 cm
m 65,8000 85,80 5 645,64 0,00910 0,59878

101 771 57-1105.R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 15x15 cm
m2 49,8900 346,00 17 261,94 0,05136 2,56235

102 771 57-5107.RT2 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm

Monoflex (Schomburg)
m2 35,0000 346,00 12 110,00 0,00240 0,08400

103 597-64201 Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm
m2 49,8900 236,15 11 781,52 0,01920 0,95789

104 597-64202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm
m2 35,0000 236,15 8 265,25 0,01920 0,67200

105 998 77-1103.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
t 4,8750 437,50 2 132,82 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 57 197,17 4,87502

775 Podlahy vlysové a parketové

106 775 54-2021.R00 Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy
m2 695,7000 37,40 26 019,18 0,00001 0,00696

107 775 54-0020.RA0 Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj
m2 695,7000 755,00 525 253,50 0,00817 5,68387

108 998 77-5203.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m
% 260,1918 2,20 572,42 0,00000 0,00000
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Podlahy vlysové a parketové775 551 845,10 5,69083

777 Podlahy ze syntetických hmot

109 777 51-0001.U00 Podlaha stěrka epox 2mm Sikafl 381
m2 196,1000 1 350,00 264 735,00 0,00510 1,00011

110 998 77-7103.R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m
t 1,0001 490,50 490,55 0,00000 0,00000

Podlahy ze syntetických hmot777 265 225,55 1,00011

781 Obklady keramické

111 781 42-1013.R00 Obklad vnitřní z obklad.opakních 150x150 do MC
m2 302,5000 579,00 175 147,50 0,05194 15,71185

112 998 78-1103.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
t 15,7119 437,50 6 873,93 0,00000 0,00000

Obklady keramické781 182 021,43 15,71185

799 Ostatní

113 999 799 elektroinstalace
počet 6,0000 50 000,00 300 000,00 0,00000 0,00000

114 999 800 rozvaděč
ks 6,0000 5 000,00 30 000,00 0,00000 0,00000

115 999 801 hl.rozvaděč
ks 1,0000 30 000,00 30 000,00 0,00000 0,00000

116 999 802 kotel
ks 1,0000 70 000,00 70 000,00 0,00000 0,00000

117 999 803 vzduchotechnika
počet 6,0000 2 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000

118 999 804 centrální ventilátor
ks 1,0000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000

119 999 805 kuchyně koryna
ks 6,0000 55 000,00 330 000,00 0,00000 0,00000

120 999 806 kuchyňské spotřebiče
ks 6,0000 20 000,00 120 000,00 0,00000 0,00000

Ostatní799 897 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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1. OBEC�É I�FORMACE 

 

Stavba:  

 

Třípodlažní podsklepený bytový dům 

 

Místo stavby: 

 

Katastrální území  -  Ostrava-Poruba 

Obec                       -  Ostrava 

Okres                      -  Ostrava - město 

Parcelní číslo         -  625/1 

 

Jméno a adresa stavebníka: 

 

TopStav, Ostrava-Poruba, Vřesinská 268/46, PSČ 738 00 

 

Popis stavby: 

Jedná se volně stojící bytový dům, který se nachází v Ostravě, v části města Ostrava - 

Poruba. Bytový dům plní funkci pro bydlení osob. Budova je třípodlažní, podsklepená. Stavba 

včetně zpevněných ploch bude realizována na parcele číslo625/1 vše k.ú Ostrava. Vjezd na 

pozemek bytového domu je z místní komunikace – ulice Zánovní. 

V domě se nachází 6 bytů, vždy dva byty na jednom patře. První nadzemní podlaží 

obsahuje byty 3+1 a 2+1. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou byty 3+1. Byt 2+1 je o 

velikosti 82,67m2 a obsahuje prostorný obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, 

chodbu a obytný pokoj. Byty 3+1 jsou o velikosti 92,68m2 a obsahují prostorný obývací pokoj 

s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, chodbu a dva obytné pokoje. Byty jsou přístupné vždy 

z hlavní chodby jednotlivých podlaží. Z této chodby se můžeme dostat rovně do technické 

místnosti, kde lze kontrolovat funkci komínů. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje 

určené pro nájemníky. 

Schodiště je v objektu dvouramenné pravotočivé a spojuje jednotlivá podlaží. Je 

železobetonové monolitické, obložené keramickou dlažbou.  



4 

 

Na konstrukci byl použit systém Porotherm. Svislé konstrukce jsou z bloků P+D 44, 

P+D 30AKU a z P+D 11,5. Stropní konstrukce jsou vyskládány stropními vložkami POT 

Miako na POT nosnících. Objekt bude založen na základových pásech z betonu C16/20. 

Zastřešení objektu je řešeno pomocí klasické vaznicové soustavy – stojatou stolicí. 

Sklon střechy je 30°. Konstrukční řešení bylo zvoleno s dvěma mezilehlými vaznicemi. 

Krytina byla zvolena Tondach Universál 12 cihlový odstín. 

 

2. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁ�Í 

 

Materiál: 

Pro vytvoření klempířských konstrukcí byly vybrány měděné plechy a okapové prvky 

firmy SAG. Bude použit měděný plech v tabulích 2000x1000x0,55mm, tloušťky 0,55mm.  

Dále budou použity jednotlivé prvky okapového systému SAG, jmenovitě kotlík oválného 

tvaru, koleno 72°, čelo žlabu a odpadová roura a žlabové háky. Působením povětrnosti se na 

povrchu mědi vytváří ochranná patina, tvrdá a téměř nerozpustná povrchová vrstva, která 

chrání jádro kovu před další erozí. Případný úbytek patiny se po čase automaticky vyrovnává. 

Tato patinace má kromě technické, také estetické výhody, pro které je měď stále 

vyhledáváným materiálem.  

Pro spojování bude použit klasický způsob – měkké pájení cínem. Měď pro svoji 

velkou tepelnou vodivost vyžaduje ohřev poměrně značným výkonem, aby došlo k 

dostatečnému prohřátí spoje a difusnímu spojení. 

 

 

Údaje o dodavateli: 

 

SAG a.s. 

Jiráskovo předměstí 636/III 

377 01 Jindřichův Hradec 

IČO: 25162322 

DIČ: CZ25162322  

technické oddělení: +420 384 370 100 
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Skladování: 

Dodané klempířské prvky krovu budou skladovány v uzavřeném uzamykatelném 

plechovém skladu s pevnou podlahou. Plocha pod skladem bude zpevněná hutněným štěrkem 

frakce 16-32mm a bude odvodněná. Materiál bude uložen tak, aby byl rozdělen dle druhů a 

rozměrů. Menší prvky budou uloženy v krabicích, a rozděleny podle druhu. 

 

Převzetí materiálů: 

Převzetí materiálů provádí stavbyvedoucí. Při předání provede vizuální kontrolu 

dodaného materiálu, zda při přepravě nedošlo k poškození. Zaměří se na kontrolu jakosti, 

kontrolu správných rozměrů prvků a na kontrolu počtu prvků dle objednací faktury. Převzetí 

materiálu zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

 

Doprava: 

Zabezpečení dovozu výrobků přímo na místo realizace, bude provedeno prostřednictvím 

vlastních dopravních prostředků firmy SAG. Vertikální doprava na staveništi bude zajištěna 

stavebním výtahem NOV 652D. Doprava firmou bude provedena pravidelným rozvozem. 

Město Ostrava spadá pod třetí rozvozní pásmo – severní Morava. Trasa se jezdí v pondělí a 

úterý.Objednávky zařaditelné do pravidelné trasy musí být poslány nejpozději do každé 

předcházející středy do 11 hodin. Nebo dle domluvy s vedoucím odbytu. 

 

 

3. PRACOV�Í PODMÍ�KY, PŘIPRAVE�OST STAVE�IŠTĚ 

 

Pracovní podmínky: 

Prostor staveniště je majetkem investora, je určený pro výstavbu bytového domu. 

Pozemek je majetkem města Ostravy. Prostor je oplocený do výšky 2m. Na místech určeným 

projektem ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky stavbyvedoucího, zaměstnanců a 

sociálních zařízení. Zpevněné plochy budou provedeny ze zhutněného štěrkového násypu 

frakce 16 - 32 mm. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Zánovní. Na staveništi budou 

provedeny přípojky vody, kanalizace a el. energie. Také zde bude zřízeno osvětlení pomocí 

teleskopického stativu s halogenovým svítidlem, výška 6m. 
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Připravenost staveniště pro montáž: 

Obecné požadavky na podkladní konstrukce: dle návrhu revidované ČSN 73 3610 – 

Navrhování klempířských konstrukcí 

 

Připravenost staveniště pro montáž okapového systému: 

– Dokončena montáž krovu 

– Ukončeny všechny zednické, betonářské a tesařské práce 

– Dokončena podkladní konstrukce pro kotvení žlabových háků – bednění 

– Provedeny hrubé omítky, nebo provedená konečná povrchová úprava 

 

 

4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

Pracoviště spolu se stavbyvedoucím přebírá předák, který bude řídit montáž 

klempířských prvků. Ten také odevzdává hotové dílo Při přejímce pracoviště musí 

stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu, dokončenost, technologickou vyzrálost a správnost 

provedení předchozích prací. Provede se zápis o předání a převzetí staveniště. Ten podpisy 

stvrdí investor a stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí tuto skutečnost zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontrola podkladu pod žlabové háky: 

Podkladní konstrukce musí být:  

– Stabilní 

– Únosné pro kotvení 

– V požadovaném sklonu a tvaru 

 

 

5. OBEC�É PODMÍ�KY 

 

Práce musí být přerušeny při bouřkách, silném dešti, sněžení, námraze, při snížené 

viditelnosti pod 30m, při mrazu pod – 10°C a silném větru nad 10,7m/s. 
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6. PERSO�ÁL�Í OBSAZE�Í 

 

Pracovní četu tvoří 4 pracovníci: 

– 1 předák 

– 1 technik z firmy SAG potřebný k obsluze strojů 

– 1 klempíř 

– 1 pomocný dělník 

 

Předák – vedoucí čety, organizuje a řídí práci celého kolektivu. Sám provádí odborné 

klempířské práce. Zodpovídá za správné pracovní postupy, za kvalitu prováděných prací a za 

bezpečnost při práci. 

 

Technik firmy SAG – má za úkol, kromě obsluhy strojů, také poskytnout potřebné odborné 

informace a být nápomocen jak při vzniku, tak při realizaci klempířských prvků. Odborná 

technická asistence se na stavbě snaží v maximální možné míře o zajištění rychlého přístupu k 

požadovaným službám a technickým informacím za účelem minimalizace nákladů zákazníka 

a při použití nejmodernějších technologií. 

 

Klempíř – Provádí odborné klempířské práce. Zabezpečuje spoje. Chystá prvky pro montáž, 

přesně ohýbá a stříhá dílce. 

 

Pomocný dělník – Zabezpečuje přísun dílců na pracoviště. Vykonává pomocné práce podle 

pokynů klempířů 

 

 

7. STROJE A POMŮCKY 

 

Pracovní nářadí a pomůcky používané při práci se musí udržovat v dobrém stavu, aby 

nedošlo k pracovním úrazům nebo nekvalitnímu provedení prací. 

 

Stroje: 

– Profilovací stroj MiniProf  (viz.Obr.1) 

– Zakružovací stroj RBM 
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– Nářadí RAU – ruční ohýbačka  

– Svařování pod tavidlem WAG (plasma) - nejmodernější technologie - přesný a pevný 

spoj 

 

Obr.1 

 

Pracovní nářadí a pomůcky pro ruční práci: 

– tužka 

– provázek 

– nůžky na plech 

 

8. PRACOV�Í POSTUP 

 

 Nejdříve na zapůjčených přístrojích vytvoříme klempířské prvky pro osazení. Technik 

firmy SAG stanoví tvary, rozměry a spotřebu plechu na základě výkresové dokumentace, 

kterou zpracuje firma SAG. 

 

Strojní  a ruční zpracování plechů  

– Střihání plechů na dané formáty:  

 

- Plechy potřebné na svod: 2000mm x 315mm…12ks 

                                              1935mm x 315mm… 4ks 

– Plechy potřebné na žlab: 2000mm x 470mm….18ks 

                                       530mm x 470mm……2ks 

 

– Ohýbání: do požadovaných tvarů žlabového háku  

– Zkružování: do požadovaných průměrů, svod 100mm, žlab 150mm, hák 150mm 
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– Spojování plechů Svařováním pod tavidlem WAG (plasma): spojení všech prvků 

svodu i žlabu (viz. Obr.2) 

– Takto připravené prvky lze montovat na připravené bednění 

 

 

Obr.2: Přesný a pevný spoj - nejmodernější  
technologie - svařování  WAG  (plasma) 

 

Osazování jednotlivých prvků: 

Žlabové háky: 

1) Nejdříve si vyznačíme místa uložení žlabových háků. Pro daný objekt jsme vyměřili 

vzdálenost mezi žlabovými háky 80cm. Od svislých krajů bednění budou první háky 

vzdáleny 23,25cm, dále budou šroubovány po 80cm směrem do středu. 

2) Označíme si žlabové háky. Pro správné vyspádování žlabu označíme na hácích tužkou 

místo ohybu a háky očíslujeme. Nejmenší doporučený spád podle ČSN je 5 mm/m. 

Pro daný objekt bude spád 4,6cm. Jelikož je délka podokapního žlabu větší než 10 m, 

přesně 18,530m, montujeme žlaby se spádem od středu ke krajům, tedy ke svodům. 

Tomu musíme přizpůsobit i žlabové háky, takže provedeme dvojí značení spádu, vždy 

zvlášť pro 11 háků. Půlka pak bude použita pro spád od středu na jednu stranu a druhá 

půlka pro spád od středu na druhou stranu.  

 

 

 

Obr.3: Měděný žlabový hák 
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3) Následuje samotné kotvení žlabových háků. Nejdříve přišroubujeme první a poslední 

hák a natáhneme mezi nimi provázek. Poté připevňujeme další háky v linii podle 

provázku. Háky připevňujeme na bednění nad krokvemi. 

 

4) Totéž provedeme i na druhé straně střechy. 

 

 

 

Žlaby: 

1) Označíme si místo, kde bude na žlabu otvor pro odvod vody do odpadního potrubí. 

Ten bude umístěn ve vzdálenosti 750mm od kraje žlabu (střechy) a průměru 100mm. 

Otvor vystřihneme nůžkami na plech. Připravený kotlík připevníme svářením WAG. 

Jelikož budou dva svody na jedné straně střechy, tak totéž provedeme ještě jednou pro 

druhý konec střechy. 

 

2) Narážecí čelo žlabu nasadíme na okraj koncového žlabu, srovnáme jeho horní okraj do 

roviny se žlabem a opět připevníme svářením WAG. 

 

Objímky: 

1) Namontujeme objímky rour. Počet objímek je 5 na jeden svod.. První objímka je od 

žlabového kotlíku vzdálena 100mm, druhá 1900mm a dále vždy po dvou metrech. Do 

cihlové zdi vyvrtáme otvor a objímku připevníme chromátovaným šroubovacím 

trnem. Taktéž postupujeme na druhém konci střechy. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Obr.4: Objímka svodu 
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Svody: 

1) Odpadové potrubí se skládá z  dílů délky 2000mm (3x) a 1935mm (1x). Dále z 

odpadové roury 260mm. Ta je použita z důvodu zaústění odpadové roury do 

kanalizace. Taktéž postupujeme na druhém konci střechy. 

 

 

Obr.5: svod, svařovaný spoj 

 

Poznámka: Celý proces provedeme i na druhé straně střechy. 

 

9. JAKOST, KO�TROLA KVALITY 

 

Za kvalitu a správnost odvedené práce zodpovídá vedoucí pracovní čety. Kontroluje 

zhotovení prvků, jejich tvar, jestli jsou správně provedeny spoje prvků, správnost provedení a 

osazení ve správné poloze a vzdálenosti. Dále kontroluje spád sklonoměrem nebo vodováhou, 

nerovnosti a plošné deformace, vodotěsnost a kompletnost prvků. 

 

 

10. BOZP 

 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze kvalifikovaní a zdraví pracovníci 

způsobilí pro montáž ve výšce. Musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy. 

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu. 

Při všech pracích na staveništi se bude důsledně dodržovat: 

- Zákon č. 309/2006 Sb.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Všichni zúčastnění pracovníci budou seznámeni s předpisy před zahájením prací. Dále 

jsou povinni používat při práci předepsané pomůcky jako ochranné přilby, rukavice, obuv s 
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neklouzavou podešví, bezpečnostní pásy, postroj, lano, tašky na nářadí. Pracovníci, 

provádějící práce ve výškách musí být minimálně dva. 

Prostor pod pracovištěm musí být zabezpečen proti padajícímu nářadí hrazením do šířky 

minimálně 2m. Velký důraz se klade na bezpečnost práce při práci se stroji na formování 

plechu. 

 

 

11.  EKOLOGIE 

 

Před zahájením prací bude provedeno ohrazení stávající zeleně. Odpadní materiál se 

odveze na určenou skládku. Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých prací a materiálů. Z odpadovými materiály vzniklými 

během prací bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci 

prací se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. O nakládání s odpady 

pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat specializovaná firma dle smluvního 

zajištění. 

 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznik odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 

 

12. PŘÍLOHY 

 

č.1: Schéma stojaté stolice - půdorys  

č.2: Řez 

č.3: Zařízení staveniště varianta A  
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1. OBEC�É I�FORMACE 

 

Stavba:  

 

Třípodlažní podsklepený bytový dům 

 

Místo stavby: 

 

Katastrální území   -  Ostrava-Poruba 

Obec                       -  Ostrava 

Okres                      -  Ostrava - město 

Parcelní číslo          -  625/1 

 

Jméno a adresa stavebníka: 

 

TopStav, Ostrava-Poruba, Vřesinská 268/46, PSČ 738 00 

 

Popis stavby: 

Jedná se volně stojící bytový dům, který se nachází v Ostravě, v části města Ostrava - 

Poruba. Bytový dům plní funkci pro bydlení osob. Budova je třípodlažní, podsklepená. Stavba 

včetně zpevněných ploch bude realizována na parcele číslo625/1 vše k.ú Ostrava. Vjezd na 

pozemek bytového domu je z místní komunikace – ulice Zánovní. 

V domě se nachází 6 bytů, vždy dva byty na jednom patře. První nadzemní podlaží 

obsahuje byty 3+1 a 2+1. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou byty 3+1. Byt 2+1 je o 

velikosti 82,67m2 a obsahuje prostorný obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, 

chodbu a obytný pokoj. Byty 3+1 jsou o velikosti 92,68m2 a obsahují prostorný obývací pokoj 

s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, chodbu a dva obytné pokoje. Byty jsou přístupné vždy 

z hlavní chodby jednotlivých podlaží. Z této chodby se můžeme dostat rovně do technické 

místnosti, kde lze kontrolovat funkci komínů. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje 

určené pro nájemníky. 

Schodiště je v objektu dvouramenné pravotočivé a spojuje jednotlivá podlaží. Je 

železobetonové monolitické, obložené keramickou dlažbou.  
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Na konstrukci byl použit systém Porotherm. Svislé konstrukce jsou z bloků P+D 44, 

P+D 30AKU a z P+D 11,5. Stropní konstrukce jsou vyskládány stropními vložkami POT 

Miako na POT nosnících. Objekt bude založen na základových pásech z betonu C16/20. 

Zastřešení objektu je řešeno pomocí klasické vaznicové soustavy – stojatou stolicí. 

Sklon střechy je 30°. Konstrukční řešení bylo zvoleno s dvěma mezilehlými vaznicemi. 

Krytina byla zvolena Tondach Universál 12 cihlový odstín. 

 

2. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁ�Í 

 

Materiál: 

Pro vytvoření klempířských prvků byl vybrán okapový systém LindabRainline, 

barevný odstín hnědý – značení Ral 8017.  Materiálem pro výrobu okapových systémů 

LindabRainline je vysoce kvalitní švédský ocelový plech o tloušťce 0,6 a 0,7mm, hluboce 

žárově pozinkovaný, po pasivaci opatřený základním nástřikem a finální povrchovou vrstvou 

(viz. Obr.1). To vše je vytvrzeno v peci. 

Použitý materiál výborným způsobem kombinuje vlastnosti oceli a povrchové úpravy 

Plastisolu a zaručuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a velmi dobrou ochranu 

proti korozi. Materiál je velmi vhodný i pro použití v agresivním prostředí. Systém 

LindabRainline téměř nepotřebuje údržbu a má velmi dlouhou životnost. 

 

 

Obr.1: skladba vrstev okapového systému  LindabRainline 
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Údaje o dodavateli: 

Lindab s.r.o 

Pobočka Ostrava  

Místecká 2933/111  

703 00 Ostrava - Vítkovice  

 

tel: + 420 596 227 067  

fax: +420 596 227 068 

Skladování: 

Dodané klempířské prvky krovu budou skladovány v uzavřeném uzamykatelném 

plechovém skladu s pevnou podlahou. Plocha pod skladem bude zpevněná hutněným štěrkem 

frakce 16-32mm a bude odvodněná. Materiál bude uložen ve svazcích tak, aby byl rozdělen 

dle druhů a rozměrů. Menší prvky budou uloženy v krabicích, a rozděleny podle druhu. 

 

Převzetí materiálů: 

Převzetí materiálů provádí stavbyvedoucí. Při předání provede vizuální kontrolu 

dodaného materiálu, zda při přepravě nedošlo k poškození. Zaměří se na kontrolu jakosti, 

kontrolu správných rozměrů prvků a na kontrolu počtu prvků dle objednací faktury. Převzetí 

materiálu zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku. 

 

Doprava: 

Zabezpečení dovozu výrobků přímo na místo realizace, bude provedeno prostřednictvím 

vlastních dopravních prostředků firmy Lindab. Dovoz bude proveden valníkem AVIA. 

Dodávaný materiál bude dopraven ve svazcích bez obalu. Vertikální doprava na staveništi 

bude zajištěna stavebním výtahem NOV 652D. 

 

 

3. PRACOV�Í PODMÍ�KY, PŘIPRAVE�OST STAVE�IŠTĚ 

 

Pracovní podmínky: 

Prostor staveniště je majetkem investora, je určený pro výstavbu bytového domu. 

Pozemek je majetkem města Ostravy. Prostor je oplocený do výšky 2m. Na místech určeným 
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projektem ZS budou provedeny zpevněné plochy pro buňky stavbyvedoucího, zaměstnanců a 

sociálních zařízení. Zpevněné plochy budou provedeny ze zhutněného štěrkového násypu 

frakce 16 - 32 mm. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Zánovní. Na staveništi budou 

provedeny přípojky vody, kanalizace a el. energie. Také zde bude zřízeno osvětlení pomocí 

teleskopického stativu s halogenovým svítidlem, výška 6m. 

 

Připravenost staveniště pro montáž: 

Obecné požadavky na podkladní konstrukce: dle návrhu revidované ČSN 73 3610 – 

Navrhování klempířských konstrukcí 

 

Připravenost staveniště pro montáž okapového systému: 

– Dokončena montáž krovu 

– Ukončeny všechny zednické, betonářské a tesařské práce 

– Dokončena podkladní konstrukce pro kotvení žlabových háků – bednění 

– Provedeny hrubé omítky, nebo provedená konečná povrchová úprava 

 

 

4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

Pracoviště spolu se stavbyvedoucím přebírá předák, který bude řídit montáž 

klempířských prvků. Ten také odevzdává hotové dílo Při přejímce pracoviště musí 

stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu, dokončenost, technologickou vyzrálost a správnost 

provedení předchozích prací. Provede se zápis o předání a převzetí staveniště. Ten podpisy 

stvrdí investor a stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí tuto skutečnost zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontrola podkladu pod žlabové háky: 

Podkladní konstrukce musí být:  

– Stabilní 

– Únosné pro kotvení 

– V požadovaném sklonu a tvaru 
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5. OBEC�É PODMÍ�KY 

 

Práce musí být přerušeny při bouřkách, silném dešti, sněžení, námraze, při snížené 

viditelnosti pod 30m, při mrazu pod – 10°C a silném větru nad 10,7m/s. 

  

 

6. PERSO�ÁL�Í OBSAZE�Í 

 

Pracovní četu tvoří 3 pracovníci: 

– 1 předák 

– 1 klempíř 

– 1 pomocný dělník 

 

Předák – vedoucí čety, organizuje a řídí práci celého kolektivu. Sám provádí odborné 

klempířské práce. Zodpovídá za správné pracovní postupy, za kvalitu prováděných prací a za 

bezpečnost při práci. 

 

Klempíř – Provádí odborné klempířské práce. Zabezpečuje spoje. Chystá prvky pro montáž, 

přesně ohýbá a stříhá dílce. 

 

Pomocný dělník – Zabezpečuje přísun dílců na pracoviště. Vykonává pomocné práce podle 

pokynů klempířů 

 

 

7. STROJE A POMŮCKY 

 

Pracovní nářadí a pomůcky používané při práci se musí udržovat v dobrém stavu, aby 

nedošlo k pracovním úrazům nebo nekvalitnímu provedení prací. 

 

Pracovní nářadí a pomůcky pro ruční práci: 

– tužka 

– provázek 

– pilka na železo 

– šroubovák 

– gumová palička 

– KBO ohýbačka žlabových háků 
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8. PRACOV�Í POSTUP 

 

Žlabové háky: 

1) Nejdříve si vyznačíme místa uložení žlabových háků. Pro daný objekt jsme vyměřili 

vzdálenost mezi žlabovými háky 80cm. Od svislých krajů bednění budou první háky 

vzdáleny 23,25cm, dále budou šroubovány po 80cm směrem do středu. 

2) Označíme si žlabové háky. Pro správné vyspádování žlabu označíme na hácích tužkou 

místo ohybu a háky očíslujeme (viz. Obr.2). Nejmenší doporučený spád podle ČSN je 

5 mm/m. Pro daný objekt bude spád 4,6cm. Jelikož je délka podokapního žlabu větší 

než 10 m, přesně 18,530m, montujeme žlaby se spádem od středu ke krajům, tedy ke 

svodům. Tomu musíme přizpůsobit i žlabové háky, takže provedeme dvojí značení 

spádu, vždy zvlášť pro 11 háků. Půlka pak bude použita pro spád od středu na jednu 

stranu a druhá půlka pro spád od středu na druhou stranu.  

 

 

Obr.2: Značení žlabového háku 

 

3) Ohneme žlabové háky pomocí ruční ohýbačky OKB v místech označených tužkou.  

4) Následuje samotné kotvení žlabových háků. Nejdříve přišroubujeme první a poslední 

hák a natáhneme mezi nimi provázek. Poté připevňujeme další háky v linii podle 

provázku. Háky připevňujeme na bednění nad krokvemi (viz. Obr.3). Připevnění 

zajistíme kotvícím šroubem z uhlíkové oceli RNR28-6,3x, o délce 55mm.  

 

Obr.3: Upevnění žlabového háku 

 

5) Totéž provedeme i na druhé straně střechy. 
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Žlaby: 

1) Nejdříve vyměříme jednotlivé kusy žlabů. Standardní délka dodávaných kusů jsou 4m 

a 6m, proto musíme délku upravit dle objektu. Na každou stranu střechy budou 

potřeba tři žlaby délky 6m a jeden žlab délky 4m. Žlab délky 4m bude pilkou na 

železo zkrácen na 530mm. 

2) Označíme si místo, kde bude na žlabu otvor pro odvod vody do odpadního potrubí. 

Ten bude umístěn na žlabu délky 6m ve vzdálenosti 750mm od kraje žlabu (střechy) a 

průměru 100mm. Otvor vyřízneme pilkou na železo a kleštěmi ohneme střed uříznuté 

hrany směrem dolů (viz. Obr.4a). Zadní hranu kotlíku zahákneme za zadní hranu 

žlabu. Přicvakneme klipsnu kotlíku na přední hranu žlabu (viz. Obr.4b). Řeznou hranu 

zatřeme originální opravnou barvou STIFT. Jelikož budou dva svody na jedné straně 

střechy, tak totéž provedeme ještě jednou pro druhý konec střechy. 

 

                                  

                       Obr.4a                                                                         Obr.4b 

 

3) Narážecí čelo žlabu nasadíme na okraj koncového žlabu délky 6m, srovnáme jeho 

horní okraj do roviny se žlabem a přitlačíme. Pak čelo přibouchneme dlaní, aby se 

okraj žlabu dostal pod zamykací výčnělky čela. Pak ještě zcela lehce čelo doklepeme 

gumovou paličkou, abychom jej definitivně usadili na místo. Taktéž na druhém konci 

střechy. 

4) Spojování žlabů provedeme pomocí spojek žlabů. Zahákneme zadní okraj spojky 

žlabu za zadní okraj žlabu tak, aby těsnicí silikonová podložka byla uprostřed spáry 

mezi žlaby. Přední část spojky žlabu položíme na přední okraj žlabu, zaklapneme 

zamykací mechanismus a přitlačíme (viz. Obr.5). Zámek zafixujeme pomocí malého 

pojistného plíšku. 
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Obr.5 Spojka žlabů 

 

Objímky: 

1) Namontujeme objímky rour, dvě na každý samostatný díl roury a jeden na mezikus 

MST svodové roury. Počet objímek je 5 na jeden svod. První objímka je od žlabového 

kotlíku vzdálena 100mm, druhá 1900mm a dále vždy po dvou metrech. Do cihlové zdi 

vyvrtáme otvor, vložíme hmoždinku a objímku připevníme vrutem. Taktéž 

postupujeme na druhém konci střechy. 

2) Objímky jsou opatřeny zámkem na zaháknutí a montují se podle obrázků:Obr.6a,b,c 

 

   

                             Obr.6a                                Obr.6b                              Obr.6c 

Svody: 

1) Použijeme mezikus odpadového odskoku délky 400mm a připojíme k němu dvě 

kolena odpadového potrubí. Odpadovou rouru tlakem nasadíme směrem nahoru. 

Odpadové potrubí se skládá z  dílů délky 2200mm a 4640mm. Dále z mezikusu délky 

1000mm a z odpadové roury BUTK 260mm. Ta je použita z důvodu zaústění 

odpadové roury do kanalizace. Taktéž postupujeme na druhém konci střechy. 

 

Poznámka: Celý proces provedeme i na druhé straně střechy. 

 

Čištění:  

Odstraníme všechny drobné odřezky, špony a piliny z povrchu žlabů a rour, kde by mohly 

korodovat a kazit celkový vzhled. 
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9. JAKOST, KO�TROLA KVALITY 

 

Za kvalitu a správnost odvedené práce zodpovídá vedoucí pracovní čety. Kontroluje 

zhotovení prvků, jejich tvar, jestli jsou správně provedeny spoje prvků, správnost provedení a 

osazení ve správné poloze a vzdálenosti. Dále kontroluje spád sklonoměrem nebo vodováhou, 

nerovnosti a plošné deformace, vodotěsnost a kompletnost prvků. 

 

 

10. BOZP 

 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze kvalifikovaní a zdraví pracovníci 

způsobilí pro montáž ve výšce. Musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy. 

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu. 

Při všech pracích na staveništi se bude důsledně dodržovat: 

- Zákon č. 309/2006 Sb.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Všichni zúčastnění pracovníci budou seznámeni s předpisy před zahájením prací. Dále 

jsou povinni používat při práci předepsané pomůcky jako ochranné přilby, rukavice, obuv s 

neklouzavou podešví, bezpečnostní pásy, postroj, lano, tašky na nářadí. Pracovníci, 

provádějící práce ve výškách musí být minimálně dva. 

Prostor pod pracovištěm musí být zabezpečen proti padajícímu nářadí hrazením do šířky 

minimálně 2m. 

 

 

11.  EKOLOGIE 

 

Před zahájením prací bude provedeno ohrazení stávající zeleně. Odpadní materiál se 

odveze na určenou skládku. Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické 
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postupy dané výrobcem jednotlivých prací a materiálů. Z odpadovými materiály vzniklými 

během prací bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci 

prací se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. O nakládání s odpady 

pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat specializovaná firma dle smluvního 

zajištění. 

 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznik odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 

 

12. PŘÍLOHY 

 

č.1: Schéma stojaté stolice - půdorys  

č.2: Řez 

č.3: Zařízení staveniště varianta B  
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Příloha č.1 
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Příloha č.2 
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Úvod: 

  

 Předmětem této práce je porovnat dva systémy klempířských konstrukcí z hlediska 

materiálového, cenového, časového a z hlediska technologie provádění. 

 Pro porovnání byl vybrán okapový systém LindabRainline - žárově pozinkovaný 

ocelový plech. Proveden bude z hotových prvků.  

Druhý systém je od firmy SAG, který upřednostňuje měděný materiál. Provedení bude 

kombinované, jak vytváření klempířských prvků strojně, tak i použití hotových prvků.  

Tento technologický postup klempířských prací byl zpracován pro variantu použití 

sedlové střechy na daný objekt. 
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Systém LindabRainline 

 

Výhody: 

– Kompletní přesný systém. 

– Pěkný vzhled, vysoká životnost. 

– Rychlá a jednoduchá montáž. 

– Méně pracovníků potřebných pro montáž. 

– Není zapotřebí strojní vybavení. 

– Nemusí se zřizovat klempířská dílna. 

– Levnější provedení. 

– Materiál bezúdržbový, odolný proti korozi a barevně stálý. 

– Nemá negativní vliv na přírodu. Tento materiál, během spotřební fáze, 

nevylučuje žádné škodlivé látky. 

– Recyklovatelný materiál. 

– Odpad a vliv na životní prostředí během výroby je zanedbatelný. 

 

Nevýhody: 

– Tento systém je určen pro jednoduché střešní plochy. 

– Při porušení ochranné povrchové vrstvy může dojít ke korozi a znehodnocení 

výrobku. 
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Výpočet ceny systému LindabRainline: 

 

 

 

 

 

 

Popis MJ Množství Cena/MJ Cena celkem
250,80kč/bm

Podokapní žlab délky 6m, Ø150mm ks 6,00 1 504,80 Kč 9 028,80 Kč   
250,80/bm

Podokapní žlab délky 4m, Ø150mm ks 2,00 1 003,20 Kč 2 006,40 Kč   

283,20kč/bm

Svodová roura délky 5m, Ø100mm ks 4,00 1 416,00 Kč 5 664,00 Kč   
283,20kč/bm

Svodová roura délky 3m, Ø100mm ks 4,00 849,60 Kč    3 398,40 Kč   
123kč/ks

Žlabový hák KFL ks 44,00 123,00 Kč    5 412,00 Kč   
278,40kč/ks

Žlabový kotlík SOK ks 4,00 278,40 Kč    1 113,60 Kč   
91,20kč/ks

Žlabové čelo RGT ks 4,00 91,20 Kč      364,80 Kč      
100kč/den

Půjčení ohýbačky žlabových háků den 3,00 100,00 Kč    300,00 Kč      
135,60kč/ks

Spojka žlabů s těsněním RSK ks 6,00 135,60 Kč    813,60 Kč      
976,20kč/ks

Odskok svodové roury SOKN ks 4,00 976,20 Kč    3 904,80 Kč   
553,20kč/ks

Spodní díl svodové roury BUTK ks 4,00 553,20 Kč    2 212,80 Kč   
88,80kč/ks

Objímka svodové roury na šroub SSVH ks 20,00 88,80 Kč      1 776,00 Kč   
397kč/ks

Mezikus svodové roury MST ks 4,00 397,00 Kč    1 588,00 Kč   
234kč/100ml

Správková barva BF ml 1,00 234,00 Kč    234,00 Kč      
140kč/hod

Mzdy ( 4 dny) hod 32,00 140,00 Kč    4 480,00 Kč   
4480kč/4dny

Mzdy ( 3 pracovníci) ks 3,00 4 480,00 Kč 13 440,00 Kč 

Celkem (s DPH): 55 737,20 Kč  

12

13

14

15

16

Číslo

1

2

3

11

9

10
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6

7

8

5
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Systém SAG 

 

Výhody: 

– Možnost požití i na složitější členité střechy.  

– Vynikající tvárnost měděných výrobků. 

– Měděné výrobky jsou bezúdržbové, samy si vytvářejí ochrannou vrstvu-patinu. 

– Životnost výrobků z mědi je více než 70 let 

– Výrobky z mědi odpuzují mechy a lišejníky. 

– Velmi pěkný vzhled. 

– Vysoká pořizovací cena, avšak konečná investice. 

– Recyklovatelný materiál. 

– Odpad a vliv na životní prostředí během výroby je zanedbatelný. 

 

Nevýhody: 

– Nutnost použití strojů. 

– Více pracovníků, nutnost odborníka pro obsluhu strojů. 

– Delší zpracování materiálů. 

– Delší montáž. 

– Vysoká pořizovací cena. 

– Nutnost svařovaní WAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Výpočet ceny systému SAG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis MJ Množství Cena/MJ Cena celkem
2121,12kč/ks

Plechy Cu na svody a žlaby 2000x1000x0,55mm ks 15,00 2 121,12 Kč 31 816,80 Kč 
650kč/hod

Pronájem profilovacího stroje MiniProf  ks 4,00 650,00 Kč    2 600,00 Kč   

1300kč/hod

Pronájem zakružovacího stroje RBM hod 4,00 1 300,00 Kč 5 200,00 Kč   
650kč/hod

Pronájem nářadí RAU 1ks hod 2,00 650,00 Kč    1 300,00 Kč   
135kč/ks

Žlabový hák Cu ks 44,00 135,00 Kč    5 940,00 Kč   
189kč/ks

Žlabový kotlík CU ks 4,00 189,00 Kč    756,00 Kč      
43kč/ks

Žlabové čelo Cu ks 4,00 43,00 Kč      172,00 Kč      
8 119kč/ks

Svodové koleno 72° Cu ks 8,00 119,00 Kč    952,00 Kč      
579kč/ks

Spodní díl svodové rouryCu ks 4,00 579,00 Kč    2 316,00 Kč   
13,20kč/ks

Objímka svodové roury Cu ks 20,00 13,20 Kč      264,00 Kč      
140kč/hod

Mzdy ( 4 dny) hod 32,00 140,00 Kč    4 480,00 Kč   
4480kč/4dny

Mzdy ( 4 pracovníci) ks 4,00 4 480,00 Kč 17 920,00 Kč 

Celkem (s DPH): 73 716,80 Kč  

12
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Vyhodnocení výsledků: 

  

 Pro daný objekt byl vybrán systém LindabRainline, a to zejména pro jeho 

jednoduchost montáže a nízkou cenu. Jeho vlastnosti více vyhovují daným podmínkám 

jednoduché šikmé střechy. Pro vytvoření okapového systému dané střechy je nejvhodnějším 

řešením i co se týče  materiálu, údržby a vzhledu. 

 Systém SAG nebyl zvolen z důvodů velkých cenových nákladů, dále také pro jeho 

pracnost a nutnost použití strojů. Tento systém se více hodí na složitější členité střechy a pro 

výrobu atypických klempířských prvků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Počet
pracovníků

1 Stavba celkem 3 dny 25.11. 10 29.11. 10

2 Zahájení prací - předání staveniště 1 den 25.11. 10 25.11. 10

3 Zařízení staveniště 1 den 25.11. 10 25.11. 10 3

4 Montáž a ohýbání žlabových háků 1 den 26.11. 10 26.11. 10 2

5 Příprava a montáž žlabů 1 den 26.11. 10 26.11. 10 3

6 Montáž žlabových kotlíků 1 den 29.11. 10 29.11. 10 2

7 Příprava a montáž svodů 1 den 29.11. 10 29.11. 10 3

25.11. 25.11.

25.11. 25.11.

26.11. 26.11.

26.11. 26.11.

29.11.

29.11.

S Č P S N P
22. listopad 2010

Úkol

Průběh

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Konečný termín

Jana Demelová

4

                                                            



ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Počet
pracovníků

1 Stavba celkem 4 dny 25.11. 10 30.11. 10
2 Zahájení prací - předání staveniště 1 den 25.11. 10 25.11. 10
3 Zařízení staveniště 1 den 25.11. 10 25.11. 10 3
4 Zpracování plechů 1 den 26.11. 10 26.11. 10 4
5 Montáž žlabových háků 1 den 29.11. 10 29.11. 10 2
6 Příprava a montáž žlabů 1 den 29.11. 10 29.11. 10 4
7 Montáž žlabových kotlíků 1 den 30.11. 10 30.11. 10 2
8 Příprava a montáž svodů 1 den 30.11. 10 30.11. 10 4

25.11. 25.11.

25.11. 25.11.

26.11. 26.11.

29.11. 29.11.

29.11. 29.11.

30.11.

30.11.

S Č P S N P Ú
22. listopad 2010

Úkol

Průběh

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý průběh

Rozdělení

Vnější úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Konečný termín

Jana Demelová
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STAVBA:   Bytový dům, parc.625/1, Ostrava-Poruba, ul. Zánovní. 

 

ZHOTOVITEL: TopStav, Ostrava-Poruba, Vřesinská 268/46, PSČ 738 00 

 

MÍSTO STAVBY: 

 

Katastrální území   -  Ostrava-Poruba 

Obec                       -  Ostrava 

Okres                      -  Ostrava - město 

Parcelní číslo          -  625/1 

 

 

POPIS STAVBY:  

Jedná se volně stojící bytový dům, který se nachází v Ostravě, v části města Ostrava - 

Poruba. Bytový dům plní funkci pro bydlení osob. Budova je třípodlažní, podsklepená. Stavba 

včetně zpevněných ploch bude realizována na parcele číslo625/1 vše k.ú Ostrava. Vjezd na 

pozemek bytového domu je z místní komunikace – ulice Zánovní. 

V domě se nachází 6 bytů, vždy dva byty na jednom patře. První nadzemní podlaží 

obsahuje byty 3+1 a 2+1. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou byty 3+1. Byt 2+1 je o 

velikosti 82,67m2 a obsahuje prostorný obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, 

chodbu a obytný pokoj. Byty 3+1 jsou o velikosti 92,68m2 a obsahují prostorný obývací pokoj 

s jídelnou, kuchyň, koupelnu, WC, chodbu a dva obytné pokoje. Byty jsou přístupné vždy 

z hlavní chodby jednotlivých podlaží. Z této chodby se můžeme dostat rovně do technické 

místnosti, kde lze kontrolovat funkci komínů. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje 

určené pro nájemníky. 

Schodiště je v objektu dvouramenné pravotočivé a spojuje jednotlivá podlaží. Je 

železobetonové monolitické, obložené keramickou dlažbou.  

Na konstrukci byl použit systém Porotherm. Svislé konstrukce jsou z bloků P+D 44, 

P+D 30AKU a z P+D 11,5. Stropní konstrukce jsou vyskládány stropními vložkami POT 
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Miako na POT nosnících. Objekt bude založen na základových pásech z betonu C16/20. Kce 

je zastřešena šikmou střechou. 

 

POSTUP BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠTĚ: 

Prostor staveniště je majetkem investora, je nevyužívaný a určený ke stavbě bytového 

domu. Pro zařízení staveniště bude proveden zábor pozemku č. 625/1 a část pozemku 

1204/5 k.ú. Ostrava. Hranice pro zábor bude vytýčena objednatelem a předána při převzetí 

staveniště. Všechny pozemky v záboru jsou majetkem objednatele – město Ostrava. 

Staveniště se bude budovat 3 dny před zahájením prací na stavbě a dále se bude budovat 

v průběhu stavby dle potřeb. Před začátkem stavebních prací zajistí investor vytýčení 

stávajících inženýrských sítí. Likvidace staveniště bude provedena postupně. Po dokončení 

všech prací, oprav či úprav bude zcela odstraněno. 

 

USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Před zahájením výstavby budou v první fázi realizovány přípojky kanalizace, vodovod 

a elektrický silnoproud. Z tohoto důvodu na čas dojde k záboru ulice Zánovní. Staveniště 

bude řádně oploceno, bude viditelně označen výjezd ze stavby. Kola dojíždějících vozidel 

budou čištěna, aby nedocházelo k znečišťování okolních komunikací. Na stavbě budou 

vytvořeny skládky prefabrikátů, pro dílce potřebné ke skladbě stropu, stěn a překladů. Dále 

zde bude umístněn uzamykatelný sklad, buňky pro sociální a hygienické zázemí, stravovací 

místnost, kanceláře a vrátnice. 

 

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA SÍTĚ: 

Voda:  Zdroj vody bude získáván napojením na stávající vodovodní síť na ulici Zánovní. 

Místo pro napojení staveništní vodovodní přípojky bude v provizorní vodovodní šachtě. Ta je 

1m široká a 1m hluboká. Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden dočasným 

podzemním vedením z potrubí PE DN40 v hloubce 0,9m pod úrovní terénu. Na vodovodní 

potrubí bude napojena sanitární buňka SAN2/A, která bude sloužit jako umývárna a WC. 
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Dále bude také napojena buňka určená pro stravování a míchací centra pro maltové a 

omítkové směsi. 

VÝPOČET MAXIMÁL�Í POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZE�Í STAVE�IŠTĚ 

          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství vody [l] 

Ošetřování betonu m3 31 200 6200 

Omítka (bez vody pro maltu) m2 2700 5 13500 

Zdění (bez vody pro maltu) m2 1620 32 51840 

Zdění - příčky (bez vody pro m.) m2 630 1,4 882 

 MEZISOUČET A 72422 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 35 30 1050 

Sprchování 1 pracovník 35 45 1575 

          

          

 MEZISOUČET B 2625 

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 

množství vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 400 

    

    

    

 MEZISOUČET C 400 
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Qn - spotřeba vody v l/s 
         

Pn - potřeba vody v l/den  
      

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
     

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
      

          

  
    Qn =         4,30 l/s 

     
          
          DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 

        
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 

Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 
1 

1/4 

1 

1/2 
2 

2 

1/2 
3 4 

Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

 

 

Kanalizace: splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděna 

přípojkou napojenou na hlavní řád v ul. Zánovní. Bude použito kanalizační potrubí PVC KG 

DN 150 vedené 0,9m pod terénem a bude uloženo v pískovém lože a obsypáno pískem 

min.0,2m nad horní líc potrubí. Zbytek výkopu se dosype zeminou vytěženou při zemních 

pracích. 

 

El. energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodové sítě vedoucí pod chodníkem 

v ul. Zánovní a po staveništi bude rozvedena 0,5m pod úrovní terénu v kabelové chráničce. 

Rozvodná skříň s hl. vypínačem bude umístěna v místě napojení na veřejné sítě a v místě 

napojení sila 

. 

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 

 

 

 
 

  

        

          
          

3600*t

2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t

k*P
  Q

nn
n

++
=
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ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ: 

- Vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 

orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť. 

- Určení požadavků na nepřerušenou dodávku. 

 

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ A ROZVOD UVNITŘ OBJEKTŮ 

Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými 

stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby 

nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

 

OSVĚTLENÍ NA STAVENIŠTI: 

Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod projektant elektro. 

Osvětlovací trasa je vedena samostatně a jsou použity žárovkové a výbojkové tělesa napájené 

z rozvaděčů. Osvětlení staveniště je řešeno pomocí vysoce svítivých halogenových svítidel 

4x400W a 6m teleskopických stativů, připojení světel k pevnému rozvodu el. proudu.  

 

 

URČENÍ DRUHU SPOTŘEBIČŮ  

1) Elektromotory 

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

STAVEBNÍ STROJ 

štítkový 

příkon       

[kW] 

[ks] [kW] 

Omítací stroj PTF G4 7,00 1 7,0 

Stavební výtah NOV 650D 7,50 1 7,5 

Míchací centrum 3,00 2 6,0 

Pila pásová 3,70 2 7,4 

Přenosná rozbrušovačka KDR 300 PR 0,33 2 0,7 

Ponorný vibrátor MAVE  1 2,0 
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2,00 

Svářečka TRANSTIG 7,00 1 7,0 

Střihačka výztuže KRENN 3,00 1 3,0 

Vrtačka 0,60 1 0,6 

Úhlová bruska 1,25 1 1,3 

Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 1 5,0 

Otopné těleso v buňce 2,50 6 15,0 

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   62,4 kW 

 

2) Osvětlení 

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY 

příkon 

pro 

osvětlení 

[kW/m2]  

[m2] [kW] 

Kanceláře 0,020 117,6 2,4 

Šatny, umývárna, WC 0,006 41,8 0,3 

Stravovací místnost 0,01 30 0,3 

Vnitřní osvětlení investičních objektů 0,006 300 1,8 

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO 

OSVĚTLENÍ 
  4,7 kW 

 

 

3)  

 

 

 

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

DRUH PRACÍ 

příkon pro 

osvětlení 

[kW/m2]  

[m2] [kW] 

Osvětlení staveniště 0,010 1776 6,1 

Stavebně montážní práce 0,010 100 1,0 

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO 

OSVĚTLENÍ 
  7,1 kW 
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STANOVENÍ MAX. ZDÁNLIVÉHO PŘÍKONU: 

 

POUŽITÝ AUTOJEŘÁB: 

Tatra T815 AD20T : Autojeřáb Tatra T815 AD20T je vhodný pro stavební a montážní práce 

a to i v náročnějším terénu 

       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 

0,38. 

      
�UT�Ý PŘÍKO� ELEKTRICKÉ 

E�ERGIE 

 

   

 

 
 
 1,1 - koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. 

motorů     

0,8 - koeficient současnosti vnitřního 

osvětlení     

1,0 - koeficient současnosti vnějšího 

osvětlení     

      
  

P = 104 kW 
 

Cena 640 Kč / hod 39 Kč / km 

. 
  

rozměry délka 10,5 m 

 
šířka 2,5 m 

 
šířka s opěrami 4,6 m 

 
výška 3,75 m 

nosnost 
 

20 000 kg - 20t 

dosah normální 20,9 m 

 
s prodloužením 28,8 m 

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY: 

Beton bude přivážen na staveniště průběžně z nedaleké betonárny autodomíchávači. 

Tvárnice stěnové i stropní budou dováženy na paletách. Nosníky budou dováženy volně 

ložené. Překlady budou dováženy na paletách svázané po 20 - ti kusech. Malta bude dodávána 

prostřednictvím navržených sil. 

 

SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI: 

Sklady kryté: Budou obsahovat spojovací součásti, vodiče, svítidla, žárovky, armatury, 

bednění, materiál pro střešní kci, kování a zámky, cement, vápno, omítkové směsi. Tyto 

sklady jsou ocelové. 

Sklady na volném prostranství: Skládky budou v podobě malých přístřešků. Zde se bude 

skladovat lešení, zdící materiál. 

 

POŽADAVKY NA SKLADOVÁNÍ: 

• Skladování prefabrikátů 

 

- Pro skladování se volí rovný a suchý terén, který není ohrožen záplavou ze 

srážkových vod. Skladovací plocha musí být přístupná, Jak pro dopravní prostředky 

(nákladní automobily, trajlery), tak pro zvedací prostředky 

- Skladovací plocha se upravuje podle délky skladování. Každá skladovací plocha 

musí být zhutněna  

- Kusový se může skladovat do výše 1,8 m 

- Cihly, tašky se skladují v skládkách nebo na paletách do výše 2 m 

- Veškeré zdící prvky budou skladovány na paletách a nejvýše dvě na sobě. 

- Překlady budou skladovány na dřev. hranolech (75x75x960 mm), svázány po 20ti 

kusech 
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SKLADOVÁNÍ: 

MATERIÁL 

POČET 

KUSŮ 

KUSY NA 

PALETĚ 

POČET 

PALET 

ROZMĚR 

PALETY (m) 

PLOCHA K 

USKLADNĚNÍ 

(m2) 

ROZMĚR 

SKLÁDKY 

(m) 

POROTHERM 

44 P+D 9120 60 152 1,18 x 1 21,5 3,54x6 

POROTHERM 

30 AKU 3440 80 43 1,18 x 1 14,2 3,54x4 

POROTHERM 

11,5 CB 3400 100 34 1,18 x 1 10,7 3,54x3 

POT NOSNÍKY 325 - - - 28 4x7 

VLOŽKY 

MIAKO 19/62,5 624 48 13 1,18 x 1 7,1 3,54x2 

VLOŽKY 

MIAKO 19/50 5904 72 82 1,18 x 1 14 3,54x4 

PŘEKLADY 280 20 14 - 9,8 1,75x5,6 

 

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ: 

Bude provedeno z drátěného pletiva ve výšce 200 cm. Oplocení je povinen zřídit 

dodavatel. Toto oplocení bude po dokončení stavby odstraněno. 

 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 

Bude vybudováno před zahájením stavebních prací. Dle počtu šesti pracovníků 

pracujících na stavbě po celou dobu výstavby a dle ostatních lidí, pohybujících se na stavbě 

(stavbyvedoucí, administrativa,technik,vrátný). Navrhnuty byly buňky AB-Cont s.r.o. (6058 x 

2348mm) 

 

NAVRŽENO: 

Šatna –2x sociální buňka OB6 (6058 x 2348mm) 

Umývárna+WC – 1x  sanitární buňka SAN 2/A (6058 x 2348mm)  
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Stavbyvedoucí - je navržena 1 buňka OB 8(4438 x 5058) 22,4m2. 

Technik, administrativa, dozory, mistři -  pro každého 1 buňka OB6 (6058 x 2348mm) 

14,22m2. 

Vrátný - sociální buňka OB6 (6058 x 2348mm). Vrátnice bude umístěna u vjezdu na 

staveniště a u výjezdu ze staveniště. 

Stravovací místnost, místnost pro porady – buňka (5000 x 6000) 

    

DOPRAVA A OPATŘENÍ: 

Vjezd je z ulice Zánovní. Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na 

komunikaci zpomalen dopravními značkami a usměrněn do jednoho jízdního pruhu. 

 

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

Během výstavby budou používány pouze malé mechanizmy. Stavba nepředpokládá 

nadměrné přesuny hmot. 

 

BEZPEČNOST PRÁCE: 

Při všech pracích na staveništi se bude důsledně dodržovat: 

- Zákon č. 309/2006 Sb.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Všichni zúčastnění pracovníci budou seznámeni s předpisy před zahájením prací. Dále 

jsou povinni používat při práci předepsané pomůcky. Staveniště bude ohraničeno oplocením a 

na vstupu bude označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob.   
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