
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stěna suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  9,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  4,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 

 Skladba konstrukce 

 Číslo  Název vrstvy         d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Hasit Filtzputz 600         0,004               0,390                          12,0 
   2  Hasit Kalkzementputz         0,010       0,390                          20,0 
   3  Hasit Vorspritz und  Universal  0,004       0,540                          20,0 
   4  Porotherm 44 Si na maltu Porot  0,440       0,110                            5,0 
   5  Glatek 40 Speciál                   0,004       0,210                    46600,0 
   6  Rigips EPS P Perimeter (1)                   0,080       0,034                          30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,296+0,000 = 0,296 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  f,Rsi,N < f,Rsi,m … POŽADAVEK SPLNĚN 

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 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 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   1.PP-PODLAHA KERAMICKÁ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:                  11,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                 -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                    4,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  12,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:              60,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy                d [m]      Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická                0,009       1,010              200,0 
   2  lepicí flexibilní tmel                0,003       0,240            1350,0 
   3  samonivelační vyrovnávací stěr        0,003       0,700              121,0 
   4  Betonová mazanina                0,050       1,230                17,0 
   5  PE folie                0,0001       0,350        144000,0 
   6  tepelně izolační EPS 100 S                0,080       0,037                30,0 
   7  hydroizolační pás Glastek 40 S         0,004       0,210          14480,0 
   8  Železobeton 1                0,100       1,430                23,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,463+0,000 = 0,463 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,904 
 f,Rsi,N < f,Rsi,m … POŽADAVEK SPLNĚN 
 
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,40 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: 
  zóna č. 1: 0,048 kg/m2,rok (materiál: tepelně izolační EPS 100 S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0442 kg/m2 
  Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  PODLAHA 1.NP  
 
 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:                  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                 -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                    5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:              60,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  PVC podlaha  0,004       0,140  50000,0 
   2  Podložka  0,006       0,410  4,5 
   3  Desky CETRIS  0,280       0,240  78,8 
   4  Dřevotříska  0,280       0,180  12,5 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil  0,100       0,037  30,0 
   6  Glastek 40 Speciál  0,004       0,210  14480,0 
   7  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   8  Podkladní beton  0,100       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,695+0,000 = 0,695 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  f,Rsi,N < f,Rsi,m … POŽADAVEK SPLNĚN 

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,72 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  

 

Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 Název konstrukce:   strop nad 1.PP 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:                           19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:            -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                           12,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:             60,0 % (+5,0%)  

 Skladba konstrukce 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramická dlažba  0,009       1,010  115,0 
   2  Lepicí tmel  0,003       0,220  1350,0 
   3  Samonivelační stěrka  0,003       0,800  18,0 
   4  Betonová mazanina  0,054       1,230  17,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Isover Orsil T  0,040       0,043  1,0 
   7  Strop Miako  0,210       0,830  18,0 
   8  Hasit Vorspritz und  0,004       0,540  20,0 
   9  Hasit Kalkzementputz  0,010       0,390  20,0 
   10  Hasit Feinputz  0,004       0,390  20,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,429+0,000 = 0,429 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,842 
  f,Rsi,N < f,Rsi,m … POŽADAVEK SPLNĚN 

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,66 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 Název konstrukce:   obvodový plášť 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:                  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:                 -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:                 -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:              60,0 % (+5,0%) 

 Skladba konstrukce 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Hasit Filzputz 600  0,004       0,390  20,0 
   2  Hasit Kalkzementputz  0,010       0,390  20,0 
   3  Hasit Vorspritz und Univ  0,004       0,540  20,0 
   4  Porotherm 40 Si na maltu  0,440       0,110  5,0 
   5  Cementový postřik  0,002       0,800  22,0 
   6  Porotherm TO  0,020       0,130  8,0 
   7  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
   8  Tenkovrstvá silikatová omí 0,003       0,090  11,0 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,869+0,000 = 0,869 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
   f,Rsi,N < f,Rsi,m … POŽADAVEK SPLNĚN 

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,23 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 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,170 kg/m2,rok 
  (materiál: Cementový postřik). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,170 kg/m2,rok 



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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1009 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,2513 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 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 Název konstrukce:   střecha 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 

 Skladba konstrukce 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Hasit Feinputz 600  0,004       0,390  20,0 
   2  Hasit Kalkzementzputz  0,010       0,390  20,0 
   3  Hasit Vorspritz und Unive  0,004       0,540  20,0 
   4  Sádrokarton  0,0115       0,220  9,0 
   5  Parozábrana Marsol  0,0005       0,204  50000,0 
   6  Rockwool Rockmin  0,200       0,043  2,0 
   7  Dekten izolace  0,0002       0,390  100,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,869+0,015 = 0,884 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  f,Rsi,N < f,Rsi,m … POŽADAVEK SPLNĚN 

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

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 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 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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Oblasti pou ití: Jako cementový nást ik na zdivo v eho druhu ve vnit ních i vn j ích prostorech, optimální podklad pro 

jádrové omítky.

 
Výrobek spl uje podmínky sm rnice EU 2003/53/ES o nebezpe ných látkách (obsahu Cr 

6+). 

Vlastnosti:  

 
Drsný podklad omítky 

 

Egalizuje savé podklady 

 

Dobrá p ilnavost  

Materiálové slo ení: 

 

Cement 

 

Kvalitní vápencový lomový písek  

Expedice: 

 

V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg. 

       

  

  

Podklad: Musí být nosný, bez prachu a jiných ne istot. Nasákavost podkladu je p edpokladem pro dobrou adhezi 
omítky.  

P íprava podkladu:

 

Siln nasákavé stavební materiály, zvlá t p i teplém po así, p edem navlh it vodou, aby se zamezilo 
rychlému vysychání malty. 

P íprava materiálu:

 

1 pytel 30 kg Vorspritz und Universalmörtel 610 rozd láme s

 

cca 6

 

l vody (pitná nebo dle SN EN 1008) 
míchadlem , kontinuální mícha kou nebo v emi b nými omítacími stroji. 

 

Zpracování: Provádí se b nými omítacími stroji nebo ru n . Nást ik na kamenný podklad provést celoplo n , na 
nasákavé stavební materiály pouze sí ovit (60 -

 

70 % plochy), musí prosvítat podklad, nást ik nesmí 
stékat a tvo it polevu .

 

Podmínky p i 
zpracování: 

Nezpracovávat p i teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! B hem tuhnutí chránit omítnuté

 

plochy p ed 
vysokými teplotami (um lé vytáp ní, p ímé slune ní zá ení) v trem a mrazem. Dodate né p idávání 
kameniva a p ísad k hotové maltové sm si je nep ípustné.  

Kone ná úprava: Nást ik nesmí stékat a tvo it polevu .

 

D le itá upozorn ní:

 

Jádrová omítka smí být aplikována teprve po úplném vyschnutí cementového post iku.P i aplikaci omítek 
doporu ujeme dbát pokyn a zásad uvedených v SN EN 13914-1 (2). V p ípad pot eby ádejte na i 
technickou a poradenskou slu bu. 

Kvalita: Je nep etr it sledována vlastní laborato í.

 

Skladování: Minimální doba 9 m síc . P i skladování nutno chránit p ed p sobením vody a

 

vysoké relativní   vlhkosti 
vzduchu (nejvý e 65 %)! 

Bezpe nostní pokyny: Maltová sm s drá dí o i a k i. Nebezpe í senzibilizace p i styku s

 

k í

 

-

 

u vnímavých osob m e vyvolat 
alergická onemocn ní k e. P i práci zamezte styku malty s

 

k í a o ima. Vdechování prachu zabra te 
pou íváním vhodných ochranných pom cek. Pou ívejte vhodný ochranný od v, rukavice a v

 

p ípad 
pot eby ochranné brýle nebo obli ejový tít. Uchovávejte mimo dosah d tí !

 

http://www.hasit
http://www.hasit
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První pomoc: P i zasa ení o í vymývejte 10 -

 
15 minut velkým mno stvím vody, p i pot ísn ní k e svlékn te zasa ený 

od v a k i omyjte velkým mno stvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potí e nebo v p ípad 
pochybností v dy vyhledejte léka ské o et ení a léka i p edlo te k

 
nahlédnutí obal nebo etiketu. 

Technické data: 

. výrobku: 22870 

Expedice: 

 

Balení: 30 kg/EH 

Zrnitost: 0-4 mm 

Spot eba:

 

cca 4kg/m2 

Vydatnost erstvé malty:

 

cca 0,6 (dm3/kg) 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu: 

1,4 - 1,6 (kg/dm3) 

Pevnost v tlaku po 28 
dnech: 

CS Ill 

P ídr nost:

 

 0,8(N/mm2) 

Kapilární absorpce vody:

 

W0 

Koeficient propustnosti 
vodních par : 

 20 

Sou initel tep. vodivosti 
: 

 0,54 (W/m.K) 

Reakce na ohe :

 

A1   

SN EN 998-1 GP 

Upozorn ní:

 

Likvidace vytvrdlých zbytk výrobku - lze jako odpad typu O (17 09 04 sm sné stavební a

 

demoli ní odpady) ulo it na skládku. Likvidace obal bez zbytk obsahu -

 

lze provést 
prost ednictvím firmy EKO-KOM Praha - ev. íslo EK-F06020160.Údaje uvedené v tomto technickém 
listu obsahují v eobecné informace a sm rnice pro zpracování a odpovídají na im sou asným znalostem 
a zku enostem. Odchylky se mohou vyskytnout v závislosti na zp sobu práce, podkladu a pov trnostních 
vlivech. 
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Oblasti pou ití: Jako jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní omítka ur ená zejména pro strojní omítání v ech druh 

stavebních materiál , betonu a leh ených stavebních prvk ve vn j ích i vnit ních prostorech. Vhodná pro 
povrchovou úpravu filcováním.

 
Výrobek spl uje podmínky sm rnice EU 2003/53/ES o nebezpe ných 

látkách (obsahu Cr 6+). 

Vlastnosti:  

 

Skv lé zpracování

  

Dobrá p ilnavost 

 

Materiálové slo ení: 

 

Vápenný hydrát 

 

Cement 

 

Kvalitní vápencový lomový písek  

Expedice: 

 

V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg nebo voln v silech.

          

Podklad: Musí být nosný, rovnom rn vyschlý, bez prachu a jiných ne istot.

 

P íprava podkladu:

 

Siln nasákavé podklady se doporu uje p edem rovnom rn navlh it vodou nebo upravit p ípravkem 
Megagrund, p ípadn provést souvislý cementový nást ik podkladu omítkou Vorspritz und Universalmörtel 
610. Nenasákavé podklady a hladké betonové plochy p edem upravit maltou Haft und Armierungsmörtel 
605. 

P íprava materiálu:

 

1 pytel 30 kg Kalkzementputz 650 rozd láme s

 

cca 7 l vody (pitná nebo dle SN EN 1008) míchadlem , 
kontinuální mícha kou nebo v emi b nými omítacími stroji. 

 

Zpracování: V emi b nými omítacími stroji nebo ru n . P i jednovrstvém zpracování nanést vrstvu omítky (min. 10 
mm, max. 25 mm), srovnat ji stahovací latí a p i po átku tuhnutí sto it povrch houbou nebo filcem. P i 
naná ení druhé vrstvy omítky je nutné podklad dokonale zdrsnit a nechat dostate n vyschnout (1 mm 
tlou ky = 1 den schnutí). Pro následnou úpravu tukovými a

 

lecht nými omítkami je nutné srovnaný 
povrch zdrsnit m í kovou krabkou a nechat dostate n vyschnout.

 

Spáry mezi r znými stavebními prvky 
p eklenout armovací tkaninou odolnou proti alkáliím, tkaninu umístit do horní t etiny tlou ky omítky. 
Dilata ní spáry provést podle projektu a p edpisu výrobce.

 

Podmínky p i 
zpracování: 

Nezpracovávat p i teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! B hem tuhnutí chránit omítnuté plochy p ed 
vysokými teplotami (um lé vytáp ní, p ímé slune ní zá ení) v trem a mrazem. Dodate né p idávání 
kameniva a p ísad k hotové maltové sm si je nep ípustné.  

Kone ná úprava: Povrch se upravuje filcováním. 

D le itá upozorn ní:

 

P i aplikaci omítek doporu ujeme dbát pokyn a zásad uvedených v SN EN 13914-1 (2). V p ípad 
pot eby ádejte na i technickou a poradenskou slu bu. 

Kvalita: Je nep etr it sledována vlastní laborato í.

 

Skladování: Minimální doba 9 m síc . P i skladování nutno chránit p ed p sobením vody a

 

vysoké relativní   vlhkosti 
vzduchu (nejvý e 65 %)!   

http://www.hasit
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Bezpe nostní pokyny: Maltová sm s drá dí o i a k i. Nebezpe í senzibilizace p i styku s

 
k í -

 
u vnímavých osob m e vyvolat 

alergická onemocn ní k e. P i práci zamezte styku malty s

 
k í a o ima. Vdechování prachu zabra te 

pou íváním vhodných ochranných pom cek. Pou ívejte vhodný ochranný od v, rukavice a v

 
p ípad 

pot eby ochranné brýle nebo obli ejový tít. Uchovávejte mimo dosah d tí !

 

První pomoc: P i zasa ení o í vymývejte 10 -

 

15 minut velkým mno stvím vody, p i pot ísn ní k e svlékn te zasa ený 
od v a k i omyjte velkým mno stvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potí e nebo v p ípad 
pochybností v dy vyhledejte léka ské o et ení a léka i p edlo te k

 

nahlédnutí obal nebo etiketu. 

Technické data: 

. výrobku: 22876 22874 

Expedice: 

  

Balení: 30 kg/EH 1.000 kg/EH 

Zrnitost: 0-1,2 mm 

Spot eba:

 

cca 20 kg/m2/15mm 

Vydatnost erstvé malty:

 

cca 0,75 (dm3/kg) 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu: 

1,2 - 1,4 (kg/dm3) 

Pevnost v tlaku po 28 
dnech: 

CS I 

P ídr nost:

 

 0,3 (N/mm2) 

Kapilární absorpce vody:

 

W0 

Koeficient propustnosti 
vodních par : 

 20 

Sou initel tep. vodivosti 
: 

 0,39 (W/m.K) 

Reakce na ohe :

 

A1   

SN EN 998-1 GP 

      

http://www.hasit
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Upozorn ní:

 
Likvidace vytvrdlých zbytk výrobku - lze jako odpad typu O (17 09 04 sm sné stavební a

 
demoli ní odpady) ulo it na skládku. Likvidace obal bez zbytk obsahu

 
lze provést 

prost ednictvím firmy EKO-KOM Praha - ev. íslo EK-F06020160.Údaje uvedené v tomto technickém 
listu obsahují v eobecné informace a sm rnice pro zpracování a odpovídají na im sou asným znalostem 
a zku enostem. Odchylky se mohou vyskytnout v závislosti na zp sobu práce, podkladu a pov trnostních 
vlivech. 
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Oblasti pou ití: Jako jemná vápenocementová omítka ( tuk) pro povrchovou úpravu v ech typ jádrových omítek 

s mo ností vyrovnání jádrové omítky vrstvou a do 5 mm. Jako tenkovrstvá omítka pro povrchovou 
úpravu zejména betonových ploch (strop apod.).

 
Výrobek spl uje podmínky sm rnice EU 2003/53/ES o 

nebezpe ných látkách (obsahu Cr 6+). 

Vlastnosti:  

 

Skv lé zpracování

  

Krásný filcovaný obraz 

 

Dobrá p ilnavost 

 

Materiálové slo ení: 

 

Vápenný hydrát 

 

Cement 

 

Kvalitní vápencový lomový písek  

Expedice: 

 

V papírových pytlích o hmotnosti 30 kg nebo voln v silech.

           

Podklad: Musí být nosný, rovnom rn vyschlý, bez prachu a jiných ne istot.

 

P íprava podkladu:

 

Siln nasákavé podklady doporu ujeme

 

p edem rovnom rn navlh it vodou nebo upravit p ípravkem 
Megagrund. 

P íprava materiálu:

 

1 pytel 30 kg Dünn- Filzputz 600 rozd láme s

 

cca 7 l vody (pitná nebo dle SN EN 1008) míchadlem , 
kontinuální mícha kou nebo v emi b nými omítacími stroji.  

Zpracování: Ru n se omítka naná í na podklad plastovým nebo ocelovým hladítkem. Strojn nanést po adovanou 
vrstvu omítky, omítnuté plochy vyrovnat stahovací latí a p i po átku tuhnutí sto it povrch houbou nebo 
filcem. Pro naná ení druhé vrstvy omítky nebo lecht ných omítek je nutné srovnaný povrch zdrsnit 
m í kovou krabkou a nechat dostate n vyschnout (1 mm tlou ky 1 den schnutí). Spáry mezi r znými 
stavebními prvky p eklenout armovací tkaninou odolnou proti alkáliím, tkaninu umístit do horní t etiny 
tlou ky omítky. Dilata ní spáry provést podle projektu a p edpisu výrobce.

 

Podmínky p i 
zpracování: 

Nezpracovávat p i teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C ! B hem tuhnutí chránit omítnuté plochy p ed 
vysokými teplotami (um lé vytáp ní, p ímé slune ní zá ení)

 

v trem a mrazem. Dodate né p idávání 
kameniva a p ísad k hotové maltové sm si je nep ípustné! 

 

Kone ná úprava: Povrch se upravuje filcováním. 

D le itá upozorn ní:

 

P i aplikaci omítek doporu ujeme dbát pokyn a zásad uvedených v SN EN 13914-1 (2). V p ípad 
pot eby ádejte na i technickou a poradenskou slu bu. 

Kvalita: Je nep etr it sledována vlastní laborato í.

 

Skladování: Minimální doba 9 m síc . P i skladování nutno chránit p ed p sobením vody a

 

vysoké relativní   vlhkosti 
vzduchu (nejvý e 65 %)! 

Bezpe nostní pokyny: Maltová sm s drá dí o i a k i. Nebezpe í senzibilizace p i styku s

 

k í -

 

u vnímavých osob m e vyvolat 
alergická onemocn ní k e. P i práci zamezte styku malty s

 

k í a o ima. Vdechování prachu zabra te 
pou íváním vhodných ochranných pom cek. Pou ívejte vhodný ochranný od v, rukavice a v

 

p ípad 
pot eby ochranné brýle nebo obli ejový tít. Uchovávejte mimo dosah d tí !
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První pomoc: P i zasa ení o í vymývejte 10 - 15 minut velkým mno stvím vody, p i pot ísn ní

 
k e svlékn te zasa ený 

od v a k i omyjte velkým mno stvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potí e nebo v p ípad 
pochybností v dy vyhledejte léka ské o et ení a léka i p edlo te k

 
nahlédnutí obal nebo etiketu. 

Technické data: 

. výrobku: 22892 22890 

Expedice: 

  

Balení: 30 kg/EH 1.000 kg/EH 

Zrnitost: 0-0,5 mm 

Spot eba:

 

cca. 6 kg/m²/ 

Vydatnost erstvé malty:

 

cca 0,8 (dm3/kg) 

Objemová hmotnost 
v suchém stavu: 

1,2 - 1,4 (kg/dm3) 

Pevnost v tlaku po 28 
dnech: 

CS I 

P ídr nost:

 

 0,3 (N/mm2) 

Kapilární absorpce vody:

 

W0 

Koeficient propustnosti 
vodních par : 

 20 

Sou initel tep. vodivosti 
: 

 0,39 (W/m.K) 

Reakce na ohe :

 

A1   

SN EN 998-1 GP 

Upozorn ní:

 

Likvidace vytvrdlých zbytk výrobku - lze jako odpad typu O (17 09 04 sm sné stavební a

 

demoli ní odpady) ulo it na skládku. Likvidace obal bez zbytk obsahu -

 

lze provést 
prost ednictvím firmy EKO-KOM Praha - ev. íslo EK-F06020160.Údaje uvedené v tomto technickém 
listu obsahují v eobecné informace a sm rnice pro zpracování a odpovídají na im sou asným znalostem 
a zku enostem. Odchylky se mohou vyskytnout v závislosti na zp sobu práce, podkladu a pov trnostních 
vlivech. 
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Technický list na Perimetr a Perimetr SD z EPS  STYROTRADE

  

Sou initel tepelné vodivosti                                    0,034 
max. ld (W/m2.K)  
Odchylka tlou ky T                                                 T1 
Odchylka délky L                                                            L2 
Odchylka í ky W                                                           W2 
Pravoúhlost  S                                                            S2 
Rovinnost  P                                                      P4 ±3 mm  
Pevnost v ohybu BS                                              BS 250 
Nap tí v tlaku CS(10)                                          CS(10)200 
Rozm rová stabilita  DS(N)                                    DS(N)2 
Rozm rová stabilita  DS(70,-)                                  DS(70,-)1 
Deformace tlakem DLT(1)                                   DLT(1)5 
Pevnost v tahu TR                                                         TR150 
Nasákavost WL(T)                                              WL(T)5 
Faktor difuzního odporu m (-)                                    40 - 100 
Pevnost ve smyku (kPa)                                                  50 
Reakce na ohe

 

                                                            E 
Orienta ní hodnota objemové hmotnosti (kg/m3)      25 - 35  

Výrobek odpovídá po adavk m  SN EN 13 163

   

Pou ití výrobku  Perimetr a Perimetr SD

 

- tepeln izola ní vrstvy podzemních ástí budov a základ nechrán né izolací proti 
vod

 

- soklové ásti obvodových st n dom

 

- tepelné izolace pr myslových podlah s vysokým zatí ením 
- tepelné izolace bazén

 

- tepelné izolace v obrácených skladbách plochých st ech a teras  

V akovi kách dne : 20.10.2008                                                        



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY DATUM VYDÁNÍ   2009|02

HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben 
z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. 
Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 
Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je 
opatřen separační PE fólií.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se obvykle 
používá pro parotěsnou a popřípadě pojistnou 
hydroizolační vrstvu plochých střech, jako 
spodní pás v hydroizolační vrstvě na nových 
i opravovaných plochých střechách nebo jako 
horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími 
vrstvami (např. inverzní střešní skladba, střešní 
skladba chráněná vrstvou kameniva nebo 
dlažbou na podložkách). 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vhodný 
pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se 
skladbou nad krokvemi.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá 
jako součást izolace spodní stavby proti zemní 
vlhkosti, gravitační i tlakové vodě (v kombinaci 
s jedním nebo dvěma dalšími pásy) a radonu. 
Pás svými parametry odpovídá vysokým 
nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní 
stavby.

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se 
bodově nebo celoplošně natavuje na podklad, 
příp. se kotví. Pro nízkou tažnost je pás 
vhodný pro střechy s větším sklonem. Pás 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nelze vystavit 
dlouhodobému působení UV záření.

Technologie provádění hydroizolace z pásu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
podrobně popsána v příručce ASFALTOVÉ 
PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. 
Zásady navrhování hydroizolace jsou popsány 
v příručkách PLOCHÉ STŘECHY – Skladby 
a detaily a SPODNÍ STAVBA – Skladby 
a detaily.

01| skladba střechy s klasickým pořadím vrstev
02| skladba střechy s tepelnou izolací z PIR desek
03| šikmá střecha se systémem TOPDEK 

(tepelná izolace nad krokvemi)
04| skladba střechy s obráceným pořadím vrstev

02

01

04

03

– ELASTEK 40 FIRESTOP natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený do tr. plechu
– tepelná izolace z desek z minerálních vláken lepená 

k podkladu
– parozábrana z asfaltového pásu
– trapézový plech

– dlažba na podložkách nebo násyp kameniva
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– extrudovaný polystyren
– polypropylenová textilie FILTEK 300
– ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavený bodově k podkladu
– beton ve spádu (min. 1,75%) s napenetrovaným povrchem

– skládaná střešní krytina
– latě
– kontralatě
– POLYDEK EPS 100 TOP přikotven k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL přikotven k podkladu
– asfaltový pás typu V13
– dřevěné bednění na krokvích

– ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR natavený celoplošně k podkladu
– GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL kotvený k podkladu
– PIR desky přikotveny nebo nalepeny k podkladu
– parozábrana z asfaltového pásu
– beton ve spádu (min. 1,75%) s napenetrovaným povrchem



HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

Technické parametry pásu

Vlastnost Zkušební metoda Deklarovaná hodnota

šířka EN 1848-1 1,0 m

délka EN 1848-1 7,5 m

tloušťka EN 1849-1 4,0 mm

vodotěsnost EN 1928:2000 vyhovuje

reakce na oheň EN 13501-1 třída F

největší tahová síla EN 12311-1 podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm
příčně 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm

protažení EN 12311-1 podélně i příčně 12 % ± 5 %

pevnost spoje EN 12317-1 podélně 1400 N/50 mm ± 400 N/50 mm
příčně 1600 N/50 mm ± 400 N/50 mm

odolnost proti nárazu
• při teplotě     23 °C ± 2 °C
• při teplotě -10 °C ± 2 °C

EN 12691
10 mm
20 mm

odolnost proti statickému 
zatížení

EN 12730 5 kg

ohebnost za nízkých teplot EN 1109 -25 °C

odolnost proti stékání při 
zvýšené teplotě

EN 1110 100 °C

odolnost proti protrhávání 
(dřík hřebíku)

EN 12310-1 300 N ± 100 N

odolnost proti umělému 
stárnutí

EN 1296,
EN 1928

vyhovuje

odolnost proti chemikáliím EN 1847, EN 1928 vyhovuje

faktor difúzního odporu μ EN 1931 30 000

Skladování

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze 
a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.

Záruka 10 let

Výrobce poskytuje desetiletou záruku na 
vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek 
byl správně zabudován do konstrukce 
(viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – 
Návod k použití).

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
certifi kován dle EN 13707, EN 13970 a EN 
13969 a je označován značkou shody CE. 

Společnost DEKTRADE a.s., jako výrobce 
pásu, provádí pravidelné kontroly jakosti 
výrobku dle příslušných evropských 
zkušebních norem. 

Informace a technická podpora

Veškeré informace včetně kompletního 
technického poradenství Vám poskytnou 
vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – 
specializovaného střediska společnosti 
DEKTRADE a.s.

Schéma složení pásu 

Kvalita hydroizolačních 
pásů GLASTEK 40 SPECIAL  

MINERAL je trvale sledována 
a certifi kována

systémem ISO 9001.

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.



1. 1. 2010       Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
Masarykova 197, 517 50 Častolovice
e-mail: info@isover.cz, www.isover.cz Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

TeChnICké parameTry

parametr Jednotka hodnota norma

tepelné vlastnosti
soubor podmínek pro deklarované hodnoty i(10°C) a (udry) - - Čsn en iso 10456
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD W.m-1.K-1 0,039 Čsn en 12667
Měrná tepelná kapacita cd J.kg-1.K-1 1100 Čsn 73 0540-3
MeChaniCKé vlastnosti

napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) Cs(10) kpa ≥40 Čsn en 826

stlačitelnost  (c = dl - dB) Cp mm ≤ 3 Čsn en 12431

Charakteristická hodnota zatížení kn.m-3 1,48 Čsn en 1991-1-1
Čsn en 1990

protipožární vlastnosti
reakce na oheň - a1 Čsn en 13501-1
Maximální teplota použití °C 200 -
Bod tání tt °C ≥ 1000 Din 4102 díl 17
aKustiCKé vlastnosti
střední činitel zvukové pohltivosti v pásmu 250 – 4000 hz αstř pro tl. 25 
a 40 mm - 0,64 Čsn iso 10534 - 1

Činitel zvukové pohltivosti α 
pro kolmý dopad zvukových vln
Čsn iso 10534 - 1

Frekvence hz 125 250 500 1000 2000 4000 4000

Deska tl. 25 mm - - 0,29 0,54 0,75 0,84 0,82 0,85

ostatní vlastnosti
propustnost pro vodní páru  Faktor difuzního odporu (μ) Mu - 1 Čsn en 12086

roZměry, IZolační vlaSTnoSTI

přednoSTI
■ velmi dobré tepelně izolační schopnosti 
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované 
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.

SouvISeJíCí dokumenTy
■ ES certifikát shody 1390 - CPD - 0212/09/P

Balení, TranSporT, Skladování
Izolační desky Isover T-N jsou baleny do PE fólie do maximální výšky 
materiálu 0,5 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních 
prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné 
znehodnocení. Skladují se v krytých prostorách naležato do výše vrstvy 
maximálně 2 m. 

použITí
Desky T-N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové 
neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah v kombinaci s podlahovými 
pásky Isover N/PP např. železobetonovou desku (min. tl. 50 mm, C25/30, 
ocel. síť W4, oka 150/150 mm pro 25 mm < tl. izolace ≤ 50 mm) nebo 
do prostorů se zvýšeným užitným zatížením (užitné zatížení - plošné až 
4 kN.m-2, tj. 400 kg.m-2). Vyšší tl. izolace, užitné zatížení a stálé zatížení 
od roznášecí vrstvy musí být ověřeno statickým výpočtem roznášecí 
desky, uvedená doporučení jsou pouze orientační.

CharakTerISTIka výroBku
Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na 
metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. 
Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního 
tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je 
nutné v konstrukci těžké plovoucí podlahy, kde bude použit „mokrý 
proces“, chránit separační PE fólií. 

kód specifikace: MW - EN 13162 - T6 - CS(10)40 - MU1 - CP3

Isover T-n
Minerální izolace z kamenných vláken

označení Tloušťka 
(mm) rozměry (mm) Balení (m2) dynamická tuhost 

(mn.m-3)
Snížení hladiny akustického 

tlaku kročejového hluku (dB) 1
deklarovaný tepelný odpor 

rd (m2.k.W-1)

isover t-n 2,5 25 1200 x 600 5,76 25,0 25 0,60
isover t-n 3,0 30 1200 x 600 5,04 23,1 25 0,75
isover t-n 4,0 40 1200 x 600 4,32 19,3 26 1,00
isover t-n 5,0 50 1200 x 600 2,88 15,4 28 1,25

Třída tolerance tloušťky T6 odpovídá povolené toleranci dle ČSN EN 13162: -5% nebo -1mm a +15% nebo +3mm, kdy je v obou případech rozhodující 
vyšší číselná hodnota tolerance. Minimální množství pro dodávku rozměru 1200 x 2000 mm konzultujte s výrobcem.
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a) Identifika ční údaje 

Název akce:         Novostavba bytové důmu 

Místo stavby:      Hlučínská 145, 747 27 Kobeřice 

Parcela číslo:              341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 

Stupeň PD:         projektová dokumentace pro stavební povolení  

Kraj:                                  Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad:              Kobeřice 

Investor:                                 VŠB – Technická univerzita Ostrava 

                          FAKULTA STAVEBNÍ 

                         L.Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 

 

Dodavatel stavby:               Kulstav s.r.o.  

Projektant:                    Lukáš Jašek 

Spolupráce na projektu 

Stavební část:              Lukáš Jašek 

Statika:  

Technika prostředí staveb: 

Požární ochrana:   

Elektroinstalace:  

b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Objekt je situován na stavebních parcelách č. 341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 

346/2 a 347/2 o celkové výměře 5353,82 m2 v katastrálním území Kobeřice se nachází v části 

obce ,,U kostela“. Vjezd na pozemek je z ulice Hlučínské. Parcela je situována ve svažitém 

území, jehož převýšení je cca. 3m. Pozemek je zatravněn. Základová půda je tvořena 

písčitojílovými hlínami pevné konzistence. Na území bylo měřeno množství půdního radonu, 

výsledek: radonové riziko nízké. Také byl proveden inženýrsko-geologický., výsledky: bylo 

zjištěno, že lokalita je vhodná, únosné podloží. Podkladem pro návrh založení objektu byl 

provedený geologický průzkum a měření objemové aktivity radonu. Hladina podzemní vody 



byla změřena v úrovni  239,85 .m.n.m. B.p.v.. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, vodovodu, 

plynu a elektřiny jsou vedeny v ulici Hlučínská. Pomocí přípojek budou napojeny na bytový 

dům (viz. situace stavby). 

c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000,  

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500,  

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

 

Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 

- požadavky investora,  

- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve 

smyslu pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 137/1998 Sb.  O obecných požadavcích na výstavbu. 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 

známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci, případně budou na 

základě jejich požadavků následně doplněny. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 

výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

f) Údaje o splnění územních regulativů 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

g) Věcné a časové vazby 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 



h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby  

Dokončení projektu stavby               duben 2010 

Zahájení stavby                               únor 2011 

Ukončení stavby                              listopad 2011 

Postup výstavby: 

- Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy. Převzetí základové 

spáry. 

- Betonáž základů vč. podkladního betonu. Převzetí základové desky. 

- Hydroizolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí, osazení 

překladů. 

- Sestavení stropu nad 1.PP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Zdění svislých konstrukcí ve 1.NP vč. osazení překladů. 

- Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Zdění svislých konstrukcí ve 2.NP vč. osazení překladů. 

- Sestavení stropu nad 2.NP, betonáž stropů a ztužujícího věnce. 

- Zdění svislých konstrukcí ve 3.NP vč. osazení překladů, betonáž 

ztužujícího věnce. 

- Osazení a ukotvení sbíjených dřevěných vazníků. Aplikace pojistné 

hydroizolace, bednění, latí a střešní krytiny. 

- Kompletace schodiště. 

- Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB. Kompletace podkroví – 

izolace střechy, pečlivé provedení parozábrany, SDK desky na rošt z CD profilů. 

- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 

- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy. 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:            329,163 m2 

Obestavěný prostor:             4294 m3 

Podlahová plocha celkem:            847,3 m2 

Celkové náklady stavby:  15 mil. Kč 

 
 
V Kobeřicích 20.4.2010                               Vypracoval: Lukáš Jašek 



 

 

Název stavby:       Novostavba bytové důmu 
                                       parc.č. 341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 

a 347/2 ,  k.ú. Kobeřice 
 
Investor:                 VŠB – Technická univerzita Ostrava 
  FAKULTA STAVEBNÍ 
 L.Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 
                             
Stupeň PD:            Projekt pro stavební povolení                                                       

  

projekt: Lukáš Jašek 

zodp. projektant: Lukáš Jašek 

archivní číslo:         10/4 

 

 

 

 

 

 

 

B.     SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah souhrnné technické zprávy: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

c) Technické řešení 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

h) Průzkumy a měření 

i) Geodetické podklady 

j) Členění stavby 

k) Vliv stavby na okolí 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Bezbariérové řešení stavby 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

b) Zásobování vodou 

c) Zásobování energiemi 

d) Řešení dopravy 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

f) Elektronické komunikace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Objekt je situován na stavebních parcelách č. 341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 

346/1, 346/2 a 347/2 o celkové výměře 5353,82 m2 v katastrálním území Kobeřice se 

nachází v části obce ,,U kostela“.. Vjezd na pozemek je z ulice Hlučínské. Parcela je 

situována ve svažitém území, jehož převýšení je cca. 3m. Pozemek je zatravněn. 

Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. Na území bylo 

měřeno množství půdního radonu, výsledek: radonové riziko nízké. Také byl proveden 

inženýrsko-geologický., výsledky: bylo zjištěno, že lokalita je vhodná, únosné podloží. 

Podkladem pro návrh založení objektu byl provedený geologický průzkum a měření 

objemové aktivity radonu. Hladina podzemní vody byla změřena v úrovni  239,85 .m.n.m. 

B.p.v.. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, vodovodu, plynu a elektřiny jsou vedeny 

v ulici Hlučínská. Pomocí přípojek budou napojeny na bytový dům (viz. situace stavby). 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt bytového domu je situován v zastavěné zóně: Kobeřice - ,,U kostela‘‘. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čárou. Podélná osa objektu (orientace S-J) je kolmá k ose 

komunikace (ul. Hlučínská).  

Novostavba bytového domu je navržena jako bytový dům o čtyřech podlažích, který 

je tvořen jedním částečně podsklepeným podzemním podlažím a 3 nadzemními podlažími. 

Objekt je zastřešena vazníkovou střechou v sedlovém tvaru.  

V bytovém domě se nachází 8 bytů a z toho 6 bytů 3+1 a 2 byty 1+1 . Byty 3+1 tvoří 

prostorný obývací pokoj, kuchyň, chodba, WC, koupelna, ložnice a dětský pokoj z kterého 

je přístup na balkón. Byty 1+1 tvoří prostorný pokoj, z kterého je přístup na balkón, 

kuchyň, chodba , WC, koupelna . V nejvyšším podlaží se ve schodišťovém prostoru 

nachází výlez na střechu. 

V suterénu se nachází sklepní koje, které budou sloužit k užívání vlastníka bytu. 

V suterénu se také nachází kotelna, z které je bytový dům zásobován teplem. Vertikální 

propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje železobetonové monolitické schodiště 

obložené keramickou dlažbou. Větrání  místností přirozené a u místností kde nelze 

dosáhnout přirozeného větraní, větráme pomocí větrací  šachty. 

Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava. 



 

c) Technické řešení 

Základové konstrukce 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Základové konstrukce objektu jsou navrženy jako 

základové pásy z prostého betonu C16/20 (B20). Základové pasy pak budou založeny do 

nezámrzné hloubky min. 1m pod upravený terén a na rostlý terén (původní terén po shrnutí 

ornice).  

Šířky základových pasů je u krajních pasů 0,74m a vnitřních pasů 0,6m. Podkladní 

betony jsou navrženy s výztuží armovanou sítí průměr ø5mm s oky 150/150. Pod 

podkladní beton se provede zhutněný štěrkopískový podsyp o tl. 100mm. 

 

Konstruk ční systém 

Nosné obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic POROTHERM 44 Si tl.440mm 

na tepelně izolační maltu Porotherm TM a nosné vnitřní zdivo bude provedeno z tvárnic 

POROTHERM 30 P+D tl.300mm na MVC 2,5. Příčky budou z tvárnic POROTHERM 14 

P+D tl.140mm a z tvárnic POROTHERM 80 P+D tl.80mm na maltu MVC 2,5. 

 

Stropy 

Stropní konstrukce budou provedeny ze systému POROTHERM, a to 

keramickými nosníky POT po vzdálenosti 500 a 625 mm se stropními vložkami MIAKO 

15/50 , MIAKO 15/62,5 , MIAKO 23/50 , MIAKO 23/62,5 a doplňkové stropní vložky 

MIAKO 8/50 a MIAKO 8/62,5 s výztužnými žebry. Nosníky a vložky  doplníme dle 

statického zatížení monolitickými dobetonávkami o tl. 60 mm – beton C16/20. 

Dobetonávky budou provedeny z betonu B 20 a vyztužené KARI sítí 150/150/6. Celková 

tloušťka nosné stropní konstrukce včetně monolitické dobetonovávky  bude /150+60/  210 

mm. 

Pro prostorové ztužení objektu je navržen obvodový ŽB věnec z betonu C16/20 a 

vyztužené 4xE10 + třmínky E5,5 po 300mm. Venkovní  věnce budou z venkovní strany 

opatřeny tepelnou izolací z polystyrénu tl. 50mm a věncovkou POROTHERM 23,5 a 

věncovkou 27,5 .  

 



Schodiště 

   Vnitřní dvouramenné schodiště bude monolitické železobetonové a vetknuté do 

schodišťové zdi. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou včetně podstupnic. Madlo 

bude ocelové vetknuté do schodišťového ramene.  

Konstruktivní výška schodiště v suterénu 2900mm, schodišťové stupně navrženy 

s ohledem na konstruktivní výšku, dvouramenné schodiště – parametry jednoho ramene 

9x161,11/300mm .  Konstruktivní výška schodiště u nadzemních podlaží 2950mm, 

schodišťové stupně navrženy s ohledem na konstruktivní výšku,dvouramenné schodiště – 

parametry jednoho ramene 9x163,89/305mm  . Sklon schodišťového ramene odpovídá 

příslušným ustanovením OTP vyhl. č.137/1998 Sb. 

Zastřešení 

Objekt je zastřešena vazníkovou střechou sedlového tvaru se sklonem 20% se 

štíty na jižním a severním průčelí.  Konstrukce krovu je sbíjených dřevěných vazníků. 

Krytina je navržena plechová Ondusteel barvy terrakota.  

Vnější plochy 

Přístup k objektu je po přístupovém chodníku, který bude ze zámkové dlažby. 

Vedle objektu budu vybudováno parkoviště z asfaltového povrchu . Příjezdová přístupová 

komunikace je navržena z asfaltu a výškově bude navazovat na stávající komunikační 

systém v místě stavby.  

Pro zahradní - sadové úpravy doporučujeme využít plastový obrubník firmy 

POVYS, který výborně odděluje travnaté plochy od jiných částí zahrady (oblázkových či 

písčitých ploch, keřů a stromů s okolím vysypaným mulčovací kůrou atd.) Obrubník 

umožňuje přesné oddělení těchto ploch a usnadňuje tak sekání a údržbu travnatých ploch. 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci 

přípravy staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do žumpy na pozemku investora. 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 90 PE v ulici 

Hlučínská v majetku obce Kobeřice. Napojení k elektrické síti bude provedeno z ulice 

Hlučínská a bude zhotovená skříň s elektroměrem. Napojení k STL plynovodu STL PE 63 

bude provedeno. Na hranici pozemku bude umístěna skříň s HUP. Napojení na veřejnou 

komunikaci bude provedeno z ulice Hlučinské.  



e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí napojení z místní 

komunikace na ulici Hlučínské. Pěší vstup je vyřešen z ulice Hlučínská (viz výkres 

situace). Na pozemku jsou situována 7 parkovacích stání. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění domku bude probíhat pomocí plynového kotle s max. výkonem 20kW. 

Odkouření bude vyvedeno nad střechu. Splaškové vody budou odvedeny do žumpy.  

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci 

přípravy staveniště. 

Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou 

skládku dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská stavební firma. 

Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. 

K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu v obci. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech 

prací, nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit stavbu bezbariérově. 

h) Průzkumy a měření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 
 
 

j)  Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba objektu 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Kanalizace 



SO 04 – Přípojka plynu 

SO 05 – Přípojka vody 

SO 06 – Přípojka NN 

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (č. 309/2006 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické 

postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou 

provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé 

tuto činnost vykonávat.  

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. 

Pro kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 

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

něj navazující ustanovení vlády. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpočet. 

3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou, který zpracuje 

příslušnou zprávu. 

 Viz. vyhláška č. 137/ 1998 Sb. OTP oddíl 1 – Požární bezpečnost. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 

budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například 



recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě 

k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a 

demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných 

odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 

                    (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                     2,0t         O  

17 02 01 Dřevo                     4,5t         O  

17 02 02 Sklo                     0,7t         O  

17 02 03 Plasty                     0,5t         O  

17 04 05 Železo a ocel               1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  

Odpady vzniklé provozem 

                                        (t/rok)   kategorie odpadu     nakládání s odpadem 

20 01 21*  Zářivky     0,01t      N   OZO  

20 03 01 Směsný komunální odpad    1,0t           O 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se 

provizorní oplocení staveniště. 

Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

6. Ochrana proti hluku 



Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se 

standardní zvukovou izolací. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

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

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

dle Vyhlášky č. 291/2001. 

8. Bezbariérové řešení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit stavbu bezbariérově. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu.  

10. Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci 

přípravy staveniště. 

Splašková kanalizace bude svedena do žumpy.  

Spotřeba bude dodána příslušným projektantem v oboru. 

 

b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 90 PE v ulici 

Hlučínská v majetku obce Kobeřice.  

Spotřeba bude dodána příslušným projektantem v oboru. 

 

c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna 

HDS.  

Spotřeba bude dodána příslušným projektantem v oboru. 



Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku 

je umístěna skříň s HUP. 

Spotřeba bude dodána příslušným projektantem v oboru. 

 

d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí napojení z místní 

komunikace na  ulici Hlučínské, není součástí této PD. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. 

Plocha vjezdu a parkoviště opatřena asfaltovým krytem. 

 

f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kobeřicích dne 20. 4. 2010         Vypracoval: Lukáš Jašek 
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1. Charakteristika staveniště 

Objekt je situován na stavebních parcelách č. 341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 

346/2 a 347/2 o celkové výměře 5353,82 m2 v katastrálním území Kobeřice se nachází v části 

obce ,,U kostela“. Vjezd na pozemek je z ulice Hlučínské. Parcela je situována ve svažitém 

území, jehož převýšení je cca. 3m. Pozemek je zatravněn. Základová půda je tvořena 

písčitojílovými hlínami pevné konzistence. Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém 

obvodu, který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Zařízení 

staveniště bude řádně oploceno poli o rozměrech 3x1,8m vytvořenými z vlnitého 

pozinkovaného plechu, které bude opatřeno informační tabulkou o zákazu vstupu na 

staveniště. 

Bude prováděna kontrola a očištění dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke 

znečišťování komunikací. Staveništní komunikace bude provizorní obousměrná komunikace 

z panelů šířky 5m.Na staveništi bude zabudována komunikace pro dopravení zásobníku 

suchých maltových směsí, pro přístup ke skládce bednění a následné skládce lešení. 

Na staveništi bude použita těžká mechanizace  2x výtah NOV 1030, jeřáb MB 

1030,11. Dále se zde nachází vrátnice, uzamykatelný vjezd, prostor pro překládku materiálu, 

lešení. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná a domluví investor 

sám s příslušným městským úřadem. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 

materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební 

materiál. 

2. Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou dotčeny. 

3. Napojení staveniště na energie 

Voda: pro potřeby stavby bude vybudovaná provizorní přípojka z místní veřejné 

vodovodní sítě v ulici Hlučínká. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru 

na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 

Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou 

napojenou na hlavní řád v ulici Hlučínská. 

Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí  v 

ulicí Hlučínské. Kabely po staveništi povedou pod povrchem země. 



4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při všech pracích na staveništi je nutno dodržovat: 

Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení a řádně proškoleni před 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci bezpečnostní výbavu. Staveniště musí 

být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 

nepovolaným osobám.            

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

6. Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno poli o rozměrech 3x1,8m vytvořenými 

z vlnitého pozinkovaného plechu, které bude opatřeno informační tabulkou o zákazu vstupu 

na staveniště. 

Bude prováděna kontrola a očištění dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke 

znečišťování komunikací. Staveništní komunikace bude provizorní obousměrná komunikace 

z panelů šířky 5m.Na staveništi bude zabudována komunikace pro dopravení zásobníku 

suchých maltových směsí, pro přístup ke skládce bednění a následné skládce lešení. Dále se 

zde nachází vrátnice, uzamykatelný vjezd, prostor pro překládku materiálu, lešení. 

Na staveništi zřídíme také následující objekty: 

• uzavřené sklady 

• otevřené sklady 

• sociální zařízení 

• kanceláře 

• mobilní buňky 

• rozvodnou stanici 

• šatny 



• míchací centra 

• sila 

 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště nebudou stálé. Uvedené stavby zařízení staveniště 
umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

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

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

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

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

9. Vliv stavby na životní prostředí 

Při provozu staveniště a při provádění stavebních práci mohou být negativně 

ovlivněny tyto prvky životního prostředí: 

- zeleň a hluk 

- nároky na hlučnost  

- prašnost 

- čistota veřejných komunikací  

- odpady 

- provoz v okolí stavby  

- okolí stavby 

Tyto negativní vlivy je nutno brát při výstavbě v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. 



Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a bude využita pro 

pozdější úpravy. 

Těžká mechanizace, která může byt zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 

po nezbytnou dobu. Veškeré zdroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin 

ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. 

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel strojů a zařízení. 

Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnítého 

plechu. Veškerá mechanizace vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických 

nečistot,tak aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ul. Hlučínská. 

Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem 

stanovené skládky. Dle tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. 

Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními prácemi negativně ovlivněna. Jeřáb 

může manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 

10. Orientační lhůta výstavby  

Lhůta výstavby je 36 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 

dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je 

dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kobeřicích dne 20. 4. 2010       Vypracoval: Lukáš  Jašek 
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SEZNAM PŘÍLOH: 
 
 
1) Kopie katastrální mapy ze dne 29.9.2009 
2) Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne   
     29.09.2009, číslo jednací 1018772142 
3) Stanovisko k žádosti o připojení zařízení - ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.9.2009, číslo  
     jednací 4120354195 
4) Stanovisko k žádosti ke stavbě Bytového domu – stavební úřad Kobeřice, ze dne 
29.9.2009, číslo jednací TAJ/557/2008/Han 
5) Vyjádření o existenci plynárenských zařízení - SMP Net, s.r.o., ze dne 29.9.2009, číslo  
     jednací 1611/2007 
6) Souhlas s odnětím půdy ze ZPF- Stavební úřad Kobeřice, ze dne 29.9.2009, číslo jednací 
SÚ /556/2008/1 
7) Vyjádření k existenci zařízení – Obec Kobeřice – vodovod a kanalizace., ze dne 29.9.2009,  
     číslo jednací 4.1/2025/10064/07/Dan 
8) Koordinované závazné stanovisko č.1399/2008 – Obecní úřad Kobeřice, útvar hlavního  
    architekta, ze dne 13.10.2008, číslo jednací ÚHA/6922/08/Hor 
9) Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací - Telefonica Czech Republic, a.s.,  
     ze dne 29.9.2009, číslo jednací 28170/09/MOV/000 
10) Územně plánovací informace – Stavební úřad Kobeřice,  ze dne 20.11.2009, č.j. 
SÚ258/2009/1 
11) Vyjádření – Stavební úřad Kravaře, odbor ochrany životního prostředí, ze dne 20.11.2009,  
       č.j. OŽP/6818/09/Ho/4 
12) Sdělení – Stavební úřad Kobeřice, ze dne  30.11.2009, č.j. SÚ 308/2009/1 
13) Oznámení- , Stavební úřad Kobeřice, ze dne 12.12.2009, č.j. SÚ 325/2009/1 
14) Vyjádření souhlasu majitelů sousedních pozemků, ze dne 10.12, 13.12., 18.12.2009 
15) Sdělení – Stavební úřad Kobeřice, ze dne 16.12.2009, č.j. SÚ 306/2009/1 
16) Sdělení – Stavební úřad Kobeřice, ze dne 16.12.2009, č.j. SÚ 307/2009/1 
17) Žádost o zřízení věcného břemene, ze dne 20.11.2009 
18) Koordinované závazné stanovisko č.0674/2010, Stavební úřad Kobeřice, odbor hlavního  
       architekta ze dne 14.2.2010, č.j. ÚHA/2983/09/GAV 
19) Výzva, usnesení – Stavební úřad Kobeřice, ze dne 14.2.2010, č.j. SÚ 326/2010/2 
20) Prohlášení – Stavební úřad Kobeřice, ze dne 20.2.2010. 
21) Rozhodnutí č.21/2010 – Stavební úřad Kobeřice, ze dne 28.2.2010, č.j. SÚ 325/2010/2 
22) Vyjádření – Obec Kobeřice – vodovod, kanalizace, ze dne 3.10.2010, 
č.j.04.1/2025/4929/09/Kr 
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 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
a) Účel objektu 

 

Novostavba bytového domu je navržena jako bytový dům o čtyřech podlažích, který je 

tvořen jedním částečně podsklepeným podzemním podlažím a 3 nadzemními podlažími, 

v bytovém domě se nachází 8 bytů a z toho 6 bytů 3+1 a 2 byty 1+1 o zastavěné ploše 

objektem 329,163 m2. Navrhovaný bytový dům se nachází v Kobeřicích v části obce ,,U 

kostela“. Stavba vč. zpevněných ploch bude realizována na parc. č.341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 

344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 vše k.ú Kobeřice . Vjezd na pozemek stavby je z místní 

komunikace – Ulice Hlučínská. Pozemek pro výstavbu je v  svažitém terénu,  jehož převýšení 

činní cca.3m.   

Na území bylo měřeno množství půdního radonu, výsledek: radonové riziko nízké. 

Také byl proveden inženýrsko-geologický., výsledky: bylo zjištěno, že lokalita je 

vhodná, únosné podloží. Podkladem pro návrh založení objektu byl provedený geologický 

průzkum a měření objemové aktivity radonu. Hladina podzemní vody byla změřena v úrovni  

239,85 .m.n.m. B.p.v.. 

Inženýrské sítě jednotné kanalizace, vodovodu, plynu a elektřiny jsou vedeny v ulici 

Hlučínská . Pomocí přípojek budou napojeny na bytový dům (viz. situace stavby). 

  

b) Architektonické, funk ční, dispoziční a urbanistické řešení 

  

      Architektonické řešení bytového domu vychází ze současných trendů výstavby a 

současných potřeb stavebníka. Architektonická kompozice novostavby je přizpůsobena tak, 

aby objemové, materiálové a výtvarné řešení odpovídalo dnešnímu pohledu na venkovskou 

nebo příměstskou zástavbu. Novostavba je zastřešena vazníkovou střechou v sedlovém tvaru 

se sklonem 20% a střecha je řešena s parozábranou, pojistnou hydroizolací Dekten 135 a 

plechovou střešní krytinou Ondusteel . Dispoziční řešení novostavby odpovídá potřebám 

stavebníka.  Prostorové uspořádání /dispozice/  bytového domu s ohledem na orientaci, tvar a 

velikost pozemku je přiměřené a je v souladu s požadavky stavebníka.   

 

 Bytový dům je navržen jako částečně podsklepený bytový dům s 3 nadzemními 

podlažími, v bytovém domě se nachází 8 bytů a z toho 6 bytů 3+1 a 2 byty 1+1 . Byty 3+1 

tvoří prostorný obývací pokoj, kuchyň, chodba, WC, koupelna, ložnice a dětský pokoj 



z kterého je přístup na balkón. Byty 1+1 tvoří prostorný pokoj z kterého je přístup na balkón , 

kuchyň , chodba , WC , koupelna.  

 

  V suterénu se nachází sklepní koje, které budou sloužit k užívání vlastníka bytu. 

V suterénu se také nachází kotelna, z které je bytový dům zásobován teplem. Vertikální 

propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje železobetonové monolitické schodiště obložené 

keramickou dlažbou. Větrání  místností přirozené a u místností kde nelze dosáhnout 

přirozeného větraní, větráme pomocí větrací  šachty. 

       Dům je vyprojektován ve zděné technologii z tvárnic Porotherm Si  a stropní 

konstrukce  se skládá z POT nosníků na které se ukládají vložky Miako . Střecha domu 

navržená dle půdorysu jako vazníková se sklonem 20% a střecha je řešena s parozábranou, 

pojistnou hydroizolací Dekten 135 a plechovou střešní krytinou Ondusteel . Venkovní omítky 

navrženy jako tenkovrstvé, minerální v barevném odstínu růžový grep. Sokl mozaikové 

omítky, barva weber MU4E šedomodrá. Okenní lemy a nadpraží a další části fasády (viz. 

pohledy) opatřeny omítkou v odstínu barvy meruňka. 

 
c) Orientační údaje o stavbě 

 
� Zastavěná plocha               329,163         m2 

� Obestavěný prostor              4294          m3  

� Obytné místnosti                       465,69          m2 

� Příslušenství                182,02          m2 

� Domovní komunikace                   199,59           m2   

� Zpevněné plochy                   5353,82           m2 

 

          Maximální výška nad upraveným terénem                                    +13,130  m 

 
d) Technické a konstrukční řešení  

 

Výkopové –zemní práce  

           Před zahájením výkopových prací postupovat tak, aby bylo možné provést 

prostorové vytýčení stavby nejlépe odbornou geodetickou firmou. Výkopové práce budou 

zahájeny skrývkou ornice/200mmm/, která bude uložena na skládce mezideponie na pozemku 

stavebníka a po ukončení stavebních prací v rámci sadových úprav bude rozprostřena okolo 



stavby. Výkopy pro základové pasy budou realizovány do nezámrzné hloubky / úroveň     - 

1,170/ a u podsklepené části domu do hloubky /cca –3,670/. U strojně hloubených 

základových pasů nutno ručně začistit budoucí úroveň základové spáry event. provést její 

úpravu hutněným štěrkopískovým podsypem nebo prostým betonem. Základová spára by 

měla být dle místních zvyklostí a zkušeností na úrovni únosné vrstvy, základovou spáru nutno 

chránit před betonáží proti povětrnostním vlivům, zejména proti dešti a prudkému slunci 

z důvodu sesýchání a smršťování např. jílovitého podloží. Vzhledem k okolní konfiguraci 

terénu doporučuji základovou spáru oddrenážovat plastovým drenážním porubím min. Ø 130 

mm s vyústěním do šachtice, která bude propojena s dešťovou kanalizací na pozemku 

stavebníka. Drenážní potrubí obsypat hrubozrnným štěrkem a shora chránit pruhem 

geotextilie před zásypem zeminou/výkopkem/ . Přebytečná zemina/výkopek/ nebude 

odvážena na skládku , použije se terénní, výškové úpravy okolo objektu. Zemní práce 

provádět dle ČSN 73 30 50- Zemní práce. Všeobecná ustanovení. 

 

Výkopové práce budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro základové pásy 

objektu a vedení domovních přípojek od místa napojení na hranici pozemku k objektu. 

Začištění dna výkopu základových pásů bude provedeno ručně.  

Výkopy se budou na základě projektového předpokladu provádět v zeminách tř. 3-4 a 

dále pak ve středně těžce kopných jílových zeminách. Při provádění zemních prací bude nutné 

dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti klimatickým vlivům ČSN 73 1001 – 

(voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností 

zemin v době výstavby. 

Pod podkladní betonovou mazaninou a event. pod základovými pasy se zhutní 

štěrkopískový nebo struskový podsyp v případě základové spáry i její úpravu prostým 

betonem v tl. 100 mm. 

K přejímce základové spáry před event. provedením štěrkových podsypů nutno přizvat 

projektanta, který posoudí konkrétní základovou spáru, s ohledem na únosnost a hloubku 

založení. Projektová dokumentace předpokládá oddrenážování úrovně základové spáry, tuto 

skutečnost nutno upřesnit dle konkrétních hydrogeologických podmínek v místě stavby 

během realizace základových konstrukcí. 

Strojně budou provedeny rovněž úpravy terénu na pozemku.  

Zásypy a násypy musejí být řádně hutněny, zejména pak pod podkladními betony. 

 
 



Základové konstrukce 

Základové konstrukce objektu jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu 

C16/20 (B20). Stěny jsou založeny na základových pasech. Jejich poloha a průřezy jsou 

zřejmé z výkresu základů. Základové pasy pak budou založeny do nezámrzné hloubky min. 

1m pod upravený terén a na rostlý terén (původní terén po shrnutí ornice).  

Šířky základových pasů vychází z únosnosti základové půdy a daného zatížení. 

Krajní pasy mají šířku 0,74m, vnitřní pasy 0,6m. Před betonáži musí být zhotoveno bednění 

základových pásů . Podkladní betony jsou navrženy s výztuží armovanou sítí průměr ø5mm 

s oky 150/150. Stykování výztuže- svařované sítě- přesahem 300 mm. 

Použitý druh prostého betonu B 20, nyní /C 16/20/. Podkladní betony  provést na 

upravenou pláň štěrkovým /struskovým/ podsypem o tl. min. 100 mm včetně vložení 

svařované sítě během betonáže. Svařovanou síť během betonáže chránit před možným 

znečištěním zeminou. V případě velmi slunečných a horkých dnů nutno podkladní beton 

ošetřovat zkrápěním vodou. Před pokládkou podkladních betonů nutno položit dle projektu 

zdravotechniky ležaté rozvody vnitřní kanalizace, prostupy základovými pásy řešit před 

betonáží vložením dřevěného truhlíku s utěsněním nebo prostupy vybourat dodatečně pomocí 

výkonného bouracího kladiva ručně. Toto se týká i osazení dalších potřebných prostupů pro 

elektroinstalaci apod. Základové konstrukce provádět dle ČSN 73 1000, ČSN  73 1001. 

 
Svislé konstrukce 

Zdivo RD bude provedeno ze systému firmy Porotherm, důraz musí být kladen 

zejména na dodržení detailů udaných výrobci, aby bylo zajištěno správné statické a tepelně 

technické působení konstrukce. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic 

POROTHERM 44 Si tl.440mm na tepelně izolační maltu Porotherm TM a nosné vnitřní zdivo 

bude provedeno z tvárnic POROTHERM 30 P+D tl.300mm na MVC 2,5. Příčky budou 

z tvárnic POROTHERM 14 P+D tl.140mm a z tvárnic POROTHERM 80 P+D tl.80mm na 

maltu MVC 2,5. Pro zdění obvodového zdiva a zdění příček nutno dodržet zásady dané 

technologickým předpisem výrobce zdícího materiálu a dále příslušnou normu ČSN 73 23 10- 

Provádění zděných konstrukcí. 

 

Zděné konstrukce (příčky a nosné zdivo) provést dle ČSN 73 2310 – Provádění 

zděných konstrukcí. Při zdění se vynechají otvory dle potřebných profesí pro instalace, které 



se po jejich provedení dozdí. Zdění bude prováděno dle technologických předpisu fy 

Wienerberger. 

 
Vodorovné konstrukce 

Překlady nad okenními otvory v nosných stěnách a příčkách jsou navrženy 

z překladů systému POROTHERM 23,8. 

Stropní konstrukce budou provedeny ze systému POROTHERM, a to keramickými 

nosníky POT po vzdálenosti 500 a 625 mm se stropními vložkami MIAKO 15/50 , MIAKO 

15/62,5 , MIAKO 23/50 , MIAKO 23/62,5 a doplňkové stropní vložky MIAKO 8/50 a 

MIAKO 8/62,5 s výztužnými žebry. Nosníky a vložky  doplníme dle statického zatížení 

monolitickými dobetonávkami o tl. 60 mm – beton C16/20. Dobetonávky budou provedeny 

z betonu B 20 a vyztužené KARI sítí 150/150/6. 

Celková tloušťka nosné stropní konstrukce včetně monolitické dobetonovávky  bude 

/150+60/  210 mm. 

Pro prostorové ztužení objektu je navržen obvodový ŽB věnec z betonu C16/20 a 

vyztužené 4xE10 + třmínky E5,5 po 300mm. Venkovní  věnce budou z venkovní strany 

opatřeny tepelnou izolací z polystyrénu tl. 50mm a věncovkou POROTHERM 23,5 a 

věncovkou 27,5. Montáž stropu bude prováděna dle technologických předpisu fy 

Wienerberger. 

 
Schodiště 

   Vnitřní dvouramenné schodiště bude monolitické železobetonové vyztužené 

výztuží o průměru 16 mm + třmínky 5,5 podle projektové dokumentace a vetknuté do 

schodišťové zdi. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou včetně podstupnic. Madlo bude 

ocelové vetknuté do schodišťového ramene.  

Dodávku a montáž obkladu schodiště a zábradlí zajistit dle individuálního zadání 

investora. Konstruktivní výška schodiště v suterénu 2900mm, schodišťové stupně navrženy 

s ohledem na konstruktivní výšku, dvouramenné schodiště – parametry jednoho ramene 

9x161,11/300mm.  Konstruktivní výška schodiště u nadzemních podlaží 2950mm, 

schodišťové stupně navrženy s ohledem na konstruktivní výšku, dvouramenné schodiště – 

parametry jednoho ramene 9x163,89/305mm  . Sklon schodišťového ramene odpovídá 

příslušným ustanovením OTP vyhl. č.137/1998 Sb. 

 
 
 



Úpravy povrchů vnitřních  

       Vnitřní omítky dvouvrstvé firmy Hasit, vápenocementové-jádrové, štukové. 

Omítky provádějí na suchý, vyzrálý podklad, aby se zabránilo vzniku trhlin v omítce, proto 

před provedením jádra zhotovíme postřik. Pro ochranu rohů doporučujeme používat 

systémové ochranné  podomítkové rohovníky atd.  Před výmalbou provést neutralizaci 

suchého podkladu pačokováním vápenným mlékem. 

        Provozní místnosti / WC, místa se samostatným umývadlem, / jsou opatřeny 

keramickým obkladem dle výběru investora do výše 2000 mm a za kuchyňskou linkou ve 

výšce 500mm . Keramický /bělninový/ obklad lepit a spárovat pomocí příslušných lepících a 

spárovacích hmot. Vnitřní kouty a obvod sanitární keramiky v místě osazení bude opatřen 

sanitárním silikonem, rohy budou chráněny rohovou lištou. Práce provádět dle ČSN  73 34 50          

Obklady keramické, stavební a skleněné viz. oddíl obklady a dlažby. 

 
Úpravy povrchů vnějších 

Sokl je řešen takto: lepicí a stěrková hmota + extrudovaný polystyrén XPS tl. 80 mm 

+ armovací tkanina ze skelných vláken (perlinka) + lepicí a stěrková hmota + penetrace pod 

omítku + fasádní mozaiková omítka. Mozaiková omítka barvy weber MU4E šedomodrá. 

Venkovní omítky navrženy jako tenkovrstvé, minerální v barevném odstínu růžový 

grep .. Okenní lemy a nadpraží a další části fasády (viz. pohledy) opatřeny omítkou v odstínu 

barvy meruňka. Musí se provádět na provádět na suchý, vyzrálý podklad opatřený penetrací . 

Nutno dodržovat návody k použití, technická doporučení výrobce používaných hmot i 

s ohledem na venkovní klimatické podmínky. Práce provádět dle příslušných ustanovení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

Pod venkovní omítky se nanáší tepelně izolační omítka POROTHERM TO tl. 20mm 

, která nám zlepšuje tepelně izolační požadavky. 

Napojení teras a zpevněných ploch na okolní terén bude upřesněno při realizaci 

stavby a to na základě skutečně provedených úprav terénu. V projektu je výškové napojení na 

terén řešeno pomocí vyrovnávacích venkovních schodišť. Napojení a návaznosti na okolní 

terén lze provést i pomocí opěrných zídek, skalky apod. nebo jiných terénních úprav. 

 
Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah jsou: keramická dlažba, betonová mazanina, dřevěněné vlysy 

a PVC. Skladby konstrukcí viz výkresová dokumentace. 



Monolitické betonové vrstvy budou od obvodových konstrukcí dilatovány 

vkládaným okrajovým páskem. Podlahové konstrukce provádět dle ČSN 744505 - Podlahy, 

společná ustanovení. 

       Podkladové betonové mazaniny o min. tloušťce 50 mm možno dilatovat v ploše 

prořezáním řezným kotoučem určeným pro železobetonové podklady nebo vytvořit 

požadované dilatační spáry vložením dilatačního profilu během betonáže apod. 

 

 Střecha 

Objekt je zastřešena vazníkovou střechou  sedlového tvaru se sklonem 20%. Střešní 

plášť je navržen ve skladbě: plechová krytina Ondusteel 1,395x0,445m barvy terrakota, latě a 

vzduchová mezera 40x60mm, bednění tl. 40mm, pojistná hydroizolace Dekten 135, sbíjeny 

příhradový vazník, tepelná izolace mezi dolní pásnicí tl. 200mm, parotěsná zábrana Marsol, 

CD profil 60/4m, sádrokartón tloušťky tl. 12,5mm. 

Na střeše u komína je umístěna střešní lávka +  výlez na střechu. Střecha je opatřena 

hromosvodnou soustavou (tvarovky + připevnění viz projekt silnoproud). V prostoru mezi 

vazníky je zřízena pochůzí lávka z fošen o šířce 750mm z důvodu přístupu ke vymetacímu 

otvoru a z důvodů požární bezpečnosti. 

  Velmi důležité je, aby střešní konstrukce byla provedena důkladně a velký důraz se 

hlavně klade na detaily klempířské a prostupy např. svody, komín, větrací komínky atd. viz 

projektová dokumentace. 

Komíny 

Komín od plynového kotle je proveden z keramických tvárnic EKO UNIVERSAL 

395x395 mm na MC 5 MPa. V nadstřešní části bude opatřen sklobetonovým komínovým 

návlekem barvy červené a ukončen Meidingerovou hlavou z nerez plechu. Odvod spalin je 

zajištěn průduchem o průměru 200 mm. 

 

 Tepelná izolace 

 Podlahové konstrukce v suterénu budou izolovány tepelně izolačními deskami EPS 

tl. 80mm. Zdivo pod úrovní terénu bude tepelně izolováno deskami Perimetr tl. 80mm. 

Podlahové konstrukce v 1.NP kde dochází ke kontaktu se zeminou, budou izolovány tepelně 

izolačními deskami EPS tl. 100mm. Podlahové konstrukce v 1.NP, 2.NP, 3.NP budou 

izolovány proti kročejovému hluku deskami  ORSIL tl. 40mm .  



Na střešní konstrukci v místě dolní pásnice bude použita tepelná izolace z minerální 

plsti ROCKWOOL-MULTINROCK tl.200mm.     

Na obvodových stěnách se umístí tepelná izolace EPS tl. 50mm v místech ztužujících 

věnců. 

 
Hydroizolace 

   Na podkladní beton bude provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu z 

podloží 1x Glastek 40 Special minerál, pás bude celoplošně kotven na penetrovaný betonový 

podklad. Práce provádět dle ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. 

V koupelně a WC se provede nad betonovou mazaninu hydroizolační stěrka Mapegum 

WPS tl. 4mm (podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na stěny) a koutovým dilatačním 

profilem.  

Na střešní konstrukci použijeme pomocnou hydroizolaci Dekten 135. 

Mezi vrstvu kročejové izolace, cementového potěru se svařovanou sítí v podlahách je 

nutno vložit separační fólii, která při betonáži potěru zabrání nasátí vlhkosti do izolačních 

desek.  

    

Konstrukce klempířské 

Klempířské výrobky budou titanzinkové tl.0,7mm, provedené dle ČSN 73 3610 - 

Klempířské práce stavební. Jedná se o oplechování střechy, prostupů na střeše, oplechovaní 

balkónu, žlabů, parapetů, svodů atd. Parapety /povrchově upravený plech/ dle doporučení 

výrobce oken nebo dle požadavku stavebníka. 

 

  Konstrukce truhlá řské 

      Okna a dveře dřevěné v profilaci z Euro profilů 78 s hotovou povrchovou 

úpravou, zasklena izolačním dvojsklem s teplým rámečkem (součinitel prostupu tepla okna 

Uw = 1,1 W.m-2.K-1). Součásti dodávky oken jsou i vnitřní parapety, vnitřní parapety 

z laminované dřevotřísky, venkovní z titanzinku.  

Specifikace oken: křídlová okenička z eloxovaného hliníku, se spodním větráním a 

koncovkami, rámová okapnice z eloxovaného hliníku, s přerušeným tepelným mostem, se 

spodním větráním a koncovkami, drážka pro celoobvodové kování ROTO NT čtyřpolohové 

kování s mikroventilací, bezpečnostní prvek proti vysazení křídla, zářez pro osazení 



venkovního parapetu, zářez pro osazení vnitřního parapetu, přídavné dorazové těsnění, 

středové těsnění, drážka pro odvětrání chladné zóny kolem skla, zasklívací lišta je připevněná 

skrytými sponami, hermetické utěsnění izolačního skla silikonovým tmelem. 

Na střechu je zřízen se skládacími schody Alutrag 3005 800x600mm. 

Vstupní dveře do objektu a dveře na terasu budou dřevěné ze 2/3 prosklené, zárubeň 

rámová. Zasklené izolačním dvojsklem (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,1 W.m-2.K-1).  

Specifikace vnějších dveří: drážka pro odvětrání chladné zóny kolem skla, kazeta 

nebo sklo jsou po celém obvodu hermeticky utěsněny silikonovým tmelem, hliníkový práh, 

hliníková výztuha prahu, středové těsnění, masivní profilovaná zasklívací lišta je připevněná 

skrytými sponami, přídavné dorazové těsnění, tříbodový zámek, cylindrický zámek s 

bezpečnostní vložkou, dveře s automatickým zavíračem, klika mosaz, konečná úprava vrchní 

vrstvy tlakovým stříkáním tlustovrstvou lazurou barvy dub. 

Vnitřní dveře budou dřevěné hladké dýhované do obložkových zárubní, povrch dýha 

dub. 

Přesné rozměry otvorů se zaměří přímo na místě stavby! Připojovací spáry mezi 

obvodovým pláštěm a rámy nově osazovaných výplní se utěsní PUR pěnou a následně 

interiérovým  

a exteriérovým těsněním. V exteriéru (na vnější straně okna) se osadí v připojovací spáře 

hydroizolační páska, v interiéru (na vnitřní straně okna) pak vzduchotěsná a parobrzdící fólie. 

 

Konstrukce zámečnické 

Jedná se zábradlí na schodišti, rampě, balkoně, lávce mezi střešními vazníky a také o 

drobné konstrukcí kotvíce.  Dodávku a montáž rolet a markýz, případnou dodávku a montáž 

zajistí firma dle výběru investora. 

 

Malby a nátěry 

   Na vnitřní omítky se provede dvojnásobný vápenný pačok + 2 x malba 

(PRIMALEX STANDART). 

Obklady a dlažby 

  Ve specifikovaných místnostech, /koupelny, WC, kuchyně, atd./ budou provedeny 

keramické obklady včetně dlažeb – doporučujeme širokou nabídku kvalitních obkladů a 

dlažeb od mnoha tuzemských a světoznámých dodavatelů –  např. fa Dorint.  



  Výška obkladů bude v koupelně a wc 2000mm. Veškeré rohy a styky se 

zařizovacími předměty přetmelit sanitárním silikonem SOUDAL. V kuchyni nad kuchyňskou 

linkou bude proveden keramický obklad výšky 500 mm ve výšce 850mm. Viz legenda 

místností výkresové dokumentace. 

  Veškeré detaily provádění obkladů a dlažeb (např. izolace, dilatace) řešit dle 

systémového řešení Schlüter-Systems KG. Přechody dlažba-dlažba nebo dlažba-jiná finální 

podlahová krytina řešit za pomocí lišt Schlüter SCHIENE, případně RENO. Rovněž na vnější 

rohy a ukončení obkladů použít lišty Schlüter.  

  Kladení dlažeb do lepících tmelů provádět dle doporučení výrobce lepících a 

spárovacích hmot. Keramické stěnové soklíky v = 150mm oddělit od navazující keramické 

dlažby silikonováním přechodového koutu. Přechody mezi různými, na sebe navazujícími 

nášlapnými vrstvami řešit pomocí přechodových lišt, pokud není požadován dveřní práh. Před 

vstupními dveřmi doporučujeme umístit čistící zónu obuvi na základě výběru a dohody se 

stavebníkem.  

 
Vnit řní vybavení 

  Kuchyňský dřez nerezový součástí kuchyňské linky – doporučujeme dodávku a 

montáž fa Dorint-dodavatel značkových kuchyní RUST. Vnitřní vybavení koupelen a WC 

jsou navržena standardní. Umyvadla a klozetové mísy budou závěsné, keramické, vana, 

výtokové armatury u zařizovacích předmětů pákové. Doporučujeme širokou nabídku 

vnitřního vybavení koupelen od tuzemských a světoznámých dodavatelů – fa  Dorint.  

  Jako dodavatele rozvaděčů a všech elektrokomponentů včetně koncových 

doporučujeme firmu SIEMENS. 

 
Zpevněné  plochy  

  Přístup k objektu je po přístupovém chodníku, který bude ze zámkové dlažby. 

Vedle objektu budu vybudováno parkoviště z asfaltového povrchu. Definitivní řešení 

zpevněných ploch bude řešeno v průběhu realizace stavby a bude konzultováno 

s projektantem. Příjezdová přístupová komunikace je navržena z asfaltu a výškově bude 

navazovat na stávající komunikační systém v místě stavby. Pro snadný sjezd na pozemek 

bude nutné výškově upravit stávající silniční obruby místní komunikace v místě vjezdu 

v délce cca 15 m / tzv snížená obruba 50  mm oproti živičnému krytu přilehlé komunikace/ po 



dohodě s vlastníkem dopravní infrastruktury obcí  Kobeřice. Zpevněná plocha vjezdu bude 

realizována po dohodě s vlastníkem tj. obcí Kobeřice. 

Pro zahradní - sadové úpravy doporučujeme využít plastový obrubník firmy POVYS, 

který výborně odděluje travnaté plochy od jiných částí zahrady (oblázkových či písčitých 

ploch, keřů a stromů s okolím vysypaným mulčovací kůrou atd.) Obrubník umožňuje přesné 

oddělení těchto ploch a usnadňuje tak sekání a údržbu travnatých ploch. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 

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

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

Vyhlášky č. 291/2001.                                                                                                                                                                                         

 

f) Způsob založení objektu 

 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 

předpokládaného založení v zeminách tř. 3-4 a dále pak ve středně těžce kopných jílových 

zeminách. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu - C16/20. Do základů 

budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). V nepodsklepené části je minimální hloubka 

základové spáry 1 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C16/20 tloušťky 100 mm) jsou 

navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm.  

 
g) Vliv objektu na životní prostředí 

 

  Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. 

Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Dodavatel 

musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou. 

V době od 21,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – 

dřevo, betonová drť, cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad 

bude tříděn a odvážen na skládku. 

Odpad z provozu objektu bude tříděn, bude ukládán do popelnicových nádob nebo 

kontejnerů nebo plastových pytlů a jeho svoz bude zajištěn příslušnou obcí nebo městem dle 

konkrétního místa organizací, která zajišťuje likvidaci domovního a komunálního odpadu. 



Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace, vody dešťové budou svedeny do 

místní příslušné dešťové kanalizace. 

 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů, 

• separovat jednotlivé druhy odpadů, 

• uplatňovat zásady maximální recyklace, 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 

                    (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                     2,0t         O  

17 02 01 Dřevo                     4,5t         O  

17 02 02 Sklo                     0,7t         O  

17 02 03 Plasty                     0,5t         O  

17 04 05 Železo a ocel               1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  

Odpady vzniklé provozem 

                                        (t/rok)   kategorie odpadu     nakládání s odpadem 

20 01 21*  Zářivky     0,01t      N   OZO  

20 03 01 Směsný komunální odpad    1,0t           O 
 

h) Dopravní řešení 

 

Projekt předpokládá parkování dalších vozidel na zpevněné ploše před domem. 

Zřízení nájezdu, zpevněných přístupových cest, zpevněných ploch musí být provedeno v 

souladu §10 zákona č. 13/1997 Sb. a dále v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhl. č. 502/2006 Sb. resp. vyhl. č. 501/2006 

Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

i)        Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Zůstávají stávající a nemění se. 

h) Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 



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

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

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. 

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

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací 

a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše 

uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kobeřicích dne 20. 4. 2010       Vypracoval: Lukáš  Jašek 





















































ID Kod Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Stavba celkem 180,75 dny 2.3. 11 9.11. 11
2 převzetí staveniště 1 den 2.3. 11 3.3. 11

3 SO 01 Objekt 173,75 dny 11.3. 11 9.11. 11
4 100 zemní práce 15 dny 11.3. 11 1.4. 11 2FS+6 dny

5 200 základy 2 dny 1.4. 11 5.4. 11 4

6 zdravotechnika-kanalizace 6 dny 6.4. 11 14.4. 11

7 zdravotechnika-voda 4 dny 6.4. 11 12.4. 11

8 711 hydroizolace spodní stavby 4 dny 14.4. 11 20.4. 11 5FS+7 dny

9 300 obvodové a nosné zdivo 1.PP 4 dny 20.4. 11 26.4. 11 8

10 400 vodorovné konstrukce nad 1.PP 4 dny 26.4. 11 2.5. 11 9

11 300 obvodové a nosné zdivo 1.NP 5 dny 16.5. 11 23.5. 11 10FS+10 dny

12 400 vodorovné konstrukce nad 1NP 5 dny 23.5. 11 30.5. 11 11

13 300 cihelné příčky 1.PP a 1.NP 5 dny 30.5. 11 6.6. 11 12

14 300 obvodové a nosné zdivo 2NP 5 dny 13.6. 11 20.6. 11 12FS+10 dny

15 400 vodorovné konstrukce nad 2NP 5 dny 20.6. 11 27.6. 11 14

16 300 obvodové a nosné zdivo 3NP 5 dny 11.7. 11 18.7. 11 15FS+10 dny

17 400 vodorovné konstrukce nad 3NP 5 dny 18.7. 11 25.7. 11 16

18 300 cihelné příčky 2.NP a 3.NP 6 dny 25.7. 11 2.8. 11 17

19 schodiště 9 dny 26.7. 11 8.8. 11 17

20 300 zastřešení 2 dny 8.8. 11 10.8. 11 17FS+10 dny

21 zdravotechnika-kanalizace 9 dny 26.7. 11 8.8. 11 17

22 zdravotechnika-voda 9 dny 26.7. 11 8.8. 11 17

23 zdravotechnika-topení 7 dny 26.7. 11 4.8. 11 17

24 elektroinstalace 14 dny 27.7. 11 15.8. 11 17

25 767 zámečnické práce 5 dny 25.7. 11 1.8. 11 17

26 766 truhlářské práce 4 dny 25.7. 11 29.7. 11 17

27 610 úprava vnitřních povrchů 35 dny 16.8. 11 3.10. 11 24

28 620 úprava vnějších povrchů 10 dny 15.8. 11 26.8. 11 20

29 713 tepelná izolace 3 dny 29.8. 11 31.8. 11 28

30 630 podlahy a podlahové konstrukce 3 dny 13.10. 11 17.10. 11 38

31 771 podlaha - keramická dlažba 3 dny 18.10. 11 20.10. 11 30

32 778 podlaha - vlysová a parketová 7 dny 18.10. 11 26.10. 11 30

33 781 podlaha - PVC 4 dny 18.10. 11 21.10. 11 30

34 zdravotechnika-kanalizace kompletace 5 dny 19.10. 11 26.10. 11

35 zdravotechnika-voda kompletace 5 dny 19.10. 11 26.10. 11

36 elektroinstalace-kompletace 7 dny 19.10. 11 28.10. 11

37 zdravotechnika-topení kompletace 7 dny 19.10. 11 28.10. 11

38 784 malby a nátěry 7 dny 4.10. 11 12.10. 11 27

39 950 vyčištění objektu 15 dny 18.10. 11 7.11. 11 30

40 kolaudační řízení 2 dny 8.11. 11 9.11. 11 39

41 SO02 - Zpevněné plochy 10 dny 17.10. 11 31.10. 11

42 SO03 - Terenní a sadové úpravy 10 dny 17.10. 11 31.10. 11

2.3. 3.3.

11.3.
1.4.
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Harmonogram bytového domu Lukáš Jašek Specializovaný projekt I
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13.6.

P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S
4. duben 11. duben 18. duben 25. duben 2. květen 9. květen 16. květen 23. květen 30. květen 6. červen 13. červen

duben 2011 květen 2011 červen 2011

Úkol

Průběh

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol
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Harmonogram bytového domu Lukáš Jašek Specializovaný projekt I



Objekt:
1

Název objektu:
Bytový d ům

JKSO:

Stavba:
14

Název stavby:
bytový d ům - vazniková st řecha

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 01

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpo čtové náklady
Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové 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:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

380 811,00

0,00

0,00

0,00

380 811,00

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:

13 074 523,69

1 176 707,00

14 251 231,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpo čet

7 034 243,00

5 181 469,00

478 000,00

0,00

12 693 712,00

0,00

13 074 524,00

13 074 524,00

Rozpočet: Základní rozpočet1 Bytový d ům

13

Jméno:

Podpis:

Lukáš Jašek

27.4.2010

Lukáš Jašek

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

14
1
1

bytový dům - vazniková střecha
Bytový dům
Bytový dům

Základní rozpočet
Datum tisku: 27.4.2010

List č.2

Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 1 052 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 399 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,4

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 513 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,4

4 Vodorovné konstrukce 1 023 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,9

61 Upravy povrchů vnitřní 971 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,6

62 Úpravy povrchů vnější 380 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,1

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

204 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,8

94 Lešení a stavební výtahy 150 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,5

99 Staveništní přesun hmot 338 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 124 692,00 0,00 0,00 0,00 2,3

713 Izolace tepelné 0,00 846 547,00 0,00 0,00 0,00 13,4

725 Zařizovací předměty 0,00 263 817,00 0,00 0,00 0,00 0,9

762 Konstrukce tesařské 0,00 707 226,00 0,00 0,00 0,00 27,3

764 Konstrukce klempířské 0,00 107 873,00 0,00 0,00 0,00 0,9

765 Krytiny tvrdé 0,00 110 565,00 0,00 0,00 0,00 1,5

766 Konstrukce truhlářské 0,00 1 583 384,00 0,00 0,00 0,00 1,8

767 Konstrukce zámečnické 0,00 252 405,00 0,00 0,00 0,00 4,3

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 423 148,00 0,00 0,00 0,00 14,8

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 633 692,00 0,00 0,00 0,00 4,6

784 Malby 0,00 128 120,00 0,00 0,00 0,00 0,5

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,0

M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení

0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,0

M34 Montáže energetických a 
tepelných zařízení

0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,0

7 034 243,00 5 181 469,00 0,00 478 000,00 0,00 1 394,0Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 12 215 712,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 12 215 712,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 12 215 712,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 12 215 712,00 0,00

Zařízení staveniště 3,00 12 693 712,00 380 811,00

Provoz investora 0,00 12 693 712,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 12 693 712,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 12 693 712,00 0,00

380 811,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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14
1
1

bytový dům - vazniková střecha
Bytový dům
Bytový dům

Základní rozpočet
Datum tisku: 27.4.2010

List č.3

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

14
1
1

bytový dům - vazniková střecha
Bytový dům
Bytový dům

Základní rozpočet
Datum tisku: 27.4.2010

List č.4

Poř. č. Položka Popis

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

1 Zemní práce

1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 1 070,7640 49,00 52 467,44 0,00000 0,00000

2 131 20-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3 859,7612 435,50 374 426,00 0,00000 0,00000

3 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 43,2682 620,00 26 826,28 0,00000 0,00000

4 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 23,1213 393,00 9 086,67 0,00000 0,00000

5 161 10-7111.R00 Svisle premist vykopku horn 1-4 8m
m3 926,1507 210,50 194 954,72 0,00000 0,00000

6 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 926,1507 35,40 32 785,73 0,00000 0,00000

7 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 926,1507 60,00 55 569,04 0,00000 0,00000

8 171 15-1101.R00 Hutnění boků násypů
m2 47,0540 28,60 1 345,74 0,00000 0,00000

9 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 926,1507 15,80 14 633,18 0,00000 0,00000

10 171 20-6111.R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním
m3 141,1620 20,40 2 879,70 0,00000 0,00000

11 181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 5 024,5736 57,30 287 908,07 0,00000 0,00000

Zemní práce1 1 052 882,59 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

12 212 75-2113.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 130 mm
m 81,8000 263,50 21 554,30 0,24642 20,15716

13 273 32-1116.R00 Železobeton zákl. desek z cem. portladských B 20
m3 24,5914 2 830,00 69 593,66 2,41693 59,43569

14 273 36-1211.R00 Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10216
t 1,2296 39 790,00 48 925,78 1,00349 1,23389

15 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)
m3 66,3895 2 900,00 192 529,55 2,41693 160,45877

16 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 207,9580 240,00 49 909,92 0,03921 8,15403

17 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 207,9580 81,50 16 948,58 0,00000 0,00000

Základy a zvláštní zakládání2 399 461,79 249,43955

3 Svislé a kompletní konstrukce

18 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 600,9060 1 218,00 731 903,51 0,30605 183,90728

19 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 585,3175 1 765,00 1 033 085,39 0,37329 218,49317

20 314 23-5404.U00 Komín Eko Universal  DN 20cm
soubor 1,0000 11 900,00 11 900,00 0,24851 0,24851

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Základní rozpočet
Datum tisku: 27.4.2010

List č.5

Poř. č. Položka Popis

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

21 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 151,0000 401,00 60 551,00 0,04657 7,03207

22 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 24,0000 467,00 11 208,00 0,05575 1,33800

23 317 16-8136.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm
kus 130,0000 1 040,00 135 200,00 0,09254 12,03020

24 317 16-8139.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm
kus 70,0000 1 269,00 88 830,00 0,12008 8,40560

25 328 15-1111.R00 Montáž sklepního světlíku z plastu
kus 12,0000 1 343,00 16 116,00 0,00040 0,00480

26 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm
m2 476,2750 503,00 239 566,33 0,07938 37,80671

27 342 24-8114.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm
m2 96,4500 672,00 64 814,40 0,17645 17,01860

28 342 26-4021.R00 Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., závěs
m2 255,0550 473,50 120 768,54 0,01219 3,10912

Svislé a kompletní konstrukce3 2 513 943,16 489,39406

4 Vodorovné konstrukce

29 411 16-1152.U00 Strop Miako 52,5/15 vč C16/20 tl 6
m2 723,2309 745,00 538 807,02 0,27057 195,68458

30 411 32-1313.R00 Stropy deskové ze železobetonu B 20 (C 16/20)
m3 6,7360 3 065,00 20 645,84 2,41715 16,28192

31 411 35-1101.R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 39,7053 353,50 14 035,82 0,19419 7,71037

32 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 39,7053 108,50 4 308,03 0,00000 0,00000

33 411 35-4173.R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení
m2 755,3069 176,50 133 311,67 0,00387 2,92304

34 411 35-4174.R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění
m2 755,3069 43,30 32 704,79 0,00000 0,00000

35 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 34,0423 3 120,00 106 211,98 2,41710 82,28364

36 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 159,0117 249,00 39 593,91 0,00341 0,54223

37 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 159,0117 63,00 10 017,74 0,00000 0,00000

38 417 35-1215.RT1 Bednění věnců věncovkou Porotherm
věncovka Porotherm 7 x 33 x 19,5 cm bez izolantu

m 63,6907 203,50 12 961,06 0,01928 1,22796

39 417 36-1721.R00 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)
t 1,7021 36 240,00 61 684,10 1,01665 1,73044

40 430 32-1313.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 3,9965 3 790,00 15 146,74 2,41705 9,65974

41 430 36-1212.R00 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S)
t 0,1998 31 430,00 6 279,71 1,07500 0,21479

42 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 11,7563 997,00 11 721,03 0,03449 0,40547

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.6

Poř. č. Položka Popis

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

43 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 11,7563 98,60 1 159,17 0,00000 0,00000

44 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 23,2902 575,00 13 391,87 0,00816 0,19005

45 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 23,2902 68,10 1 586,06 0,00000 0,00000

Vodorovné konstrukce4 1 023 566,53 318,85423

61 Upravy povrch ů vnit řní

46 611 47-5121.RT3 Omítka vnitřní stropů Hasit vápenocem. dvouvrstvá
postřik, vrstva Hasit 18 mm

m2 2 970,4785 305,00 905 995,94 0,02848 84,59923

47 612 -. Hadice doprava k silomatu
dny 47,0000 90,00 4 230,00 0,00000 0,00000

48 2340 000000 00 Transportní silo na suché směsi
Sh 1 570,0000 39,11 61 402,70 0,00000 0,00000

Upravy povrch ů vnit řní61 971 628,64 84,59923

62 Úpravy povrch ů vnější

49 602 01-7131.RT1 Omítka jednovrstvá Porotherm universal ručně

tloušťka vrstvy 5 mm
m2 598,0160 152,50 91 197,44 0,00695 4,15621

50 602 01-7133.RT2 Omítka jednovrstvá Porotherm TO ručně
tloušťka vrstvy 20 mm

m2 598,0160 278,50 166 547,46 0,00925 5,53165

51 620 47-1821.U00 Nátěr základní Terranova G 700
m2 598,0160 26,60 15 907,23 0,00018 0,10764

52 622 47-1317.R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2
m2 598,0160 178,00 106 446,85 0,00210 1,25583

Úpravy povrch ů vnější62 380 098,97 11,05134

63 Podlahy a podlahové konstrukce

53 457 45-1131.R00 Cementový potěr tl.do 4 cm s vložkou ze svař. sítí
m2 1,0108 401,50 405,84 0,08835 0,08930

54 631 31-2511.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15)
m3 49,9777 3 170,00 158 429,31 2,37855 118,87446

55 631 31-9161.R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm
m3 29,7025 948,00 28 157,97 0,04000 1,18810

56 631 36-1921.RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených
svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm

t 0,5941 28 750,00 17 080,38 1,06251 0,63124

Podlahy a podlahové konstrukce63 204 073,49 120,78310

94 Lešení a stavební výtahy

57 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 12 m
m2 698,5492 54,20 37 861,37 0,03338 23,31757

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

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

58 941 94-1191.RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
lešení SPRINT

m2 698,5492 49,40 34 508,33 0,00000 0,00000

59 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 698,5492 33,30 23 261,69 0,00000 0,00000

60 941 95-5001.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2 698,5492 78,20 54 626,55 0,03459 24,16282

Lešení a stavební výtahy94 150 257,93 47,48039

99 Staveništní p řesun hmot

61 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 1 321,6019 256,00 338 330,09 0,00000 0,00000

Staveništní p řesun hmot99 338 330,09 0,00000

711 Izolace proti vod ě

62 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 332,1964 72,50 24 084,24 0,00041 0,13620

63 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 179,4270 86,60 15 538,38 0,00041 0,07357

64 765 79-9310.RO2 Montáž fólie na krokve přibitím

pojistná hydroizolace Dekten 135
m2 371,3616 54,70 20 313,48 0,00013 0,04828

65 628-52265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
m2 511,6234 122,98 62 919,45 0,00400 2,04649

66 998 71-1102.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
t 2,3045 797,00 1 836,72 0,00000 0,00000

Izolace proti vod ě711 124 692,26 2,30454

713 Izolace tepelné

67 713 11-1130.RT2 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve
2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 330,0380 135,50 44 720,15 0,00053 0,17492

68 713 11-1211.R00 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
m2 330,0380 68,20 22 508,59 0,00002 0,00660

69 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 771,9675 23,20 17 909,65 0,00003 0,02316

70 713 13-1131.R00 Izolace tepelná stěn lepením
m2 157,4603 90,90 14 313,14 0,00300 0,47238

71 713 19-1100.RT9 Položení izolační fólie
včetně dodávky fólie PE

m2 194,9350 26,90 5 243,75 0,00660 1,28657

72 283-25000 Penefol 500 fólie PE 1000x1,0 mm
m2 194,9350 48,14 9 384,17 0,00050 0,09747

73 283-75801 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 TOP tl. 50 mm
m2 20,8195 273,13 5 686,43 0,00401 0,08349

74 283-75802 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 TOP tl. 80 mm
m2 195,2850 345,22 67 416,29 0,00408 0,79676
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75 283-75803 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 TOP tl. 100 mm
m2 79,5800 393,20 31 290,86 0,00413 0,32867

76 283-76380 Deska polystyrén EPS PERIMETR 80 1250x600x 80 
mm m2 157,4603 295,96 46 601,95 0,00264 0,41570

77 553-00007 Tepelně izol prvek ISOKORB K20-CV30 d=16/18/20
kus 30,0000 3 432,06 102 961,80 0,00000 0,00000

78 631-51435 Deska z minerální plsti ORSIL N tl. 25 mm
m2 12,7875 142,16 1 817,87 0,00250 0,03197

79 631-51436 Deska z minerální plsti ORSIL N tl. 40 mm
m2 759,1800 203,87 154 774,03 0,00400 3,03672

80 631-53772 Deska z minerální vlny TECHROCK 100 tl.100 mm
m2 330,0380 461,74 152 391,75 0,01000 3,30038

81 631-53772 Deska z minerální vlny TECHROCK 100 tl.100 mm
m2 330,0380 461,74 152 391,75 0,01000 3,30038

82 673-52296 Fólie Marsol  parozábrana
m2 330,0380 21,87 7 217,93 0,00014 0,04621

83 998 71-3102.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 13,4014 740,00 9 917,01 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 846 547,12 13,40136

725 Zařizovací p ředměty

84 725 11-9110.R00 Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC
kus 8,0000 563,00 4 504,00 0,00000 0,00000

85 725 11-9205.R00 Montáž klozetových mís normálních
kus 8,0000 633,00 5 064,00 0,00198 0,01584

86 725 22-9102.RT2 Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4
plastových

soubor 8,0000 1 580,00 12 640,00 0,00083 0,00664

87 725 82-9201.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové
kus 28,0000 202,00 5 656,00 0,00012 0,00336

88 551-45000 Baterie umyvadlová stojánk s otvíráním odpadu PL21
kus 14,0000 1 265,50 17 717,00 0,00120 0,01680

89 551-47011 Splachovač pisoáru SLP 04K do Kombifixu Geberit
kus 8,0000 4 514,40 36 115,20 0,00100 0,00800

90 552-20581.A Vana anatomická ALMA 1700x750x390 včetně madel
kus 8,0000 4 894,31 39 154,48 0,04600 0,36800

91 552-30700 Dřez nerez SLUN 03
kus 14,0000 6 443,22 90 205,08 0,00650 0,09100

92 642-13602 Umyvadlo nábytk. otv. bat.. 800x500 NOVA TOP
kus 14,0000 3 097,74 43 368,36 0,02050 0,28700

93 642-22161 Klozet Nova 023000 bílý s hlub.splach.vod.odpad
kus 8,0000 1 115,88 8 927,04 0,01200 0,09600

94 998 72-5102.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
t 0,8926 522,00 465,96 0,00000 0,00000

Zařizovací p ředměty725 263 817,12 0,89264

762 Konstrukce tesa řské

95 762 33-2110.RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
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včetně dodávky řeziva, fošny 6/14
m 1 618,2300 182,00 294 517,86 0,00607 9,82266

96 762 34-1210.RT3 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm

m2 371,3616 217,50 80 771,15 0,01331 4,94282

97 762 34-2203.RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 371,3616 104,50 38 807,29 0,00403 1,49659

98 762 51-2115.R00 Položení desek Cetris na pero a drážku
m2 80,0900 96,20 7 704,66 0,00001 0,00080

99 762 51-2255.RT3 Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami
včetně dodávky, dřevotříska tl. 22 mm

m2 268,5200 289,00 77 602,28 0,01788 4,80114

100 284-16015.A Podlahovina PVC Rikett Quarz 600x600 mm tl. 3,2 mm
m2 268,5200 417,15 112 013,12 0,00600 1,61112

101 595-90756.A Deska cementotřísková Cetris PDB tl. 28 mm
m2 80,0900 561,87 45 000,17 0,03110 2,49080

102 605-10058 Lať profil dřevěný 80/60 mm l = 3 m a výše
m 19,6800 37,18 731,70 0,00264 0,05196

103 605-12946 Prkno SM/JD omít.III.jak.tl.2,4 dl.400-600 š.8-16
m3 0,7400 4 980,00 3 685,20 0,55000 0,40700

104 607-21530 Deska dřevotřísková broušená typ S 1j. tl.28 mm
m2 80,0900 169,09 13 542,42 0,02100 1,68189

105 998 76-2102.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
t 27,3068 1 203,00 32 850,04 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa řské762 707 225,89 27,30677

764 Konstrukce klempí řské

106 764 23-1460.R00 Lemování Ti Zn plechem kom,tvrdá krytina,rš 660 mm
m 3,3300 351,00 1 168,83 0,00361 0,01202

107 764 25-2401.R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm
m 39,1600 296,00 11 591,36 0,00333 0,13040

108 764 25-2515.U00 Mtž Zn-Ti žlab háky půlkruhové
kus 30,0000 17,20 516,00 0,00000 0,00000

109 764 26-1430.R00 Střešní okna z Ti Zn, krytina vlnitá, 60 x 80 cm
kus 1,0000 2 200,00 2 200,00 0,02270 0,02270

110 764 29-1430.R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 600 mm
m 37,7400 331,50 12 510,81 0,00325 0,12266

111 764 51-0440.R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm
m 95,7000 363,50 34 786,95 0,00299 0,28614

112 764 51-0495.R00 Montáž - naletování okapnice Ti Zn
m 74,2400 93,80 6 963,71 0,00013 0,00965

113 764 53-0440.R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm
m 1,2000 419,00 502,80 0,00428 0,00514

114 764 55-4402.R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm
m 36,0000 350,50 12 618,00 0,00262 0,09432

115 764 84-1115.U00 Odvětrání trouba nerez plech D -200
m 12,0000 1 810,00 21 720,00 0,01535 0,18420
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116 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
% 1 045,7846 3,15 3 294,22 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí řské764 107 872,68 0,86723

765 Krytiny tvrdé

117 765 37-1211.U00 Krytina Onduline hřebenáč 90/50cm
m 19,6800 270,00 5 313,60 0,00179 0,03523

118 765 38-1113.RT2 Krytina Onduline 200 x 95 cm nad 15 st

desky Onduline barvy červené nebo hnědé
m2 371,3616 280,00 103 981,25 0,00403 1,49659

119 998 76-5102.R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
t 1,5318 829,00 1 269,87 0,00000 0,00000

Krytiny tvrdé765 110 564,72 1,53181

766 Konstrukce truhlá řské

120 766 62-2223.R00 Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.nad 0,81 m2
kus 30,0000 290,00 8 700,00 0,00143 0,04290

121 766 62-2235.R00 Okna komplet.otvíravá do rámů, 2kříd.nad 2,10 m2
kus 26,0000 393,00 10 218,00 0,00228 0,05928

122 766 62-2245.R00 Okna komplet.otvíravá do rámů, 3kříd.do 3,30 m2
kus 6,0000 451,00 2 706,00 0,00201 0,01206

123 766 62-4041.R00 Montáž střešních oken rozměr 60/80 cm
kus 2,0000 1 136,00 2 272,00 0,00112 0,00224

124 766 64-1231.R00 Balkón.dveře do rámu 1kříd.do 1m,bez nadsvětlíku
kus 8,0000 212,50 1 700,00 0,00148 0,01184

125 766 66-0411.U00 Mtž vchod dveře 1kř zdivo
kus 1,0000 2 280,00 2 280,00 0,00087 0,00087

126 766 66-1112.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
kus 58,0000 409,00 23 722,00 0,00000 0,00000

127 766 66-1122.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
kus 9,0000 423,50 3 811,50 0,00000 0,00000

128 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 65,0000 75,40 4 901,00 0,00001 0,00065

129 76604 P.C. D + M Euro okna
m2 126,7500 5 500,00 697 125,00 0,00000 0,00000

130 76606 P.C. D + M Dveře Euro včetně zárubně
m2 13,3840 3 800,00 50 859,20 0,00000 0,00000

131 553-35303.A Pouzdro dveřní jednostr pro pos dveře  900/1970 mm
kus 1,0000 9 974,21 9 974,21 0,04000 0,04000

132 611-40210 Střešní výlez Alutrag š.60 x v.80 cm
kus 2,0000 10 441,78 20 883,56 0,02069 0,04138

133 611-68501.A Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30  80/197 cm
kus 5,0000 12 925,00 64 625,00 0,02500 0,12500

134 611-68502.A Dveře dřevěné vnitřní hladké Hasil EI30  90/197 cm
kus 9,0000 13 959,00 125 631,00 0,02500 0,22500

135 611-68701.A Dveře vnitřní dřev.prosklené Hasil EW30 80/197 cm
kus 24,0000 17 619,36 422 864,64 0,02500 0,60000
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136 611-68802 Dveře vnitřní laminát 1kř. plné LIPNO 70x197 RAL
kus 27,0000 3 929,20 106 088,40 0,01800 0,48600

137 611-68810 Dveře vnitřní laminát 1kř 2/3sklo LIPNO 70x197 RAL
kus 2,0000 6 255,70 12 511,40 0,02000 0,04000

138 611-73171 Dveře vchodové kazetové+sklo 90x197 cm model G
kus 1,0000 7 837,72 7 837,72 0,03200 0,03200

139 611-87132 Prah dubový délka 70 cm šířka 6 cm tl. 2 cm
kus 27,0000 47,62 1 285,74 0,00075 0,02025

140 611-87152 Prah dubový délka 80 cm šířka 6 cm tl. 2 cm
kus 29,0000 50,67 1 469,43 0,00086 0,02494

141 611-87172 Prah dubový délka 90 cm šířka 6 cm tl. 2 cm
kus 9,0000 53,77 483,93 0,00097 0,00873

142 998 76-6102.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t 1,7731 809,00 1 434,47 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlá řské766 1 583 384,20 1,77314

767 Konstrukce záme čnické

143 642 94-2111.R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 74,0000 585,00 43 290,00 0,01891 1,39934

144 767 16-1230.R00 Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 45 kg
m 43,0000 123,00 5 289,00 0,00006 0,00258

145 767 22-2130.R00 Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, nad 45 kg
m 55,4680 125,50 6 961,23 0,00000 0,00000

146 767 20-0001.RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry
m 19,1380 1 210,00 23 156,98 0,01191 0,22793

147 767 20-0002.RA0 Zábradlí rampa
m 3,0000 1 678,00 5 034,00 0,02508 0,07524

148 767 20-0002.RA3 Zábradlí balkón
m 36,3300 1 678,00 60 961,74 0,02508 0,91116

149 767 20-0002.RA4 Zábradlí lávka na vaznicích
m 40,0000 1 678,00 67 120,00 0,02508 1,00320

150 76701 P.C. D + M čistící zóna
kus 1,0000 800,00 800,00 0,00000 0,00000

151 553-30303 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 L
kus 14,0000 570,52 7 987,28 0,01073 0,15022

152 553-30304 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 P
kus 13,0000 570,52 7 416,76 0,01073 0,13949

153 553-30305 Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 L
kus 14,0000 581,99 8 147,86 0,01100 0,15400

154 553-30306 Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 P
kus 15,0000 581,99 8 729,85 0,01100 0,16500

155 553-30307 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 L
kus 6,0000 595,55 3 573,30 0,01130 0,06780

156 553-30308 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 P
kus 3,0000 595,55 1 786,65 0,01130 0,03390

157 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
t 2,1123 1 018,00 2 150,35 0,00000 0,00000

Konstrukce záme čnické767 252 405,01 4,32986
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771 Podlahy z dlaždic a obklady

158 771 27-5102.R00 Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 10x10
m2 30,1600 648,00 19 543,68 0,00240 0,07238

159 771 44-1011.R00 Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 10x10 cm
m 70,9200 96,90 6 872,15 0,00518 0,36737

160 771 57-5112.U00 Mtž keram režná hladká dis lep -9
m2 620,3700 353,00 218 990,61 0,00316 1,96037

161 597-623071 Mozaika 9,7x9,7 Color Two B bílá mat
m2 76,2550 411,27 31 361,39 0,01500 1,14383

162 597-64200 Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm
m2 574,2750 237,24 136 241,00 0,01920 11,02608

163 597-77100 Obklad. fasádní glazovaný Alit 250x65x8 1barva
m2 17,7300 221,27 3 923,12 0,01500 0,26595

164 998 77-1102.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t 14,8360 419,00 6 216,27 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 423 148,22 14,83597

775 Podlahy vlysové a parketové

165 614 13-310..A Lišta dřevěná buk bílý 9 x 35 mm délka 1-2 m
m 256,9000 20,50 5 266,45 0,00020 0,05138

166 775 41-3021.R00 Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm
m 256,9000 51,50 13 230,35 0,00001 0,00257

167 775 53-1212.R00 Montáž parketových tabulí, do lepidla, 50 x 50 cm
m2 330,6900 324,00 107 143,56 0,00272 0,89948

168 611-93327 Vlys podlahový tl. 21 buk dl.400 š. 70 mm výběr
m2 116,4550 736,21 85 735,34 0,01575 1,83417

169 611-93551 Parketa třívrstvá Magnum 2200x205x15mm buk král
m2 214,2350 1 954,26 418 670,89 0,00831 1,78029

170 998 77-5102.R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 4,5679 798,00 3 645,17 0,00000 0,00000

Podlahy vlysové a parketové775 633 691,76 4,56788

784 Malby

171 784 19-5112.R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x
m2 3 870,6997 33,10 128 120,16 0,00014 0,54190

Malby784 128 120,16 0,54190

M21 Elektromontáže

172 1 Eletroinstalace na byt
soubor 8,0000 10 000,00 80 000,00 0,00000 0,00000

173 2 Hlavní rozvaděč
soubor 1,0000 30 000,00 30 000,00 0,00000 0,00000

174 3 Eletroinstalace v bytovém domě
soubor 1,0000 50 000,00 50 000,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 160 000,00 0,00000
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M24 Montáže vzduchotechnických za řízení

175 4 Vzduchotechnika na byt
soubor 8,0000 6 000,00 48 000,00 0,00000 0,00000

Montáže vzduchotechnických za řízeníM24 48 000,00 0,00000

M34 Montáže energetických a tepelných za řízení

176 5 Plynový kotel
soubor 1,0000 70 000,00 70 000,00 0,00000 0,00000

177 6 Otopná tělesa a rozvody na byt
soubor 8,0000 25 000,00 200 000,00 0,00000 0,00000

Montáže energetických a tepelných 
zařízení

M34 270 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



 

 

Název stavby:       Novostavba bytového domu 
                                       parc.č. 341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 

a 347/2 ,  k.ú. Kobeřice 
 
Investor:                 VŠB – Technická univerzita Ostrava 
  FAKULTA STAVEBNÍ 
 L.Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 
                             

Stupeň PD:            Projekt pro stavební povolení                                                      

  

projekt: Lukáš Jašek 

zodp. projektant: Lukáš Jašek 

archivní číslo:         10/4 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZA ŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 
1.) Identifikační údaje 
2.) Popis stavby 
3.) Geologické podmínky staveniště 
4.) Termíny a lhůty výstavby 
5.) Staveniště 
6.) Skladování na staveništi 
7.) Doprava 
8.) Systém zásobování materiály 
9.) Sociální zařízení staveniště 
10.) Požární bezpečnost ve výstavbě 
11.) Ochrana životního prostředí 
12.) Bezpečnost práce 



 

 

1.) Identifika ční údaje 

 

Stavba: Bytový dům- Kobeřice 

  

Zhotovitel:  Kulstav s.r.o. 

 

Základní údaje: 

  

Identifika ční údaje:    

Identifika ční údaje investora: 

Název investora:   VŠB – Technická univerzita Ostrava, fak. Stavební                                                                                       

          Sídlo investora:   L.Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba              

          IČO:    00 03 02 41 

          DIČ:      

 

Identifika ční údaje stavbyvedoucího: 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:                Jakub Bitomský  

firma:                    Kulstav s.r.o.                                           

sídlo:                                                   Osmilány 629, Kobeřice 747 27                                                                                                

 tel.:                                                                               777 793 596 

            

 projektová organizace:                             Projektbyt s.r.o. 

 

  

2.) Popis stavby:  

Novostavba bytového domu je navržena jako bytový dům o čtyřech podlažích, který je 

tvořen jedním částečně podsklepeným podzemním podlažím a 3 nadzemními podlažími. 

Navrhovaný bytový dům se nachází v Kobeřicích v části obce ,,U kostela“. Stavba vč. 

zpevněných ploch bude realizována na parc. č.341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 

a 347/2 vše k.ú Kobeřice . Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace – Ulice 

Hlučínská. Pozemek pro výstavbu je v  svažitém terénu a jehož převýšení činní cca.3m.   

Architektonické řešení bytového domu vychází ze současných trendů výstavby a 

současných potřeb stavebníka. Architektonická kompozice novostavby je přizpůsobena tak, 

aby objemové, materiálové a výtvarné řešení odpovídalo dnešnímu pohledu na venkovskou 

nebo příměstskou zástavbu. Novostavba je zastřešena vazníkovou  střechou v sedlovém tvaru 



 

 

se sklonem 20% a střecha je řešena s parozábranou, pojistnou hydroizolací Dekten 135 a 

plechovou střešní krytinou Ondusteel .  Dispoziční řešení novostavby odpovídá potřebám 

stavebníka.  Prostorové uspořádání /dispozice/  bytového domu  s ohledem na orientaci, tvar a 

velikost pozemku je přiměřené a je v souladu s požadavky stavebníka.   

 Bytový dům je navržen jako částečně podsklepený bytový dům s 3 nadzemními 

podlažími, v bytovém domě se nachází 8 bytů a z toho 6 bytů 3+1 a 2 byty 1+1 . Byty 3+1 

tvoří prostorný obývací pokoj, kuchyň, chodba, WC, koupelna, ložnice a dětský pokoj 

z kterého je přístup na balkón. Byty 1+1 tvoří prostorný pokoj z kterého je přístup na balkón, 

kuchyň, chodba, WC, koupelna .  

  V suterénu se nachází sklepní koje, které budou sloužit k užívání vlastníka bytu. 

V suterénu se také nachází kotelna, z které je bytový dům zásobován teplem. Vertikální 

propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje železobetonové monolitické schodiště obložené 

keramickou dlažbou. Větrání  místností přirozené a u místností kde nelze dosáhnout 

přirozeného větraní, větráme pomocí větrací  šachty. 

       Dům je vyprojektován ve zděné technologii z tvárnic Porotherm Si a stropní 

konstrukce  se skládá z POT nosníků na které se ukládají vložky Miako . Střecha domu 

navržená dle půdorysu jako vazníková se sklonem 20% a střecha je řešena s parozábranou, 

pojistnou hydroizolací Dekten 135 a plechovou střešní krytinou Ondusteel . Venkovní omítky 

navrženy jako tenkovrstvé, minerální v barevném odstínu růžový grep. Sokl mozaikové 

omítky, barva weber MU4E šedomodrá. Okenní lemy a nadpraží a další části fasády (viz. 

pohledy) opatřeny omítkou v odstínu barvy meruňka. 

 

Kapacity, užitkové plochy apod.  

 
� Zastavěná plocha           329,163        m2 

� Obestavěný prostor              4294              m3  

� Obytné místnosti                    465,69     m2 

� Příslušenství             182,02     m2 

� Domovní komunikace                199,59      m2   

� Zpevněné plochy              5353,82       m2 

 

          Maximální výška nad upraveným terénem                               +13,130 m 

 

3.) Geologické podmínky staveniště:  

Měření půdního radonu provedla firma VRT-STAV, výsledek: radonové riziko nízké. 



 

 

Inženýrsko-geologický průzkum provedla firma GEOSTAV a.s., výsledky: bylo 

zjištěno, že lokalita je vhodná, únosné podloží. 

Podkladem pro návrh založení objektu byl provedený geologický průzkum a měření 

objemové aktivity radonu. 

 Objekt bude založen na základových pasech. Únosnost podloží je 390 kPa. 

Hladina podzemní vody byla změřena v úrovni  239,85 .m.n.m. B.p.v.. Vzhledem 

k okolní konfiguraci terénu doporučuji základovou spáru oddrenážovat plastovým drenážním 

porubím min. Ø 130 mm s vyústěním do šachtice, která bude propojena s dešťovou kanalizací 

na pozemku stavebníka. 

 

4.) Termíny a lhůty výstavby 

Časový postup práci bude znázorňovat přiloženým řádkovým harmonogramem 

v časovém plánu hlavního objektu zhotovený v programu Microsoft Projekt. 

Lhůta výstavby je navržena dle požadavků investora. 

 

Termíny: 

- Předání staveniště: 10.3.2011                    

- Zahajení stavby: 19.3.2011 

- Ukončení stavby: 29.10.2011 

 

5.) Staveniště: Plocha staveniště činí cca. 5353,82 m2 . 

 

Postup budování a likvidace staveniště: 

Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyužívaný, 

oplocený. Stávající oplocení je třeba odstranit.  Staveniště se začne budovat 10dní před 

zahájením prací na stavbě a bude se postupně budovat podle potřeb v průběhu stavby. 

Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním 

vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím stavebních prací zajistí 

investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

 

Obecné zásady pro zařízení staveniště: 

Stavba bude zahájená předáním staveniště mezi zástupci investora a hlavního 

dodavatele stavby. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožení a 



 

 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. k ohrožení bezpečnosti 

provozu na podzemních komunikacích dále k znečištění podzemních komunikacích, 

ovzduších a vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k síti technického 

vybavení a požárním zařízením.  

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništní 

komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a 

jiných ploch přilehajících k staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

Energetické, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově a 

vyznačeny před převzetím staveniště stavby. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně používané pro staveniště při 

součastném zachování jejich užívání veřejnosti (chodníky), včetně osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 

udržovat.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve 

stanoveném rozsahu a době. Po ukončení jejich užíváni jako staveniště musí být uvedeny do 

původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.  

 

Charakteristika staveniště: 

Uvolnění pozemku: 

- Pozemek je uvolněn a připraven k výstavbě 

Dočastné využití pozemku po dobu výstavby: 

- Budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby 

Likvidace porostu: 

- Výhradně nízký porost a náletové dřeviny  

Požadavky na dočasný zábor části sousedních pozemků po dobu výstavby: 

- Jen ve stanoveném rozsahu a době. 

Podmínky památkové péče: 

- Staveniště není památkově chráněné ani se nenachází v chráněném pásmu 

památkové rezervace. 

Uspořádání staveniště: 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno poli o rozměrech 3x1,8m vytvořenými 

z vlnitého pozinkovaného plechu, které bude opatřeno informační tabulkou o zákazu vstupu 



 

 

na staveniště. 

Bude prováděna kontrola a očištění dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke 

znečišťování komunikací. 

Staveništní komunikace bude provizorní obousměrná komunikace z panelů šířky 5m. 

Na staveništi bude budována komunikace pro dopravení zásobníku suchých maltových 

směsí, pro přístup ke skládce bednění a následné skládce lešení. 

Dále se zde nachází vrátnice, uzamykatelný vjezd, prostor pro překládku materiálu, 

lešení. 

Na staveništi zřídíme také následující objekty: 

• uzavřené sklady 

• otevřené sklady 

• sociální zařízení 

• kanceláře 

• mobilní buňky 

• rozvodnou stanici 

• šatny 

• míchací centra 

• sila 

 

Uspořádání dle nákresu v situaci zařízení staveniště. 

 

Pro výstavbu bude použita i těžká mechanizace: 

 1.)- věžový jeřáb Craneservice MB 1030.11. Stavební věžový jeřáb MB 1030.11 je 

pojízdný jeřáb s otočnou věží, s vodorovným výložníkem délky 28, 32, 40 m s vlečenou 

kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna 

pomocí tahače TATRA 815 a třínápravového podvozku. Jeřáb je postaven na dráze s 

rozchodem kolejí 4,6 m. Únosnost podloží musí být min. 2,5 kg/cm2-splněno. Příkon jeřábu 

vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 100 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze 

a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D". Montážní prostor musí 

být zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 20 m-splněno. Tento jeřáb je situován tak aby jeho 

dosah byl na veškerá skladová místa. Maximální a minimální nosnost jeřábu viz. podklad 

Craneservice. 

2.)  2x stavební výtah NOV 1030 technické údaje viz. dodací list firmou CB 

MONTSERVIS s.r.o. 



 

 

Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky-kanalizace, 

vodovod, elektrický silnoproud.  Po dobu výstavby přípojek dojde k dočasným záborům ulice 

Hlučínská. K záboru dojde v době 2týdnů. 

          Napojení staveniště na sítě 

Voda: pro potřeby stavby bude vybudovaná provizorní přípojka o ø 40 mm z místní 

veřejné vodovodní sítě v ulici Hlučínká. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření 

odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 

Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou o 

ø 120 mm napojenou na hlavní řád v ulici Hlučínská. 

Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí v 

ulici Hlučínská. Kabely po staveništi povedou pod povrchem země. 

 

Zásobování staveniště el. Energií:   

(má na starosti projektant elektro) 

Při výpočtu spotřeby elektrické energie zjišťujeme spotřeby elektrických spotřebičů 

(elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení. 

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém napětí 380/220 V.  Potřebný výkon se stanoví 

pro období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon 

transformátorů v kilovoltapérech (kVA). 

 

Při projektu elektrizace vycházíme z : 

-vypracování předběžné rozvahy o odběru , která je podkladem k jednání s 

 příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť-viz příloha č.1 

-určení požadavků na nepřerušenou dodávku 

-jednání o využití budoucích definitivních zatížení pro účely výstavby 

-určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 

dimenzovány rozvody 

Určení druhu spotřebičů: 

             a) spotřebiče provozní 

            b) spotřebiče pro osvětlení 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

    Je navržen transformátor o příkonu 109 kW. 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 

     Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 



 

 

Osvětlení na staveništi: 

Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 

zajistí projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 

koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnitř objektu žárovkovými a výbojkovými tělesy 

napájenými z rozvaděčů. 

 

Zvláštní poznámka:  Jeřáb bude napojen na pozemní kabel z blízkého staveništního 

rozvaděče na el. Energii,ten musí být uzemněny.       

 

Zásobování  staveniště vodou:      

 užitkovou, pitnou 

Spotřeba vody: 

Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou vycházíme 

ze součtu potřeb pro provozní účely (užitková voda) a pro účely sociální spotřeby (pitná 

voda). Spotřeba vody se udává vteřinovou spotřebou, kterou vypočteme součtem měrných 

spotřeb. Pro provozní účely součtem potřeb vody, připadající na práce prováděné podle 

časového plánu v období maximální rozestavěnosti (výkonu). U sociální potřeby vycházíme 

ze spotřeby na jednoho pracovníka, kterou násobíme počtem pracovníků na staveništi v etapě 

maximálního výkonu (v době maximálního nasazení na stavbě). Z výše uvedených údajů 

vypočteme střední denní množství v období maximální spotřeby pro jednotlivé druhy 

spotřeby. Vteřinovou spotřebu vody pro jednotlivé druhy spotřeby vypočteme podle vzorce: 

 

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

Qn       vteřinová spotřeba vody, 

Pn        spotřeba vody na den, směnu, 

Kn       součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

T         doba, po kterou je voda odebíraná. 

 

Viz. příloha č.2 

6.) Skladování na staveništi: 

Rozměry skladů jsou dány plochou skladů nutnou pro vlastní uložení materiálu a 

manipulačním prostorem. Vycházíme z časového plánu stavby. Sklady se nebudují všechny 

najednou, ale podle potřeby s postupem výstavby. (V našem případě ilustrativně navrhneme 

plochu skládky pro tvárnice Porotherm a pomocnou betonářskou ocel,armositě). 

 



 

 

Sklad zdiva 

Nejvíce palet bude zapotřebí u zhotovení 3.NP. Celkem 97 palet zdiva porotherm. 

Paleta Euro má rozměr 1x1,18m a z toho dostaneme rozměr skladu 17,6x8,43m viz. načrt. 

 

Sklad překladů a stropní konstrukce 

Největší spotřeba bude při zhotovování stropu nad 2.NP Celkem to bude 7 palet 

překladu,POT nosníku délky od 1,85 do 5,75m celkem 99 kusů,palet s vložkama Miako celkem 

17 palet a věncovek celkem 2 palety. Z toho dostaneme rozměr skladu 9,05x9,6m viz. náčrt. 

 



 

 

Sklad maltových směsí  

Jedno tlakové silo B firmy Hasit s objemem 20m3. 

 



 

 

Sklad oceli  

Nejprve stanovíme velikost zásoby Z. Ta je daná velikostí denní spotřeby daného 

materiálu, který je vynásoben dobou předzásobení na staveništi (časová norma zásob) ve 

dnech.  

Zocel = 8t ⋅ 5 dní = 40 t 

 

Užitnou (čistou) plochu skladu F0  stanovíme podle vzorce 

 

              F0  = Z ⋅ f0    kde  f0 = 1/q 

 

             f0  užitná (čistá) plocha na jednotku 1/q 

             q množství materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy 

(skladový normativ) 

 

Celkovou plochu skladu F  stanovíme: 

 

            F = F0 /β⋅ = Z ⋅  f     kde   β = f0 /f 

 

β -koeficient využití skladové plochy 

f            -celková plocha na měrnou jednotku 

 

Vypočteme: 

Celková plocha potřebná pro skladování 60 t oceli je 

F = 40 ⋅ 0,35 = 14 m2  

Navrhneme sklad 5x8m. 

 

Sklady a skládky: 

Rozmístění skladek a skladů na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu dle 

potřeby plánovaného postupu práci. Materiál ve skládkách a na skladech musí byt uskladněn 

tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. 

Pro jednotlivé typy materiálu platí tyto zásady skladování: 

- Sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby 

nedocházelo k jeho sesouvání 

- Sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu do výšky 

max.1,5m (pro ruční manipulaci) 



 

 

- Kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8m 

- Kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0m 

- Prvky volně ložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0m  

- Nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí 

- Mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75m 

- Drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 

- Nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech 

doporučených výrobcem. Musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze. 

Před všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejím zřízením 

sejmutá ornice. Uložena bude na mezideponii na staveništi viz výkres zařízení staveniště. 

Ornice musí být skladována maximálně do výšky 1,5m. Všechny sklady materiálu budou 

zpevněné a odvodněné. 

 

Skladování na staveništi: 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

- skládka otevřená na volném prostranství 

- krytý sklad. 

Na skládce ve volném prostranství se bude nacházet zdící prvky, stropní konstrukce, 

lešení,bednění atd. V krytých skladech se skladuje: plášťové podlahoviny, spojovací součásti, 

elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, umyvadla, 

cement, vápno, sádra, omítkové směsi, dlaždice, obkladačky, sklo. Kryté sklady jsou ocelové. 

Umístění skládek je zřejmé ze situace . 

 

7.) Doprava:  

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hlučínské a přímo u něj bude zřízena vrátnice a 

uzamykatelný vjezd. Šířka navrhované komunikace bude 5metrů, komunikace je obousměrná. 

Vnitrostaveništní komunikace bude zhotovena z panelů šířky 5 m. Stavba obsahuje z části 

zpevněný chodník, který vede podél komunikace.  Dva vjezdy z ulice Hlučínská je opatřeny 

uzamykatelnou bránou šířky 5m a výšky 1,8m. Brána je dvoukřídlá a je vytvořena z polí 

 pozinkovaného vlnitého plechu, která jsou připevněna na trubkovou nosnou konstrukci.  

V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být brány řádně zabezpečeny,aby 

nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Prostor kolem samotné stavby je 

řádně udusán a zhutněn.  

Dopravní opatření a omezení: 

Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na mimostaveništní komunikaci 



 

 

dopravními značkami zpomalen a usměrní se do jednoho jízdního pruhu. Zákaz parkování na 

komunikaci bude během výstavby upřesněn a na tabulích o zákazu stání vyznačen datem.  

8.) Systém zásobování materiály:   

Betonová směs bude dovážena přímo z výrobny vzdálené cca 8 km autodomíchávači 

s čerpadli. 

Štěrkovny Dolní Benešov s.r.o. 

Dolni Benešov, 747 22 

Tel: 553 651 118 

 

Beton na drobné dobetonávky se bude vyrábět přímo na staveništi v míchacích centrech. 

Staviva,doplňky pro zdění ,kompletace a drobný materiál budou dováženy na paletách 

od subdodavatele-Staveniny Janík vzdálenost cca. 1km. 

Stavebniny Janík  

          Kobeřice, 747 27 

tel. 553 657 799 

Prefabrikované dílce, tvárnice, armatura, apod. budou postupně dováženy od 

subdodavatelů max. vzdálenost 40km. 

Tvárnice budou dováženy na paletách, písek bude skladován volně ložený. Malta se 

bude vyrábět přímo na staveništi pomocí míchaček. Omítkové směsi, cement, atd. bude 

uložen v ocelových skladech. Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na 

staveniště, vyhovují a není potřeba žádných dalších opatření. 

Dále viz seznam subdodavatelů. 

Předzásobení materiálu má na starosti stavbyvedoucí a bude jej řešit operativně 

v průběhu výstavby. 

9.) Sociální  zařízení staveniště: 

Sociální zatížení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Rozsah sociálního ZS závisí na počtu pracovníků. Na staveništi je třeba zajistit vhodné 

místnosti pro převlékání. Návrh a zařizování sociálního zařízení musí být v souladu s 

platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

Návrh sociálního zatížení staveniště: 

 Je navrženo na maximální počet pracovníků  kteří se na dané stavbě vyskytnou cca 25 

-šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 25 x 1,25 = 31,25 m2- navrženy  

 mobilní buňky Cramo 44,23 m2. 

-záchody: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů) 



 

 

-umývárna: navrženo je 6 umyvadel a 2 sprchy (potřeba min. 1 umyvadlo / 10 osob 

 a 1 sprcha / 20 osob) 

Hmotnost prázdné buňky je 3200 kg, s funkčním vybavením do 6000 kg. 

Osazení: buňky musí být osazené na silničních panelech.  

Prostory administrativy a správy výstavby (kanceláře pro zhotovitele): 

-    stavbyvedoucí       20 – 24 m2, 

-    administrativa  10 – 12 m2, 

- technik  14 – 16 m2, 

- kanceláře dodavatelů (i kanceláře pro technický, autorský dozor), 11–20osob 16 m2 

 

10.) Pořární bezpečnost při výstavbě: 

Dle zákona České národní rady č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů a ostatních legislativních předpisů tykajících se určitou měrou požární bezpečnosti 

při výstavbě, je nutno dodržovat tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i na staveništi 

- umožnit účinně zasahovat hasičskému sboru 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru 

11.) Ochrana životního prostředí: 

Při provozu staveniště a při provádění stavebních práci mohou být negativně ovlivněny 

tyto prvky životního prostředí: 

- zeleň a hluk 

- nároky na hlučnost  

- prašnost 

- čistota veřejných komunikací  

- odpady 

- provoz v okolí stavby  

- okolí stavby 

Tyto negativní vlivy je nutno brát při výstavbě v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. 

Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a bude využita pro 

pozdější úpravy. 

Těžká mechanizace, která může byt zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen po 

nezbytnou dobu. Veškeré zdroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin 

ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. 

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel strojů a zařízení. 



 

 

Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého plechu. 

Veškerá mechanizace vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických 

nečistot, tak aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ul. Hlučínská. 

Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem stanovené 

skládky. Dle tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. 

Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními prácemi negativně ovlivněna. Jeřáb 

může manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 

 

11.)Bezpečnost práce: 

Při všech pracích na staveništi je nutno dodržovat: 

    Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

    a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

    a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 

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

    ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení a řádně proškoleni před 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci bezpečnostní výbavu. Staveniště musí 

být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 

nepovolaným osobám.                                                        

                        

 

Přílohy: 

- č.1 spotřeba elektrické energie 

- č.2 spotřeba vody 

- č.3 technické údaje jeřáb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kobeřicích dne 20. 4. 2008       Vypracoval: Lukáš  Jašek                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 





Technologický postup – vícevrstvé vnitřní omítky 

1.) Obecné informace 

Stavba: Bytový dům- Kobeřice 

Zhotovitel:  Kulstav s . r .o .  

 Základní údaje: 

Identifika ční údaje:    

Identifika ční údaje investora: 

Název investora:   VŠB – TU Ostrava, Fakulta Stavební 

Sídlo investora:   L. Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO:     00 03 02 41 

DIČ:  

Identifika ční údaje stavbyvedoucího: 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:                Jakub Bitomský  

firma:                    Kulstav s.r.o.                          

sídlo:                                                   Osmilány 629, Kobeřice 747 27                                                                                                

 tel.:                                                                             777 793 596 

 projektová organizace:                             Projektbyt s.r.o. 

 Popis stavby:  

Jedná se o čtyřpodlažní objekt bytového domu. Objekt je volně stojící se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. Navrhovaný bytový dům se nachází 

v Kobeřicích v části obce ,,U kostela“. Stavba vč. zpevněných ploch bude realizována na parc. 

č.341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 vše k.ú Kobeřice . Vjezd na 

pozemek stavby je z místní komunikace – Ulice Hlučínská. Pozemek pro výstavbu je v  

svažitém terénu a jehož převýšení činní cca.3m.  .  

Architektonické řešení bytového domu vychází ze současných trendů výstavby a 

současných potřeb stavebníka. Architektonická kompozice novostavby je přizpůsobena tak, 

aby objemové, materiálové a výtvarné řešení odpovídalo dnešnímu pohledu na venkovskou 

nebo příměstskou zástavbu. Novostavba je zastřešena vazníkovou  střechou se sklonem 20% a 



střecha je řešena s parozábranou a plechovou střešní krytinou Ondusteel .  Dispoziční řešení 

novostavby odpovídá potřebám stavebníka.  Prostorové uspořádání /dispozice/  bytového 

domu  s ohledem na orientaci, tvar a velikost pozemku je přiměřené a je v souladu 

s požadavky stavebníka.   

Bytový dům je navržena jako částečně podsklepený bytový dům s 3 nadzemními 

podlažími, v bytovém domě se nachází 8 bytů a z toho 6 bytů 3+1 a 2 byty 1+1 . Byty 3+1 

tvoří prostorný obývací pokoj , kuchyň , chodba , WC , koupelna , ložnice a dětský pokoj 

z kterého je přístup na balkón. Byty 1+1 tvoří prostorný pokoj z kterého je přístup na balkón , 

kuchyň , chodba , WC , koupelna.  

V suterénu se nachází sklepní koje, které budou sloužit k užívání vlastníka bytu. 

V suterénu se také nachází kotelna, z které je bytový dům zásobován teplem. Vertikální 

propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje železobetonové monolitické  schodiště obložené 

keramickou dlažbou . Větrání  místností přirozené a u místností kde nelze dosáhnout 

přirozeného větraní, větráme pomocí větrací  šachty. 

     Dům je vyprojektován ve zděné technologii z tvárnic Porotherm Si  a stropní 

konstrukce  se skládá z POT nosníků na které se ukládají vložky Miako . Střecha domu 

navržená dle půdorysu jako vazníková se sklonem 20% a střecha je řešena  s parozábranou a 

plechovou střešní krytinou Ondusteel . Venkovní omítky navrženy jako tenkovrstvé, 

minerální v barevném odstínu růžový grep. Sokl mozaikové omítky, barva weber MU4E 

šedomodrá. Okenní lemy a nadpraží a další části fasády (viz. pohledy) opatřeny omítkou 

v odstínu barvy meruňka. 

 

2.) Materiál,doprava a skladování 

 

K omítání bude použit suché směsi firmy Hasit (Kalkzementputz 651 

vápenocementové omítka + Kalk-Feinputz 160 štuk), který bude dopravován v silech ze 

skladu z Hlučína ulice Ostravská 1818. Při skladování chránit před účinky vody a vysoké 

relativní vlhkosti vzduchu ( nejvýše 65% ). Při dodržení skladovacích podmínek je záruční 

lhůta 6 měsíců od data uvedeného na dodacím listu. Doprava sila pomocí silostavěče pro sila 

Hasit (HASIT D40 Silo s průtokovou míchačkou D40). Na staveništi bude dodržen minimální 

poloměr otáčení R=20,20m. Silostavěč pro sila Hasit – robustní, osvědčená konstrukce s 

extrémně dlouhou životností. Je opatřen hydraulickou nástavbou pro sila, je standardně 



konstruována pro sila Hasit pro náš případ 18 m³. Skladování v silo HASIT D40 s průtokovou 

míchačkou D40. Transportní sila slouží k transportu a skladování suchých sypkých materiálů 

a směsí. Transport, jakož i nakládka a vykládka budou realizovány pomocí speciálních vozů 

pro transport a instalaci sila - silostavěčů. Vzdálenost od elektrického vedení cca 1m. Při 

instalaci sila musí být dodržena minimální vzdálenost od výkopu stavební jámy 

3,65x1,7=6,205m. Podklad musí být pevný a nosný. Transportní sila jsou vybavena lyžinami, 

která umožňují ustavení sila na pevný podklad bez nutnosti dodatečného ukotvení. Celková 

výška: 6.500 mm. Průměr: 2.500 mm . Max. provozní tlak:0-6 bar. Materiál: ocelové plechy 

St. 37 (S235 JRG 2). 

HASIT D40 Silo s průtokovou míchačkou D40 - podmínky pro provoz zařízení: 

– Průtoková míchačka D40 

– Jmenovitý výkon: 4 kW 

– El. přívod: 400 V / 3/N / PE /50 Hz 

– Jištění: 16 A/se zpožděním 

– Přívod vody 3/4" Geka 

– Objem 18 m3 

 obr.základní 
podmínky pro umístění sila 
 



obr. HASIT D40 Silo s průtokovou míchačkou D40 
 

Vorspritz und Universalmörtel 610 

Postřik bude skladován v silu. Doprava sila bude realizována pomoci silostavěče. 

Spotřeba jádrové omítky: cca 4kg/m2/, celkem 3930 m2. Náplň sila cca 30t. 

Celková spotřeba: 3930x4=15720kg. Před realizací postřiku bude dovezeno silo o hmotnosti 

suché směsi 15,720t. Cementový postřik bude dovážen z pobočky firmy Hasit v Hlučíně. 

 

Vícevrstvá omítka 

Kalkzementputz 650 

Jádrová omítka bude skladována v silu. Doprava sila bude realizována pomoci 

silostavěče. 

Spotřeba jádrové omítky: cca 10kg/m2/10mm, celkem 3930 m2. Náplň sila cca 30t. 

Celková spotřeba: 3930x10=39300kg. Před realizací jádrové omítky bude dovezeno silo o 

hmotnosti suché směsi 20t a po jeho vyprázdnění se doveze nové silo o hmotnosti 19,3t. 

Jádrová  omítka bude dovážena z pobočky firmy Hasit v Hlučíně. 

 

Kalk-Feinputz 160 

Štuková  omítka bude skladována v silu. Doprava sila bude realizována pomoci 

silostavěče. 

Spotřeba jádrové omítky: cca 5,4kg/m2/4mm, celkem 3930 m2. Náplň sila cca 30t. 

Celková spotřeba: 3930x5,4=21222kg. Před realizací štukové omítky bude dovezeno silo o 

hmotnosti suché směsi 21,222t. Štuková omítka bude dovážena z pobočky firmy Hasit 

v Hlučíně. 



Rozmístění sila a další rozmístění budou zřetelně vyznačeny ve výkresu Zařízení 

staveniště pro vnitřní omítky viz. příloha. 

 

Pobočka Hasit:  

Ostravská 1818 

CZ-74801 Hlučín 

Tel.: +420 (0)595/020 888 

Fax: +420 (0)595/020 814 

E-Mail: hasit@hasit.cz 

Rohové omítkové ocelové lišty 

Rohové lišty budou skladovány přímo v příslušném podlaží, kde budou připevněny. 

Doprava bude zajištěna dodávkou.  

V 1.PP budou skladovány ocelové rohové lišty 33x33mm : 

- délky 2600mm – 70 kusů 

- délky 600mm – 24 kusů 

- délky 2100mm – 8 kusů 

V 1.NP budou skladovány ocelové rohové lišty 33x33mm : 

- délky 2640mm – 70 kusů 

- délky 1500mm – 28 kusů 

- délky 2100mm – 12 kusů 

- délky 890mm – 4 kusy 

- délky 850+1290 – 4 kusy 

- 640mm – 16 kusů 

V 2.NP budou skladovány ocelové rohové lišty 33x33mm : 

- délky 2640mm – 64 kusů 

- délky 1500mm – 28 kusů 

- délky 2100mm – 11 kusů 

- délky 890mm – 6 kusů 

- délky 850+1290 – 9 kusů 

- 640mm – 24 kusů 

V 3.NP budou skladovány ocelové rohové lišty 33x33mm : 

- délky 2845mm – 64 kusů 

- délky 1500mm – 28 kusů 



- délky 2100mm – 11 kusů 

- délky 890mm – 6 kusů 

- délky 850+1290 – 9 kusů 

- 640mm – 24 kusů 

 

3.) Pracovní podmínky,připravenost 

Před zahájením prací bude  pracoviště vyklizeno a vyčištěno. 

Budou dokončeny: 

- svislé nosné konstrukce + příčky, stropy. 

- střešní plášť a osazené klempířské výrobky 

- osazení zárubní a osazovací rámy pro výplně otvorů 

- hotová hrubá podlaha  

- budou provedeny a odzkoušeny instalace, zazděny rýhy po instalacích a zaomítány 

rozvody elektro a zdravotechniky  

- před zahájením omítacích prací nutno zkontrolovat omítané zdivo - vyplnění ložných 

spár v celé ploše zdiva, styčných spár v rozích, u napojení vnitřních nosných stěn a příček 

- parapetní desky se osazují až po provedení jádra omítky 

 

Podklad pro omítky bude: 

- drsný, suchý, čistý a bezprašný 

- pevný, tvarově stálý a homogenní 

- nosný,nesmí být zmrzlý 

- neodloupaný, bez poškozených hran a kavern 

- bez škodlivých výkvětů 

- přiměřeně rovinný (mezní odchylka mezi jednotlivými zdícími prvky v 

lícní ploše – max.5mm), aby tloušťka vrstvy malty byla pokud možno konstantní  

- savé podklady budou dostatečně provlhčeny 

- nerovnoměrné podklady budou opatřeny cementovým postřikem 

Vorspritz und Universalmorstel 610. Jeho vlastnosti jsou drsný podklad omítky, 

eleguje savé podklady, dobrá přilnavost. 

Musí být dodržena minimální teplota podkladu a prostředí  ( +5°C ). Při očekávaných 

mrazech  nepoužívat. Při teplotě nad 30 °C či velkém proudění vzduchu je nutné přijmout 

opatření proti rychlému vysychání čerstvě provedené omítky (ochrana proti přímému 



oslunění, pravidelné vlhčení omítky a pod.). Při použití vyhřívacího zařízení, především 

plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Před očekávaných mrazech  

nepoužívat. 

 

Pro zdivo Porotherm 

Lícová plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti a přelitky malty. Mezní odchylka 

odstupu mezi jednotlivými zdícími prvky v lícové ploše zděné konstrukce, která se omítá, 

nesmí překročit 5 mm. Před omítáním se všechny podkladové plochy očistí od prachu a 

nečistot, mastných skvrn a na povrch vystupujících solí a odstraní se závady, které by mohly 

jakost omítky nepříznivě ovlivnit. Ze spár se odstraní nesoudržné části malty. Pokud jsou 

vodorovné spáry hlubší než 5 mm nebo svislé širší než 5 mm, popřípadě jsou na zdivu 

prohlubně nebo praskliny větší než 5 mm, je nutné je v předstihu před omítkami vyplnit zdicí 

maltou nebo prováděnou omítkou. V tomto případě se musí dodržet technologická přestávka 

před omítáním minimálně 1.týden.  Zdivo se před omítáním navlhčí ( při teplotě pod 10°C se 

navlhčení neprovádí ). Zdivo nesmí být promočené. Vlhkost zdiva by neměla byt v zimním 

období větší než 4%. 

 

4.) Převzetí staveniště 

Pracoviště k provedení vnitřních omítek přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený 

pracovník. Kontroluje se: dokončenost, vyzrálost podkladu, soudržnost podkladu, rozměry 

podkladu, rovinnost podkladu (mezní odchylka mezi jednotlivými zdícími prvky v lícní ploše 

– max.5mm ) popř. svislosti, kontrola savosti, kontrola teploty, čistoty. 

Musí  být sepsán protokol o tomto převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. 

Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájení prací, přebírá zhotovitel konstrukce pro 

zhotovení omítek a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále. 

 

5.) Personální obsazení     

 

Pracovní četu budou tvořit 4 pracovníci a celkem budou 2 čety: 

-  2x1 předáci 

-  2x2 omítkáři 

-  2x1 pomocní dělníci 

 



 Předák :   

- dohlíží na technologickou kázeň a na jakost provedených prací. 

- první omítkář, dohlíží na přípravu prácí, rohová lišty a prkna, ostění. 

- přebírá a odevzdává staveniště 

Omítkář : 

- druhý omítkář, strojně nanáší jádrovou omítku 

- třetí jí strhává, vyrovnává a zahlazuje 

- štuková omítka – jeden ji strojně nanáší, druhý zahlazuje, třetí provádí 

konečnou úpravu a filcování 

- řídí práci pomocných dělníku 

 

Pomocný dělník : 

- stará se o přísun malty 

- provádí pomocné práce podle pokynů omítkářů                                     

                                                                                                                     
6.) Stroje a pracovní pomůcky 

Zednické pomůcky: lžíce, kladívko, olovnice, naběračka, vodováha, zednická šňůra,  

Nářadí na omítání: dřevěné omítníky, hladítko (nerez, molitanové, houbové), půlkulaté a 

filcované hladítko, stahovací latě, ohraničující latě, trapézová lať, skoby a sponky, truhlíky na 

maltu. 

Další pomůcky: pracovní lešení, plechový kbelík. 

Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, plexibrýle, 

pracovní rukavice, lékárnička.  

Přístroje : výtah, průtoková míchačka D40, hadice dopravní k silu 80m, stříkací pistole 

Trichter 

 
 

7.) Pracovní postup 

Pro provádění omítek platí ČSN 73 2310. 

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je 

nepřístupné. 

 



Zhotovení postřiku: 

Vorspritz und Universalmörtel 610 

Technické údaje: 

- Zrnitost: 0-4mm 

- Spotřeba : cca 4kg/m2 

- Pevnost v tlaku: 3,5-7,5N/mm2 

- Objemová hmotnost: 1,4-1,6kg/dm3 

- Paropropustnost vodních par µ: cca ≤ 20 

- Tepelná vodivost λ: cca 0,54 W/mK 

- ČSN  EN 998 – 1:GP, CS III, WO 

 

Postřik nám zlepší vlastnosti tam, kde jsou hladké, savé, nerovnoměrně savé podklady. 

Použijeme cementový postřik Vorspritz und Universalmörtel 610. Postřik zabraňuje odsátí 

vody z omítky a umožňuje lepší soudržnost s podkladem. Postřik se provádí jako podkladní 

vrstva pro jádro.  Zhotovení postřiku provádíme smícháním suché směsi s vodou pomocí 

omítacího stroje  s průtokovou míchačkou D40. Stříkáme ho na navlhčený podklad. Omítaní 

začneme v 1.PP a pak budeme pokračovat následovně 3.NP, 2.NP, 1.NP. Omítání začneme 

strojním stříkáním stropu a pak směrem zdola stříkáme stěny. Postřiková vrstva musí být 

dostatečně řídká, aby se mohla nahodit 4mm tlustá vrstva. Postřik má důkladně vnikat do spár 

a nerovnosti podkladů. Postřik nesmí stékat a tvořit tzv. ,,polevu‘‘. Jádrová omítka se může 

nanášet až úplném vyschnutí postřiku. 

 Provedení jádra se provádí na upravený podklad omítky. Jádrovou vrstvu je potřeba 

zhutnit a zarovnat před začátkem tuhnutí. Povrch celé vrstvy musí být v celé ploše rovinný. 

 

 

 

 

 

 



 
DVOUVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA  

 

 obr. vnitřní vícevrstvá omítka 
 
 

Zjednodušený postup činností vápenocementové omítky strojně: 

- doprava lešení a pracovního zařízení na pracoviště 

- zřízení pracovního lešení 

- příprava povrchu k omítání 

- doprava malty na pracoviště 

- postřik konstrukcí cementovou maltou 

- nástřik a urovnání jádrové vrstvy 

- natažení a uhlazení štukové vrstvy 

- rozebrání pracovního lešení 

- odvoz lešení a ostatního zařízeni z pracoviště 

- úklid pracoviště 

 

Před realizaci omítek :  

 

- v místě napojení okenního rámu na omítku osadit systémové lišty. 

- pro dosažení rovných a ostrých hran se připevňují na nárožích a 

špaletách latě tak, aby přečnívala o tloušťku omítky po celé délce hrany. Vyváží se do 

svislé polohy a připevní se do spár zdiva skobkami 

- zalepit okna igelitovou fólii a zárubně zalepit nebo natřít 

zakrýt krabičky pro vypínače a zásuvky. 

 



 

Provádění – dvouvrstvá vnitřní omítka 

Zhotovení jádra: 

Kalkzementputz 650 –Vápenocementová omítka 

Technické údaje: 

- Zrnitost: 0-1,2mm 

- Spotřeba: cca 15kg/m2/15mm 

- Vydatnost: cca 750l/t 

- Pevnost v tlaku: 0,4-2,5N/mm2 

- Objemová hmotnost: 1,2-1,4kg/dm3 

- Minimální síla omítky: 10mm 

- Paropropustnost vodních pár µ: ≤20 

- Teplotní vodivost λ: cca 0,39W/mK 

- ČSN EN 998 – 1, CS I, GP, WO 

 

obr. doprava maltové 
směsi na místo omítky 

Omítka se nanáší postřikem pomocí omítacího stroje.  Omítka se dopravuje na 

pracoviště dopravní hadicí. Omítaní začneme v 1.PP a pak budeme pokračovat následovně 

3.NP, 2.NP, 1.NP. Omítání začneme strojním stříkáním stropu a pak směrem zdola stříkáme 

stěny. Přechod mezi omítkou stropu a stěn tvoří ostré hrany bez viditelných vln.  Po nastříkání  

omítky strháváme latí omítku do potřebné tloušťky 10 mm. V rozích a kolem okenních otvorů 

se osadí systémové rohové lišty, které slouží jako ochrana rohů omítky a zároveň jako 



omítníky při omítání. Po zatuhnutí se omítka vyrovná v ploše pomoci trapézové latě. Pro 

následnou úpravu štukovými omítkami je nutné srovnaný povrch zdrsnit mřížkovou škrabkou 

a nechat dostatečně vyschnout (1mm tloušťky = 1 den schnutí, min. 14 dní). 

 

 obr. strojní nanášení jádrové omítky 

 obr. vyrovnávání omítky 

Zhotovení štuku: 

Kalk-Feinputz 160 

Technické údaje: 

- Zrnitost: 0-0,5mm, 0-1mm 

- Spotřeba : cca 2,7kg/m2/2mm 

- Vydatnost: cca 740l/t 

- Pevnost v tlaku: 0,4-2,5N/mm2 

- Objemová hmotnost: cca 1,3-1,6kg/dm3 

- Minimální síla omítky: 1mm 

- Paropropustnost vodních par µ: ≤ 20 

- Tepelná vodivost λ: cca 0,67 W/mK 

- ČSN EN 998-1: CS I 



Jedná se konečnou finální vrstvu, která se dále maltuje. Před nanesením je nutno 

dodržet jedno denní technologickou přestávku na každý milimetr již provedené jádrové 

omítky (minimálně však 14 dní). Měla by mít stejnou tloušťku  4mm v celé ploše.  Omítka se 

dopravuje na pracoviště dopravní hadicí. Omítka se nanáší postřikem pomocí omítacího 

stroje.  Omítaní začneme v 1.PP a pak budeme pokračovat následovně 3.NP, 2.NP, 1.NP. 

Omítání začneme strojním stříkáním stropu a pak směrem zdola stříkáme stěny. Přechod mezi 

omítkou stropu a stěn tvoří ostré hrany bez viditelných vln. Vrstva štukové omítky musí být 

4mm. Po strojním stříkáním se ihned vyhlazuje ocelovým nebo dřevěným hladítkem a po 

zavadnutí se otírá plstí.  

Vždy se nejprve omítají stropy a pak stěny. Větrání je nutnost – při zraní omítek se do 

vzduchu dostává velké množství vypařené vlhkosti. Postup omítání v bytovém domě je 

vyznačen v příloze. 

 

Výhody: 

- jádro – skvělé zpracování 

- jádro – nemusí být až tak rovný podklad 

- štuk – skvělé zpracování 

- štuk – krásný povrchový obraz 

- štuk – vysoký výkon 

 

Nevýhody: 

  -    delší technologická přestávka 

  -    finančně náročné  

 

Omítání v zimním prostředí: 

Vnitřní povrchy je možno v zimě omítat bez zvláštních opatření do teploty +5°C. 

Vnitřní povrchy se omítají v uzavřených temperovaných místnostech o teplotě minimálně 

+5°C. Teplota se má udržovat 2 až 3 dny do začátku omítání a po dobu nanášení a vysychaní 

omítky. 

Omítaní za tepla: 

Za suchého a horkého je nutno dokončené omítky vlhčit. 

 

 

 

 



 

8.) Jakost a kontrola kvality  

 Provádí se kontrola připravenosti podkladů, surovin a práce, a to v různých stádiích 

výrobního procesu jako je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. 

 

Vstupní kontrola: 

Kontrola podkladu 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště, tj. podkladu pod 

omítky se zápisem do stavebního deníku v případě, že pracoviště je přejímáno od investora 

nebo vyššího dodavatele stavby. 

Kontrola podkladu obsahuje: 

- kontrolu rovinnosti (mezní odchylka mezi jednotlivými zdícími prvky v 

lícní ploše – max.5mm), příp. svislosti  

- kontrolu čistoty 

- kontrolu savosti 

- kontrolu teploty 

- kontrola materiálů 

Kontrola materiálů se realizuje zkouškami – průkazními a kontrolními, případně 

zvláštními. Zkoušky může provádět pouze zkušebna, kterou odběratel uzná za odborně 

způsobilou. Zkoušky zahrnují: 

- odběr vzorků 

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny 

- provedení zkoušky včetně protokolu 

Kontrola kvality suché maltové směsi je trvale kontrolována v laboratořích firmy 

Hasit. Ve výrobně je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9002. 

K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008:2003. 

 

Mezioperační kontrola: 

Zahrnuje kontrolu následujících technologických uzlů: 

- kontrolu teploty prostředí (min. +5 °C) 

- kontrolu případného bandážování spár různorodých podkladů 

- kontrolu provedení spojovacího můstku případně cementového postřiku 



- kontrolu rovinnosti a svislosti omítek ( svislost stěn do 4m odchylka 

±10mm ) 

- kontrolu přímosti hran 

- kontrolu přídržnosti omítek (poklepem, odtrhoměrem) 

- kontrolu dokončeného povrchu, drsnosti, stejnoměrnosti 

- kontrolu přímosti a čistoty koutů 

- kontrolu osazení rohových lišt 

- kontrolu provedení dilatačních spár 

- kontrolu oddělení omítky od OK, zárubní a dalších zabudovaných 

prvků v úrovni omítky 

- kontrolu ošetřování dokončené omítky 

Přídržnost omítek – vrstva omítek musí být pevně spojena s omítaným povrchem. 

Pevnost spojení jednotlivých vrstev s omítaným povrchem a mezi sebou se informativně 

kontroluje lehkým poklepem a přídržnost omítek k podkladu  se zkouší podle ČSN 73 2577. 

V místě kde se prokáže nedokonalé spojení, se omítka musí opravit. 

 

Výstupní kontrola 

Zahrnuje kontrolu následujících technolog. uzlů: 

-  kontrolu rovinnosti a svislosti omítek ( hrubé omítky ±5mm na 2m ) 

- kontrolu přímosti hran 

- kontrolu přídržnosti omítek (poklepem, odtrhoměrem) 

- kontrolu dokončeného povrchu, drsnosti, stejnoměrnosti 

- kontrolu přímosti a čistoty koutů 

- kontrolu osazení rohových lišt 

- kontrolu provedení dilatačních spár 

- kontrolu oddělení omítky od OK, zárubní a dalších zabudovaných 

prvků v úrovni omítky  

Povrch omítek nesmí vykazovat puchýře, pecky ani trhliny kromě vlasových trhlinek 

vzniklých smrštěním malty. Závady musí být opraveny před malířskými pracemi. 

 

9.) Bezpečnost a ochrana zdraví  

               

Při provádění omítek musíme dbát na bezpečnost při: 



- práci na lešení a řebřících 

- práci s maltovinou ( hlavně ochrana očí ) 

Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží – u 

vnímavých osob může vyvolat alergické onemocnění kůže. Při práci zamezte dotyku malty 

s kůží a očima. Vdechování prachu zamezte používáním vhodných ochranných pomůcek 

(respirátor). Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se 

zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti vždy vyhledejte  lékařské ošetření a lékaři 

podložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. Výrobek splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES 

o nebezpečných látkách (obsahu Cr6+). 

 

Ochranné pomůcky individuální ochrany: 

- obličej a ruce chránit – rukavice, brýle, obličejové štíty 

- zamezit možnosti pádu nářadí z lešení 

- výstup na lešení zajistit žebříky 

- při práci na lešení dbát aby nedošlo k jeho přetížení  

- materiál ukládat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro provádění 

vlastních prací 

- všechny otvory ve výrobním a pracovním prostoru pevně zakrýt nebo 

ohradit zábradlím v. 1,1m 

Při výrobě a zpracování malt musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o 

klasické omítání, je postačující ochrannou zraku pokrývka hlavy (klobouk, čepice) 

s rozšířením nad čelem. 

Přílohy: 

- č.1 Rozpočet 

- č.2 Harmonogram 

- č.3 Schéma postupu omítání 

 



Technologický postup – tenkovrstvá vnitřní omítka 

1.) Obecné informace 

Stavba: Bytový dům- Kobeřice 

Zhotovitel:  Kulstav s . r .o .  

 Základní údaje: 

Identifika ční údaje:    

Identifika ční údaje investora: 

Název investora:   VŠB – TU Ostrava, Fakulta Stavební 

Sídlo investora:   L. Podeště 1875, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO:     00 03 02 41 

DIČ:  

Identifika ční údaje stavbyvedoucího: 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:                Jakub Bitomský  

firma:                    Kulstav s.r.o.                          

sídlo:                                                   Osmilány 629, Kobeřice 747 27                                                                                                

 tel.:                                                                            777 793 596 

 projektová organizace:                            Projektbyt s.r.o. 

 Popis stavby:  

Jedná se o čtyřpodlažní objekt bytového domu. Objekt je volně stojící se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. Navrhovaný bytový dům se nachází 

v Kobeřicích v části obce ,,U kostela“. Stavba vč. zpevněných ploch bude realizována na parc. 

č.341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 vše k.ú Kobeřice . Vjezd na 

pozemek stavby je z místní komunikace – Ulice Hlučínská. Pozemek pro výstavbu je v  

svažitém terénu a jehož převýšení činní cca.3m.  .  

Architektonické řešení bytového domu vychází ze současných trendů výstavby a 

současných potřeb stavebníka. Architektonická kompozice novostavby je přizpůsobena tak, 

aby objemové, materiálové a výtvarné řešení odpovídalo dnešnímu pohledu na venkovskou 

nebo příměstskou zástavbu. Novostavba je zastřešena vazníkovou  střechou se sklonem 20% a 



střecha je řešena s parozábranou a plechovou střešní krytinou Ondusteel .  Dispoziční řešení 

novostavby odpovídá potřebám stavebníka.  Prostorové uspořádání /dispozice/  bytového 

domu  s ohledem na orientaci, tvar a velikost pozemku je přiměřené a je v souladu 

s požadavky stavebníka.   

Bytový dům je navržena jako částečně podsklepený bytový dům s 3 nadzemními 

podlažími, v bytovém domě se nachází 8 bytů a z toho 6 bytů 3+1 a 2 byty 1+1 . Byty 3+1 

tvoří prostorný obývací pokoj , kuchyň , chodba , WC , koupelna , ložnice a dětský pokoj 

z kterého je přístup na balkón. Byty 1+1 tvoří prostorný pokoj z kterého je přístup na balkón , 

kuchyň , chodba , WC , koupelna.  

V suterénu se nachází sklepní koje, které budou sloužit k užívání vlastníka bytu. 

V suterénu se také nachází kotelna, z které je bytový dům zásobován teplem. Vertikální 

propojení mezi jednotlivými patry zajišťuje železobetonové monolitické  schodiště obložené 

keramickou dlažbou . Větrání  místností přirozené a u místností kde nelze dosáhnout 

přirozeného větraní, větráme pomocí větrací  šachty. 

     Dům je vyprojektován ve zděné technologii z tvárnic Porotherm Si  a stropní 

konstrukce  se skládá z POT nosníků na které se ukládají vložky Miako . Střecha domu 

navržená dle půdorysu jako vazníková se sklonem 20% a střecha je řešena  s parozábranou a 

plechovou střešní krytinou Ondusteel . Venkovní omítky navrženy jako tenkovrstvé, 

minerální v barevném odstínu růžový grep. Sokl mozaikové omítky, barva weber MU4E 

šedomodrá. Okenní lemy a nadpraží a další části fasády (viz. pohledy) opatřeny omítkou 

v odstínu barvy meruňka. 

2.) Materiál,doprava a skladování 

 

K omítání bude použito suché směsi firmy Hasit (Dünn-Filzputz 600 tenkovrstvá 

jemná omítka), který bude dopravován v silech ze skladu z Hlučína ulice Ostravská 1818. Při 

skladování chránit před účinky vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu ( nejvýše 65% ). Při 

dodržení skladovacích podmínek je záruční lhůta 6 měsíců od data uvedeného na dodacím 

listu. Doprava sila pomocí silostavěče pro sila Hasit (HASIT D40 Silo s průtokovou 

míchačkou D40). Na staveništi bude dodržen minimální poloměr otáčení R=20,20m. 

Silostavěč pro sila Hasit – robustní, osvědčená konstrukce s extrémně dlouhou životností. Je 

opatřen hydraulickou nástavbou pro sila, je standardně konstruována pro sila Hasit pro náš 

případ 18 m³. Skladování v silo HASIT D40 s průtokovou míchačkou D40. Transportní sila 



slouží k transportu a skladování suchých sypkých materiálů a směsí. Transport, jakož i 

nakládka a vykládka budou realizovány pomocí speciálních vozů pro transport a instalaci sila 

- silostavěčů. Vzdálenost od elektrického vedení cca 1m. Při instalaci sila musí být dodržena 

minimální vzdálenost od výkopu stavební jámy 3,65x1,7=6,205m. Podklad musí být pevný a 

nosný. Transportní sila jsou vybavena lyžinami, která umožňují ustavení sila na pevný 

podklad bez nutnosti dodatečného ukotvení. Celková výška: 6.500 mm. Průměr: 2.500 mm . 

Max. provozní tlak:0-6 bar. Materiál: ocelové plechy St. 37 (S235 JRG 2). 

HASIT D40 Silo s průtokovou míchačkou D40 - podmínky pro provoz zařízení: 

– Průtoková míchačka D40 

– Jmenovitý výkon: 4 kW 

– El. přívod: 400 V / 3/N / PE /50 Hz 

– Jištění: 16 A/se zpožděním 

– Přívod vody 3/4" Geka 

– Objem 18 m3 

 

obr.základní 
podmínky pro umístění sila 



 

obr. tlakové silo B firmy Hasit 

 
Tenkovrstvá omítka 

Dünn-Filzputz 600 

Tenkovrstvá  omítka bude skladována v silu. Doprava sila bude realizována pomoci 

silostavěče. Tenkovrstvá omítka bude dovážena z pobočky firmy Hasit v Hlučíně. 

Spotřeba jádrové omítky: cca 5kg/m2/4mm, celkem 3930 m2. Náplň sila cca 32t. 

Celková spotřeba: 3930x5=19650kg. Před realizací tenkovrstvé omítky bude dovezeno silo o 

hmotnosti suché směsi 21,222t. 

Rohové omítkové ocelové lišty 

Rohové lišty budou skladovány přímo v příslušném podlaží, kde budou připevněny. 

Doprava bude zajištěna dodávkou.  

V 1.PP budou skladovány ocelové rohové lišty 33x33mm : 

- délky 2600mm – 70 kusů 

- délky 600mm – 24 kusů 

- délky 2100mm – 8 kusů 

V 1.NP budou skladovány ocelové rohové lišty 33x33mm : 

- délky 2640mm – 70 kusů 

- délky 1500mm – 28 kusů 

- délky 2100mm – 12 kusů 

- délky 890mm – 4 kusy 

- délky 850+1290 – 4 kusy 



- 640mm – 16 kusů 

V 2.NP budou skladovány ocelové rohové lišty 33x33mm : 

- délky 2640mm – 64 kusů 

- délky 1500mm – 28 kusů 

- délky 2100mm – 11 kusů 

- délky 890mm – 6 kusů 

- délky 850+1290 – 9 kusů 

- 640mm – 24 kusů 

V 3.NP budou skladovány ocelové rohové lišty 33x33mm : 

- délky 2845mm – 64 kusů 

- délky 1500mm – 28 kusů 

- délky 2100mm – 11 kusů 

- délky 890mm – 6 kusů 

- délky 850+1290 – 9 kusů 

- 640mm – 24 kusů 

 
 

3.) Pracovní podmínky,připravenost 

 

Před zahájením prací bude  pracoviště vyklizeno a vyčištěno. 

Budou dokončeny: 

- svislé nosné konstrukce + příčky, stropy. 

- střešní plášť a osazené klempířské výrobky 

- osazení zárubní a osazovací rámy pro výplně otvorů 

- hotová hrubá podlaha  

- budou provedeny a odzkoušeny instalace, zazděny rýhy po instalacích a zaomítány 

rozvody elektro a zdravotechniky  

- před zahájením omítacích prací nutno zkontrolovat omítané zdivo - vyplnění ložných 

spár v celé ploše zdiva, styčných spár v rozích, u napojení vnitřních nosných stěn a příček 

- parapetní desky se osazují až po provedení jádra omítky. 

 

Podklad pro omítky bude: 

- drsný, suchý, čistý a bezprašný 

- pevný, tvarově stálý a homogenní 



- nosný, nesmí být zmrzlý 

- neodloupaný, bez poškozených hran a kavern 

- bez škodlivých výkvětů 

- přiměřeně rovinný ( ±1mm na 2m ), aby tloušťka vrstvy malty byla 

pokud možno konstantní 

- větší nerovnosti zbrousit nebo vytmelit 

- savé podklady budou dostatečně provlhčeny 

- nerovnoměrné podklady budou opatřeny penetračním nátěrem. Jeho 

vlastnosti jsou drsný podklad omítky, eleguje savé podklady, dobrá přilnavost. 

Musí být dodržena minimální teplota podkladu a prostředí  ( +5°C ). Při očekávaných 

mrazech  nepoužívat. Při teplotě nad 30 °C či velkém proudění vzduchu je nutné přijmout 

opatření proti rychlému vysychání čerstvě provedené omítky (ochrana proti přímému 

oslunění, pravidelné vlhčení omítky a pod.). Při použití vyhřívacího zařízení, především 

plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Před očekávaných mrazech  

nepoužívat. 

 
Pro zdivo Porotherm 

Lícová plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti a přelitky malty. Mezní odchylka 

odstupu mezi jednotlivými zdícími prvky v lícové ploše zděné konstrukce, která se omítá, 

nesmí překročit 5 mm. Před omítáním se všechny podkladové plochy očistí od prachu a 

nečistot, mastných skvrn a na povrch vystupujících solí a odstraní se závady, které by mohly 

jakost omítky nepříznivě ovlivnit. Ze spár se odstraní nesoudržné části malty. Pokud jsou 

vodorovné spáry hlubší než 5 mm nebo svislé širší než 5 mm, popřípadě jsou na zdivu 

prohlubně nebo praskliny větší než 5 mm, je nutné je v předstihu před omítkami vyplnit zdicí 

maltou nebo prováděnou omítkou. V tomto případě se musí dodržet technologická přestávka 

před omítáním minimálně 1.týden.  Zdivo se před omítáním navlhčí ( při teplotě pod 10°C se 

navlhčení neprovádí ). Zdivo nesmí být promočené. Vlhkost zdiva by neměla byt v zimním 

období větší než 4%. 

Tenkovrstvé omítky nejsou vhodné aplikovat na zdivo Porotherm. 

 

4.) Převzetí staveniště 

Pracoviště k provedení vnitřních omítek přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený 

pracovník. Kontroluje se: dokončenost, vyzrálost podkladu, soudržnost podkladu, rozměry 



podkladu, rovinnost podkladu ( ±1mm na 2m ) popř. svislosti, kontrola savosti, kontrola 

teploty, čistoty. 

Musí  být sepsán protokol o tomto převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. 

Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájení prací, přebírá zhotovitel konstrukce pro 

zhotovení omítek a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále. 

 

5.) Personální obsazení     

 

Pracovní četu budou tvořit 4 pracovníci a celkem budou 2 čety: 

-  2x1 předáci 

-  2x2 omítkáři 

-  2x1 pomocní dělníci 

Předák :   

- dohlíží na technologickou kázeň a na jakost provedených prací. 

- první omítkář, dohlíží na přípravu prácí, rohová prkna a lišty, ostění. 

- přebírá a odevzdává staveniště 

Omítkář : 

- druhý omítkář, strojně nanáší tenkovrstvou omítku 

- třetí jí  vyrovnává, zahlazuje a provádí konečnou úpravu a filcováním 

- řídí práci pomocných dělníku 

 

Pomocný dělník : 

- stará se o přísun malty 

- provádí pomocné práce podle pokynů omítkářů                                     

 
 

6.) Stroje a pracovní pomůcky 

 

Zednické pomůcky: lžíce, kladívko, olovnice, naběračka, vodováha, zednická šňůra, 

Nářadí na omítání: hladítko (nerez, molitanové, houbové), půlkulaté a filcované hladítko, 

stahovací latě, ohraničující latě, trapézová lať, skoby a sponky, truhlíky na maltu.              



Další pomůcky: pracovní lešení, plechový kbelík. 

Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, plexibrýle, 

pracovní rukavice, lékárnička.  

Přístroje : výtah, průtoková míchačka D40, hadice dopravní k silu 80m, stříkací pistole 

Trichter. 

 
 
 
 

7.) Pracovní postup 

Pro provádění omítek platí ČSN 73 2310. 

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je 

nepřístupné. 

 

Zjednodušený postup činností tenkovrstvé omítky zhotovené strojně: 

- doprava lešení a pracovního zařízení na pracoviště 

- zřízení pracovního lešení 

- příprava povrchu k omítání 

- doprava malty na pracoviště 

- navlhčení podkladu 

- nanesení tenkovrstvé omítky 

-  natažení latí a upravení povrchu houbou nebo filcováním 

- rozebrání pracovního lešení 

- odvoz lešení a ostatního zařízeni z pracoviště 

- úklid pracoviště 

 

Před realizaci omítek :  

- v místě napojení okenního rámu na omítku osadit systémové lišty 

-  pro dosažení rovných a ostrých hran se připevňují na nárožích a 

špaletách latě tak, aby přečnívala o tloušťku omítky po celé délce hrany. Vyváží se do 

svislé polohy a připevní se do spár zdiva skobkami 

- zalepit okna igelitovou fólii a zárubně zalepit nebo natřít 

- zakrýt krabičky pro vypínače a zásuvky 

 
 



 obr. doprava maltové 
směsi na místo omítky 

TENKOVRSTVÁ OMÍTKA  

Dünn-Filzputz 600: 

 

- Zrnitost: 0-0,5mm 

- Spotřeba: cca 2,5kg/m2/2mm 

- Vydatnost: cca 800l/t 

- Pevnost v tlaku: 0,4-2,5 N/mm2 

- Objemová hmotnost: cca 1,2-1,4 kg/dm3 

- Minimální síla omítky: 3mm 

- Paropropustnost vodních par µ: ≤ 20 

- Tepelná vodivost λ: cca 0,39 W/mK 

- ČSN EN 998-1: CS I, GP, WO 

 

Podklad pro tenkovrstvé omítky musí být: 

- Objemově stálý a vyzrálý 

- Rovnoměrně stály a nasákavý 

- S odchylkou v rovinnosti v podkladu max. ±1mm na 2 m délky 

- Větší nerovinnost nutno zbrousit nebo vytmelit 

- Vyrovnání podkladu je možno dosáhnout preparačními materiály. 

            Podklady  předem rovnoměrně navlhčit vodou. 

 

Omítku nanášíme v jedné vrstvě strojním stříkáním pomocí omítacího stroje. Omítka 

se dopravuje na pracoviště dopravní hadicí. Omítaní začneme v 1.PP a pak budeme 



pokračovat následovně 3.NP, 2.NP, 1.NP. Omítání začneme strojním stříkáním stropu a pak 

směrem zdola stříkáme stěny. Přechod mezi omítkou stropu a stěn tvoří ostré hrany bez 

viditelných vln. Vrstva omítky bude 4mm. Během nanášení se osazují ocelové omítkové 

rohové lišty. Omítnutá plocha se srovná tažením hladítka do kříže, tj. odspodu nahoru a ze 

strany na stranu a při počátku tuhnutí stočit povrch houbou nebo filcem. Před filcováním se 

navlhčí. Nesmí se pracovat s rozdílným nářadím, aby se zabránilo barevným rozdílům. 

Veškeré hrany musí být omítány do připevněných latí. Během tuhnutí je třeba zajistit dobré 

podmínky pro vytvrzení (např. nárazovým větráním). Postup omítání v bytovém domě je 

vyznačen v příloze. 

 

Výhody: 

- Skvělé zpracování 

- Krásný filcový obraz 

- Dobrá přilnavost 

- Barva přírodní bílá 

- Menší technologická přestávka 

- Finančně méně nákladné  

 

Nevýhody: 

- Podklad dokonale rovný (beton, ytong tvárnice …..) 

 

Omítání v zimním prostředí: 

Vnitřní povrchy je možno v zimě omítat bez zvláštních opatření do teploty +5°C. 

Vnitřní povrchy se omítají v uzavřených temperovaných místnostech o teplotě minimálně 

+5°C. Teplota se má udržovat 2 až 3 dny do začátku omítání a po dobu nanášení a vysychaní 

omítky. 

Omítaní za tepla: 

Za suchého a horkého je nutno dokončené omítky vlhčit. 

 
 

8.) Jakost a kontrola kvality  

 Provádí se kontrola připravenosti podkladů, surovin a práce, a to v různých stádiích 

výrobního procesu jako je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. 

 



 

Vstupní kontrola: 

Kontrola podkladu 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště, tj. podkladu pod 

omítky se zápisem do stavebního deníku v případě, že pracoviště je přejímáno od investora 

nebo vyššího dodavatele stavby. 

Kontrola podkladu obsahuje: 

- kontrolu rovinnosti ( ±1mm na 2m ), příp. svislosti  

- kontrolu čistoty 

- kontrolu savosti 

- kontrolu teploty 

- kontrola materiálů 

Kontrola materiálů se realizuje zkouškami – průkazními a kontrolními, případně 

zvláštními. Zkoušky může provádět pouze zkušebna, kterou odběratel uzná za odborně 

způsobilou. Zkoušky zahrnují: 

- odběr vzorků 

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny 

- provedení zkoušky včetně protokolu 

Kontrola kvality suché maltové směsi je trvale kontrolována v laboratořích firmy 

Hasit. Ve výrobně je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9002. 

K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008:2003. 

 

Mezioperační kontrola: 

Zahrnuje kontrolu následujících technologických uzlů: 

- kontrolu teploty prostředí (min. +5 °C) 

- kontrolu případného bandážování spár různorodých podkladů 

- kontrolu provedení spojovacího můstku případně penetračního nástřiku. 

- kontrolu rovinnosti a svislosti omítek  

- kontrolu přímosti hran 

- kontrolu přídržnosti omítek (poklepem, odtrhoměrem) 

- kontrolu dokončeného povrchu, drsnosti, stejnoměrnosti 

- kontrolu přímosti a čistoty koutů 

- kontrolu osazení rohových lišt 



- kontrolu provedení dilatačních spár 

- kontrolu oddělení omítky od OK, zárubní a dalších zabudovaných 

prvků v úrovni omítky 

- kontrolu ošetřování dokončené omítky 

Přídržnost omítek – vrstva omítek musí být pevně spojena s omítaným povrchem. 

Pevnost spojení jednotlivých vrstev s omítaným povrchem a mezi sebou se informativně 

kontroluje lehkým poklepem a přídržnost omítek k podkladu  se zkouší podle ČSN 73 2577. 

V místě kde se prokáže nedokonalé spojení, se omítka musí opravit. 

 

Výstupní kontrola 

Zahrnuje kontrolu následujících technolog. uzlů: 

-  kontrolu rovinnosti a svislosti omítek (tenkovrstvé omítky ±1mm na 

2m) 

- kontrolu přímosti hran 

- kontrolu přídržnosti omítek (poklepem, odtrhoměrem) 

- kontrolu dokončeného povrchu, drsnosti, stejnoměrnosti 

- kontrolu přímosti a čistoty koutů 

- kontrolu osazení rohových lišt 

- kontrolu provedení dilatačních spár 

- kontrolu oddělení omítky od OK, zárubní a dalších zabudovaných 

prvků v úrovni omítky. 

Povrch omítek nesmí vykazovat puchýře, pecky ani trhliny kromě vlasových trhlinek 

vzniklých smrštěním malty. Závady musí být opraveny před malířskými pracemi. 

 
9.) Bezpečnost a ochrana zdraví  

               

Při provádění omítek musíme dbát na bezpečnost při: 

- práci na lešení a řebřících 

- práci s maltovinou ( hlavně ochrana očí ) 

Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží – u 

vnímavých osob může vyvolat alergické onemocnění kůže. Při práci zamezte dotyku malty 

s kůží a očima. Vdechování prachu zamezte používáním vhodných ochranných pomůcek 

(respirátor). Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se 



zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti vždy vyhledejte  lékařské ošetření a lékaři 

podložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. Výrobek splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES 

o nebezpečných látkách (obsahu Cr6+). 

 

Ochranné pomůcky individuální ochrany: 

- obličej a ruce chránit – rukavice, brýle, obličejové štíty 

- zamezit možnosti pádu nářadí z lešení 

- výstup na lešení zajistit žebříky 

- při práci na lešení dbát aby nedošlo k jeho přetížení  

- materiál ukládat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro provádění 

vlastních prací 

- všechny otvory ve výrobním a pracovním prostoru pevně zakrýt nebo 

ohradit zábradlím v. 1,1m 

Při výrobě a zpracování malt musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o 

klasické omítání, je postačující ochrannou zraku pokrývka hlavy (klobouk, čepice) 

s rozšířením nad čelem. 

Přílohy: 

- č.1 Rozpočet 
- č.2 Harmonogram 
- č.3 Schéma postupu omítání  




