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1. Úvod bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně – technologického projektu 

Polyfunkčního domu v Třinci. 

Bakalářská práce je sloţena ze dvou částí. První část je část stavební, druhá – část 

technologická. 

Stavební část se zabývá komplexním řešením stavby jako celku. V řešení je spodní i vrchní 

část objektu. Spodní stavba zahrnuje projektovou dokumentaci od výkopových prací přes 

zakládání s návazností na vrchní stavbu, jejíţ  hlavní nosnou konstrukci tvoří ţelezobetonový 

monolitický skelet, jehoţ obvodový plášť je tvořen zejména lehkými sendvičovými panely. 

Část technologická pohlíţí na časové plánování stavby jako celku, zahrnuje výkaz výměr 

potřebný k cenovému zhodnocení objektu a popisuje technologii realizace lehkými 

sendvičovými panely od jejich dodání na stavbu po osazení na místo jejich budoucího 

statického působení. Dále se zabývá textovou částí, která je sloţena zejména z průvodní 

zprávy, souhrnné technické zprávy textové a výkresové části zařízení staveniště. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

a) Identifikační údaje stavby, investora, projektanta, základní charakteristika 

objektu a účel stavby, stupeň dokumentace 

Název stavby: Polyfunkční dům v Třinci  

Místo stavby:                       739 61 Třinec  

 Katastrální úřad Třinec, Moravskoslezský kraj,                                            

 parcela číslo 1592/2 

Kraj: Moravskoslezský 

Druh stavby: Administrativní a obytné 

Charakter stavby: Novostavba 

Investor:                                    Společnost Company a.s. 

                                                    U zahrádky 22 

                                              739 61 Třinec 

Projektant :            Vladimír Chromík 

Dodavatel:           Bude vybrán výběrovým řízením 

 

 

b) Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích  

Dosavadní vyuţití pozemků a zastavěnost území 

Zamýšlené staveniště se nachází v zastavitelném území města Třinec. Pozemek je  

nezastavěn, zatravněn a v současnosti hospodářsky nevyuţit. 

U dotčeného pozemku bylo provedeno vyjmutí ze ZPF - odbor ŢP . 

Stavba ani navazující úpravy IS nevyţadují demolici stávajících budov nebo objektů. 

 

Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy  

Stavba bude situována na parcele k.ú. města Třinec: 

parc. č.  1592/2  orná půda  Company a.s. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní technickou     

infrastrukturu 

Provedené průzkumy 

Byly provedeny:  

Pro stavbu bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality. Pro stanovení 

podmínek pro zakládání stavby byl proveden inţenýrsko - geologický průzkum. 

Základové poměry na lokalitě je moţno charakterizovat jako jednoduché. Při návrhu 

základů je nutno postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie.  

Byl proveden Hydrogeologický průzkum pro vsakování dešťových vod. 

Se závěrem: realizace vsakovacího prvku v rámci stavby haly je moţná a je v souladu 

s poznatky o geologické stavbě lokality.  

Byl proveden také Radonový průzkum č.4769/11. 

Souhrnné hodnocení dle platné metodiky odpovídá nízkému radonovému indexu. 

Dále bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality s vytýčením některých 

inţenýrských sítí: 

- ČEZ 

- SmVak 

- RWE 

 

Byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu lokality. 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Připojení dopravní obsluhy polyfunkčního domu je navrţeno na stávající účelovou, 

veřejnou komunikaci I/11, a to formou sjezdu přes zapuštěný obrubník. 

 

SO 01 bude napojena na IS ve správě: 

- vodovod – SmVak 

- kanalizace Sm Vak 

- elektřina - ČEZ Distribuce 

- teplovodní vedení 
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d)   Informace o splnění poţadavků z PD DUR dotčených orgánů   

Do PD byly zapracovány poţadavky a podmínky těchto dotčených organizací: 

- KÚ města Třinec odbor ŢP  

- Magistrát města Třince - odbor ŢP a odbor Stavebního  

- HZS Moravskoslezského kraje 

- města Třince . odboru dopravního 

- ČEZ Distribuce 

- SmVak 

- RWE    

 

e)   Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Při projektování byly dodrţeny poţadavky obsaţené v platném stavebním zákoně 

č.183/2006 Sb vč. jeho prováděcích vyhlášek ( v.č. 499/2006, 269/2009, 268/2009, 

503/2006, 458/2001 Sb, ... ) , dále vyhlášky č.501/2006 Sb., 369/2001 vč. novely 

11/2009. z.č. 100/2001 Sb, 309/2006 Sb., Vyhl. č. 23 a 133/1985 Sb, 591/2006 Sb, z.č. 

185/2001 Sb., z.č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

f)   Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

Pro navrhovanou stavbu bylo vydáno stanovisko Magistrátu města Třinec, odboru 

stavebního, oddělení územně správního k umístění stavby. Z tohoto stanoviska vyplývá, 

ţe uvedený pozemek v Třinci, v katastrálním území Třinec, parcely číslo 1592/2 - orná 

půda se nachází dle platného územního plánu města Třince, schváleného Zastupitelstvem 

města Třince v prostoru, kde je výstavba „Polyfunkčního domu“ přípustná. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v  dotčeném území 

Před prováděním jednotlivých staveb musí být provedeno vytýčení všech IS a 

dořešeny všechny případné majetkoprávní vztahy ze strany investora. 

Novostavba SO 01 není časově ani investičně vázána na jiné stavby nebo investice. 

Technologicky stavba vyţaduje realizaci staveništního připojení NN, vodovodu a 

kanalizace.   
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h)   Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

  

Předpokládané zahájení výstavby :                                  03 / 2012 

Předpokládané ukončení výstavby :                       12 / 2012 

 

SO 01 - po provedení výkopových prací budou betonovány základové monolitické 

konstrukce. Následně bude realizován ţelezobetonový monolitický skelet včetně 

ztuţujících jader a poté provedená realizace skladby střešního pláště, opláštění haly 

sendvičovými panely, včetně skládaného pláště typu „bond“, kterému předchází zřízení 

obvodového zdiva v 3.NP. Na SO 01 navazuje provedení přípojek IS a provedení 

zpevněných ploch a komunikací. 

  

i) Statistické údaje stavby ( zastavěné plochy, obestavěný prostor, počet bytových 

jednotek, …. ) 

 

Základní údaje o kapacitě stavby (plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy) 

plocha určená k výstavbě (parcelní plocha):      6 156,0 m
2 

zastavěná plocha SO 0.1           896,9 m
2 

komunikace, zpevněné plochy             238,0 m
2 

parkování, dlaţba           301,0 m
2 

obestavěný prostor:               13 997,0 m
3
 

  

Počet nadzemních podlaţí: ………………………………………………..………3 

Počet podzemních podlaţí: ………………………………………………………..1 

 

Světlá výška v 1.NP: ……………………………………………..……………2600 mm 

Konstrukční výška v 1.NP: ……………………………………………………3630 mm 

Světlá výška v 2.NP: …………………………………………………………..2600 mm 

Konstrukční výška v 2.NP: ……………………………………………………3630 mm 

Světlá výška v 3.NP: …………………………………………………………..2600 mm 

Světlá výška v 1.PP: …………………………………………………………...2570 mm 

Konstrukční výška v 1.PP: ……………………………………………………..2970 mm 

Odhadované náklady na stavbu: …………………………………55 000 000 kč bez DPH 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

      

a)  Zhodnocení staveniště 

Stavební pozemek byl vybrán investorem i s ohledem na dobré dopravní napojení na 

ulici Frýdeckou a s ohledem na funkci objektu a jeho dostupnost.   

Staveniště je rovinatá plocha, která je v současnosti volnou zatravněnou plochou. 

Napojení stavby, resp. celého souboru staveb bude zajištěno ze stávající místní obsluţné 

a účelové komunikace s napojením na ulici Frýdeckou. 

Z hlediska stávajících inţenýrských sítí a infrastruktury je staveniště pro zamýšlený 

záměr investora vhodné. Území je zasíťováno stávajícími sítěmi, které jsou ve správě 

jednotlivých správců inţenýrských sítí. Jedná se o vedení elektrické, veřejné osvětlení, 

vodovod, kanalizaci a plynovod.  

Přibliţná průměrná nadmořská výška je cca. 306,900 m.n.m. 

Z hlediska zaloţení objektu je pozemek vhodný bez významných komplikací. 

 

b)  Architektonické a urbanistické řešení 

 

Z urbanistického hlediska objekt svým tvarem a umístěním nenarušuje charakter 

stávající okolní zástavby, ale logicky na něj navazuje. Objekt je ve tvaru kvádru a je 

osazený na pozemku podélně svou delší hranou, ve vzdálenosti 49 m od hrany přilehlé 

účelové veřejné komunikace. Z této komunikace je zajištěn také příjezd na pozemek. 

Blízko vjezdu je situováno také parkoviště osobních automobilů. Veřejná účelová 

komunikace napojuje lokalitu na místní komunikaci – ul. Frýdecká, která je dále 

napojena na hlavní tahy směry Frýdek - Místek a Ţilina I/11. 

Není předpokládaná výstavba na etapy. 

 

Z architektonického hlediska je objekt řešen jako stavba, která odpovídá funkčnímu 

vyuţití. Objekt je členěn na bytové jednotky, administrativní prostory a skladové 

prostory.  

Administrativní prostory jsou umístěny na prvním a druhém nadzemním podlaţí. Obytné 

prostory na třetím podlaţí a skladové prostory v prvním podzemním podlaţí. Objekt je 
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v rozsahu ztuţujícího jádra schodiště, prvního a druhého nadzemního podlaţí opláštěný 

lehkým obvodovým pláštěm tloušťky 200 mm s metalickým povrchem v barvě efektu 

dřeva. V třetím nadzemním podlaţí a v rozsahu výtahové šachty tvoří obvodový plášť 

provětrávaná fasáda typu „bond“ taktéţ v efektu dřeva, která je kotvená ke zdivu 

Porotherm P+D 30 resp. k monolitickému ztuţujícímu jádru výtahové šachty. Vnitřní 

příčky jsou zhotoveny z cihelných bloků Porotherm. V druhém a třetím patře je po obvodu 

sendvičový panel z vnitřní strany obloţen sádrokartonovou deskou na vlastní nosnou 

konstrukci typu UD. Jako výplně otvorů jsou navrţeny hliníková okna a dveře 

s přerušením tepelných mostů. Hlavní vstup do objektu je situován na západní stranu. 

V administrativní části se předpokládá zaměstnání cca 25 pracovníků. 

Třetí nadzemní podlaţí je navrţeno na 4 bytové jednotky.  

   

c)   Technické řešení objektu, inţenýrských staveb a venkovních ploch 

SO 01 – ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ OBJEKT 

Zakládání objektu 

Byl proveden inţenýrsko-geologický průzkum, na základě kterého bylo navrţeno 

zaloţení objektu. 

Lokalita je z hlediska inţenýrsko - geologického průzkumu pro záměry stavby vhodná.  

Základové poměry lze charakterizovat jako jednoduché - čl. 20a, ČSN 73 1001. 

Hladina podzemní vody byla naraţena v průměrné hloubce 9,8 a 9,5 metru pod povrchem 

terénu.  

Z důvodů poţadavku vyšší únosnosti v podzákladí a citlivosti vůči nerovnoměrnému 

sedání bylo navrţeno zaloţení objektu soustavou vzájemně kolmých základových pásů, 

čili základovým roštem.  

Bude provedeno sejmutí ornice a provedení výkopů na poţadovanou úroveň. Svahování 

stěn výkopu bude v poměru stran 1:1. Výkop stavební jámy bude zřízen ve dvou 

výškových úrovních. Pro výtahovou šachtu z důvodu nutnosti prohlubně bude výkop 

realizován na úroveň -6,350 metra se zřízením rýh, kterých spodní hrana je ve výškové 

úrovni -6,650 metra. Výkop hlavní stavební jámy je navrţen na úroveň -4,850 metra 

doplněn o rýhy pro základový rošt se spodní hranou na úrovni -5,150 metra. 

Pro zvýšení únosnosti je pod podkladním betonem základového roštu a ţelezobetonovou 

podlahou navrţena vrstva hutněného štěrku o tloušťce 300 mm.  

Zhutněná zemní pláň musí dosahovat minimálních poţadovaných hodnot: 
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Pod základový rošt Edef2=min 100 Mpa 

Pod ţelezobetonovou podlahu v 1.PP Edef2= min 45 Mpa  

Měření únosnosti bude provádět pouze akreditovaná laboratoř a výsledek bude doloţen 

protokolem. 

Návrh geometrie a dimenze základových konstrukcí je v souladu s prostorovými 

poţadavky navrţeného objektu, dané stavebně-geologickými poměry v dané lokalitě 

stavby a zatěţovacími údaji vrchní stavby.  

Materiál základového roštu jak i celého nosného skeletu je ţelezobeton.  

Pro spodní stavbu je navrţen vodostavební beton třídy C 30/ 37. Pouţitá betonářská 

výztuţ bude jakosti R 10 505. Do pracovních spár bude osazen systém „FRANK“ bránící 

pronikání zemní vlhkosti a vody. Navrţený systém splňuje všechny poţadavky, které jsou 

nezbytné pro funkčnost vodostavebního betonu jako celku. Injektáţ pracovních spár bude 

zrealizována nejdříve po 28 dnech zrání betonu. 

 

Ţelezobetonový skelet 

Nosná kostra objektu je navrţena jako ţelezobetonový monolitický skelet se dvěma 

ztuţujícími jádry pro zajištění ztuţení v horizontální rovině.  

Hlavní modulový systém tvoří dvě na sebe kolmé roviny, jejichţ osové vzdálenosti 

vycházejí z funkčního návrhu polyfunkčního domu. 

Modulace je v delším směru budovy značena 1 aţ 6 s dělením 2x8 metrů + 3 metry + 2x8 

metrů, v kratším směru je značení A aţ E s dělením 4x6 metrů. 

Svislé nosné prvky jsou tvořeny ţelezobetonovými sloupy průřezu 350 mm x 350 mm, 

které jsou po výšce objektu doplněny soustavou dvou ztuţujících jader pro umístění 

výtahu a schodiště. Tloušťka stěn ztuţujících jader je 200 mm. V prvním podzemním 

podlaţí je po obvodu navrţena ţelezobetonová monolitická sendvičová stěna, která slouţí 

pro zachycení zemního tlaku a uloţení stěnového sendvičového panelu od úrovně +0,500 

m. Sendvičová stěna je tvořena (směrem od interiéru do exteriéru): 

-ţelezobetonová monolitická stěna tloušťky 200 mm končící na úrovni +0,500 m 

-extrudovaný polystyrén tloušťky navazujícího sendvičového panelu, čili 200 mm 

- ţelezobetonová monolitická stěna tloušťky 150 mm končící na úrovni +0,500 m 

Vnitřní a vnější ţelezobetonová stěna je vzájemně provázána pomocí příponek z nerezové 

oceli.  

Vodorovné nosné prvky tvoří čtyři stropní konstrukce nad 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP 

(zastřešení) a ţelezobetonová deska v 1.PP. 
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Stropní konstrukce jsou navrţeny jako bezprůvlakové, kříţem vyztuţené ţelezobetonové 

desky tloušťky 250 mm. V druhém a třetím nadzemním podlaţí jsou navrţeny balkóny, 

které jsou ke stropní desce kotveny pomocí ISO – nosníků s přerušeným tepelným 

mostem. Jejich tloušťka je 200 mm. Ţelezobetonová deska v prvním podzemním podlaţí 

je také kříţem vyztuţená. Její tloušťka je 180 mm. Stropní deska nad třetím nadzemním 

podlaţím slouţí zároveň jako nosná konstrukce střechy. Tvoří jí dvě střešní roviny se 

sklonem 3%, kterých průsečík je v ose „C“. Ţelezobetonová střešní deska je po obvodu 

objektu rozšířena o markýzu šířky 1850 mm a tloušťky 200 mm. Tato je ke střešní 

monolitické konstrukci kotvena pomocí ISO – nosníků, které přerušují tepelný most.  

Všechny pracovní spáry spodní stavby budou opatřeny systém „FRANK“, který ucelí 

nepropustnost konstrukce. Injektáţ můţe probíhat nejdříve po 28 dnech zrání betonu. 

Materiál monolitické konstrukce je tvořen betonářskou výztuţí R 10 505 a betonem třídy 

C 30/37, který je v spodní stavbě realizován jako vodostavební. 

 

Schodiště 

Všechny schodiště jsou navrţeny jako deskové, dvouramenné. V prvním podzemním 

podlaţí je nástupní stupeň ramene osazen na  základek, který je tvořen z prostého betonu 

a je součástí podkladního betonu ţelezobetonové podlahy v 1.PP – viz. výkres základů. 

Monolitického spojení se ztuţujícím jádrem je zajištěno pomocí vylamovacích výztuţí, 

které jsou osazeny do bednění při realizaci stěn ztuţujícího jádra schodiště. Tloušťka 

nosné desky je rovná 180 mm, šířka všech stupňů je 300 mm, výška 165 mm. 

Materiál pro zhotovení schodiště je shodný s materiálem nadzemních částí monolitu, tzn. 

ocel jakosti R 10 505, beton třídy C 30/37. 

Povrchová úprava schodiště je keramická dlaţba, zábradlí je vyrobeno z nerezové oceli a 

je kotveno pomocí chemických kotev z horní strany na schodišťový stupeň. 

 

Vnitřní zděné konstrukce 

Všechny vnitřní, dělící zděné konstrukce jsou navrţeny pouze jako výplňové.  

Jako nosná zděná konstrukce je pouze obvodové zdivo v 3.NP. To slouţí jako nosný 

prvek pro uchycení tepelné izolace a ukotvení rastru provětrávané fasády. 

Všechny zděné příčky a stěny budou ukončeny 30 mm pod spodní hranou stropní 

konstrukce. Prostor mezi spodní hranou stropní konstrukce a horní hranou zdiva bude 

z důvodu deformace stropní konstrukce vyplněn pruţným materiálem, aby nedošlo k 

drcení cihelných bloků při průhybu stropní konstrukce. 
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Systém vnitřních příček je dodávkou produktu Porotherm. 

V 3.NP se nachází čtyři bytové jednotky, které jsou vzájemně odděleny cihelnými bloky 

Porotherm AKU 36,5. Napojení příček na akustickou dělící stěnu je moţné pouze pomocí 

plechových pásků. Vzájemné napojení ostatních příček je moţné na plechové pásky, 

případně vazbou přeloţením. Vše dle systému Porotherm. 

V 1.NP a 2.NP jsou navrţeny pro oddělení toalet od kancelářských prostorů cihelné bloky 

24 P+D. 

Ostatní dělící příčky jsou zhotoveny z cihelných bloků 8 P+D, 11,5 P+D, 14 P+D. 

Povrchová úprava zděných konstrukcí je jednovrstvá omítka, na kterou je aplikovaná 

malba, v případě toalet, kuchyňských koutků a výlevky keramický obklad. 

 

Obvodový plášť  

Obvodový plášť je tvořen dvěma samostatnými systémy. 

V rozsahu obvodových stěn třetího nadzemního podlaţí a rozsahu obvodové stěny 

v prostoru výtahové šachty je navrţen systém provětrávané fasády typu „allucobond“ 

s kontaktně aplikovanou tepelnou izolací na obvodové zdivo případně monolitickou 

konstrukci výtahové šachty. 

 V rozsahu obvodových stěn prvního a druhého nadzemního podlaţí a rozsahu obvodové 

stěny v prostoru schodiště je navrţen sendvičový panel, produkt společnosti Kingspan 

„Efekt panel – efekt dřevo“. 

Oba systémy mají startovací rovinu na úrovni +0,500 m, do které je vytaţena z úrovně 

prvního podzemního podlaţí monolitická, ţelezobetonová, sendvičová stěna. 

Systém provětrávané fasády je navrţen v skladbě (od interiéru do exteriéru): 

- Porotherm P+D 30 (v rozsahu 3.NP), monolitický ţelezobeton (v rozsahu výtahové 

šachty 1.NP, 2.NP, 3.NP) 

- nosný rastr allucobondu, včetně minerální tepelné izolace Orsil Hardsil tloušťky 200 

mm 

- kazeta allucobond kotvená k nosnému rastru 

Stěna byla posouzena z hlediska tepelné techniky jako celek, který splnil poţadavek dle 

ČSN 730540-2. 

Poţadavek dle ČSN 730540-2        : U=0,38 W/m
2
K 

Skutečnost                                   : U=0,19 W/m
2
K 

Systém sendvičového panelu Kingspan je ucelenou dodávkou produktu KS 1000 FH. 

Panel má šířku 1000 mm a délku dle specifikace na výkrese „Kladečské schéma 
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stěnových panelů“. Výplň panelu tvoří minerální vlákno. Profilace panelu ze strany 

interiéru je B(box), ze strany exteriéru F(hladká). Kotvení panelu je navrţeno na základě 

statického výpočtu, při zohlednění všech moţných typů. 

Oba systémy, včetně monolitického sendvičového základového prahu, kterého vrchní 

hrana končí na úrovni +0,500 metra splňují poţadavky dle ČSN 73 05 40-2. 

Hodnota je deklarovaná výrobcem a je přiloţená v katalogovém listu produktu. 

Poţadavek dle ČSN 730540-2        : U=0,30 W/m
2
K 

Skutečnost                                   : U=0,22 W/m
2
K 

 

Střešní plášť 

Střešní plášť je tvořen stropem nad 3.NP, který současně plní funkci nosné střešní 

konstrukce. Skladba střešního pláště od interiéru do exteriéru: 

- ţelezobetonová monolitická kříţem vyztuţená deska tloušťky 250 mm 

- penetrační nátěr  ALP 

- parotěsná vrstva Bitalbit S 

- mikroventilační vrstva 

- tepelná izolace střešního pláště – minerální vlna Orsil S 2 x 120 mm, lambda=0,039 

W/mK 

- separační vrstva - geotextílie 

- hydroizolace Alkorplan tl. 1,5 mm 

- ochranná vrstva - geotextílie 

- stabilizační vrstva – oblázkový kamínek 

 

Střešní plášť byl jako celek posouzen v programu TEPLO 2008 s výsledkem splňujícím 

poţadavek dle ČSN 730540-2. 

Poţadavek dle ČSN 730540-2       : U=0,24 W/m
2
K 

Skutečnost                                  : U=0,18 W/m
2
K 

 

 

Fasádní výplně 

Výplně všech otvorů jsou z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Jedná se 

o dodávku produktů společnosti HERO AL. Povrchová úprava v odstínu Ral 9006. 

Montáţ výplní otvorů bude zahájena 

- pro provětrávanou fasádu – před zahájením realizace provětrávané fasády 
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- pro sendvičové panely KS 1000 FH – po realizaci sendvičových panelů 

              

Tepelné a akustické izolace 

Tepelné izolace splňují poţadavky dle ČSN 730540-2. 

Tepelná izolace obvodového pláště do systému allucobond je navrţena jako minerální 

vlna Orsil Hardsil, tloušťky 200 mm, kontaktně aplikovaná na obvodové zdivo Porotherm 

30P+D. 

Stěna byla posouzena z hlediska tepelné techniky jako celek, který splnil poţadavek dle 

ČSN 730540-2. 

Poţadavek dle ČSN 730540-2       : U=0,38 W/m
2
K 

Skutečnost                                  : U=0,19 W/m
2
K 

 

Tepelná izolace sendvičovým panelem splnila poţadavek dle ČSN 730540-2. Hodnota je 

deklarovaná výrobcem a je přiloţená v katalogovém listu produktu. 

Poţadavek dle ČSN 730540-2        : U=0,30 W/m
2
K 

Skutečnost                                   : U=0,22 W/m
2
K 

 

Akustické izolace jsou navrţeny pro odhlučnění schodišťového a výtahového jádra. 

Pro obloţení stěn byl zvolen produkt společnosti Orsil aplikovaný kontaktně na 

monolitický ţelezobeton. Mezi akustickým obkladem a navazujícím cihelným blokem je 

navrţena vzduchová mezera tloušťky 50 mm. 

 

Podlahy, obklady, podhledy, úpravy povrchů 

Podlahy v objektu jsou navrţeny z betonové mazaniny vyztuţené polymerovými vlákny 

na vrstvě tepelné izolace. V mazanině budou uloţeny rozvody podlahového vytápění. 

Podlahy budou dilatovány min. á 6 m a budou dilatovány od okolních konstrukcí. 

Nášlapné vrstvy budou řešeny v keramických dlaţbách na tmel, marmoleum , koberec na 

stěrky a dřevěná podlaha. 

Obklady budou pouţity keramické bělninové, lepené tmely a stěrkovány - spárovány.   

Podhled v administrativní části bude tvořen sádrokartonovou deskou na vlastní nosnou 

konstrukci. Povrchové úpravy budou dále specifikovány investorem a AD. 
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Výrobky klempířské, truhlářské a zámečnické 

V odpovídajícím rozsahu budou řešeny truhlářské, klempířské a zámečnické výrobky 

v provedení odpovídajícímu platným ČSN ( zábradlí, oplechování, .... ) : 

- Klempířské prvky budou tvořit součást opláštění a budou vycházet z katalogových 

prvků fy KINGSPAN ( odstín, tvar, kotvení, ..... ). 

- Zámečnické prvky jsou provedeny převáţně z ocelových prvků s ţárovým 

pozinkováním.  

- Truhlářské prvky jsou tvořeny kuchyňskými linkami a výrobky bude specifikovat 

investor a AD. 

Všechny prvky budou provedeny dle odsouhlasené dílenské/výrobní dokumentace. 

 

d)   Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Připojení dopravní obsluhy objektu je navrţeno na stávající účelovou, veřejnou 

komunikaci a to formou sjezdu přes zapuštěný obrubník, který se provede z ţulového 

krajníku s předlaţbou ze dvou řad kostek ţulových 10/10.  

Pro toto napojení se prověřily rozhledové poměry konstrukcí rozhledových trojúhelníků 

na jízdní rychlost 50 km/hod  podle ČSN 736110 (Projektování místních komunikací). 

V takto vyneseném rozhledovém poli se nevyskytují ţádné překáţky, kromě oplocení, 

které je třeba přizpůsobit těmto rozhledům - průhledné oplocení. 

 

Napojení objektu SO 01 na inţenýrské sítě bude provedeno: 

- Přípojkou vody a kanalizace – SmVak – cca 45 metrů 

- Přípojku elektrické energie - ČEZ Distribuce – cca 45 metrů 

- Přípojku teplovodu - cca 31 metrů 

 

e)   Řešení technické a dopravní infrastruktury, vč. řešení dopravy v klidu 

Poţadovaný počet stání lze zajistit vytvořením dostatečných parkovacích ploch v 

areálu pozemků investora. Počet byl stanoven investorem na 40 + 2 parkovací stání pro ZTP. 

 

f)   Vliv stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nemá s ohledem na svůj charakter negativní vliv na ţivotní prostředí. Stavba 

dle vyjádření v rámci DUR nevyţaduje posouzení záměru dle §6 zákona 100/2001 Sb. O 
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posuzování vlivu na ţivotní prostředí s obsahem a rozsahem oznámení podle přílohy č.3a 

zákona 100/2001 Sb. 

 

Odpady: 

Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Veškeré 

případné manipulace s vodou závadnými látkami musí být prováděny tak, aby bylo 

zabráněno neţádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich neţádoucímu smísení 

s vodami sráţkovými. 

Odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací). 

Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů. 

Odpady budou v místě vzniku tříděny, shromaţďovány a odváţeny k dalšímu zpracování 

nebo zneškodnění. Zneškodňování odpadů bude zajišťovat dodavatel stavebních prací. 

Všechny odpady budou zneškodňovány ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloţeny na regulovanou skládku, resp. budou 

předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Způsob likvidace odpadů 

vzniklých při stavbě bude dokladován. 

 

g)   Řešení bezbariérového přístupu na veřejně přístupné komunikace 

Objekt je navrţen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - je zajištěn bezbariérový vstup 

do prostorů administrativní a obytné části. V 1.NP je umístěno WC pro osoby 

s omezenou schopností pohybu.  

V rámci parkoviště jsou navrţena 2 parkovacích stání pro invalidní osoby. 

 

h)   Průzkumy a měření, vyhodnocení a vyuţití 

Byly provedeny:  

Pro stavbu bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality. Pro stanovení 

podmínek pro zakládání stavby byl proveden inţenýrsko - geologický průzkum. 

Základové poměry na lokalitě je moţno charakterizovat jako jednoduché. Při návrhu 

základů je nutno postupovat podle zásad 2. geotechnické kategorie.  

Byl proveden Hydrogeologický průzkum pro vsakování dešťových vod. 
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Se závěrem: realizace vsakovacího prvku v rámci stavby haly je moţná a je v souladu 

s poznatky o geologické stavbě lokality.  

Byl proveden také Radonový průzkum č.4769/11. 

Souhrnné hodnocení dle platné metodiky odpovídá nízkému radonovému indexu. 

Dále bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality s vytyčením některých 

inţenýrských sítí: 

- ČEZ 

- SmVak 

- RWE 

Byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu lokality. 

 

i)    Údaje o podkladech pro vytyčení stavby , geodetický referenční polohový a 

  výškový systém 

Výškově je objekt SO 01 situován svou hodnotou 0,000 na 306,900 m.n.m. výškového 

systému B.p.v. Polohově budou vytyčeny rohové body SO 01 a koncové a zlomové body 

všech IS - přípojek - v systému JTSK. 

Referenční výškový bod pro SO 01 bude umístěn na dvou místech v potřebném dohledu a 

bude geodeticky vytyčen ve dvou pořadech a dostatečně stabilizován. 

Výškové vytyčení musí respektovat výškové úrovně navazujících stávajících ploch a 

objektů. 

 

 

j)    Členění stavby na stavební a inţenýrské objekty 

Stavba, resp. Soubor staveb bude členěn na tyto objekty: 

SO 01 - POLYFUNKČNÍ DŮM 

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VJEZD A OPLOCENÍ   

SO 03 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA    

SO 04 – PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE   

SO 05 – TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA   

SO 06 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

 

Údaje o ochranných pásmech a chráněných území dotčených výstavbou 

Budova se nenachází v ochranném pásmu ţádné sítě a stavby nebo prvku. 

Některé prvky stavby jako celku (přípojky, zpevněné plochy, oplocení) zasáhnou do 

ochranných pásem inţenýrských sítí a budou proto dodrţeny poţadavky správců 

(rozebíratelné plochy, uloţení do chrániček - jak stávajících sítí tak i nových ) a platná 

ČSN pro souběhy sítí.  

Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu, zábory dočasné, trvalé, rozloha 

Stavba si vyţádá trvalé vynětí části pozemku ze ZPF - bylo odsouhlaseno odborem ŢP. 

Řešení ochrany proti hluku 

Ţádné zdroje hluku nejsou v projektu stavby. 

Řešení ochrany ovzduší 

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší. 

 

l)    Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků na stavbě 

Při realizaci stavebního díla je nezbytné dodrţovat zásady BOZ a PO. Na všechny 

práce budou před jejich zahájením zpracovány samostatné technologické postupy, které 

budou odsouhlaseny koordinátorem BOZP a všichni pracovníci podílející se na činnosti 

budou tímto TP prokazatelně seznámeni. Dále budou zpracovány plány BOZ, 

identifikace hodnocení a řízení rizik. Všichni pracovníci podílející se na výstavbě budou 

prokazatelně seznámeni s riziky, které vyplývají z činnosti všech zúčastněných firem. 

 

 

2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba byla posouzena z hlediska statického dle platných předpisů ( EN, .... ). 

Zatíţení bylo uvaţováno dle příslušných EN. Výpočet byl proveden metodou mezních 

stavů ve specializaci pro betonové konstrukce. 

Na základě statických výpočtů byly navrţeny nosné stavební konstrukce a způsob zaloţení 

objektu  

- Zaloţení bude řešeno základovým roštem z vodostavebního betonu C30/37 a oceli 10505 

na podkladních betonech. 



28 

 

- Hlavní nosnou konstrukci tvoří ţelezobetonový monolitický skelet, který je vetknutý do 

základového roštu. 

 

3.  POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

Projekt je řešen po stránce poţární bezpečnosti v souladu s poţadavky Zákona č.183/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.132/1998 Sb., Vyhlášky č.137/1998 Sb., a 

poţadavky čl.5.1.1 a 5.1.2 ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a navazujících předpisů.  

  

4.   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba ani její provoz nevyţadují zvláštní opatření k zajištění ochrany zdraví a ţivotního 

prostředí. 

Projektová dokumentace respektuje platné závazné předpisy hygienické, ochrany zdraví a 

ţivotního prostředí, zejména Vyhl. č.268/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích 

na výstavbu a navazující. Z hlediska provozu lze specifikovat prostory jako administrativní 

s pobytem zaměstnanců v denních směnách. 

Pro stavbu bude pouţito atestovaných stavebních materiálů. Vliv stavby na ţivotní 

prostředí je popsán výše. 

 

5.  BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 

Pro bezpečné uţívání stavby platí obecně platné standardy a nestanoví se ţádná zvláštní 

opatření. Firma bude mít vlastní interní předpis pro bezpečnost při provozu stavby. 

 

6.  OCHRANA PROTI HLUKU 

Ţádné zdroje hluku nejsou v projektu stavby. 

 

7.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Navrţené stavební konstrukce splňují tepelně technické vlastnosti v hodnotách 

poţadovaných současně platnou normou ČSN 730540-2, případně v hodnotách lepších a 

doporučených. 

Stavba bude splňovat současné platné poţadavky na energetickou náročnost budov. 

 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU               

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
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Bylo popsáno výše.  

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

 PROSTŘEDÍ 

Stavba se nenachází na poddolovaném území a nenachází se v chráněném loţiskovém 

území. 

Na základě průzkumu na výskyt půdního radonu byl pozemku přiřazen celkový radonový 

index „NÍZKY“, a není tedy nutné provádět v tomto smyslu zvláštní opatření k ochraně 

stavby. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Umístění stavby a její charakter se nedotýkají zájmů ochrany obyvatelstva. 

 

11.  INŢENÝRSKÉ STAVBY  

Mezi inţenýrské objekty lze zahrnout následující ( pospány výše ) : 

SO 03 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA    

SO 04 – PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE   

SO 05 – TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA   

SO 06 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

  

12.  VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGIE V OBJEKTU   

V rámci stavby se technologická zařízení nenavrhují. 

 

C. SITUACE STAVBY  

 

V přílohách je zpracován výkres s označením C.1 – Situace – Zastavovací plán 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

Tvoří samostatnou část projektové dokumentace 
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E. ZOV 

 

1. Technická zpráva 

 

a) Informace o staveništi a průběhu výstavby - obecně: 

Zamýšlené staveniště se nachází v zastavitelném území města Třinec. Pozemek je 

nezastavěn, v současnosti hospodářsky nevyuţit a je zatravněn. U pozemku bylo 

provedeno vyjmutí ze ZPF – odb ŢP.  

Stavba ani navazující úpravy IS nevyţadují demolici stávajících budov nebo objektů. 

Konkrétní rozsah staveniště je vymezen pozemkem investora: 

Katastrální území Třinec, parcela 1592/2 – orná půda, majitel – Company a.s.  

 V rámci zpracování projektu pro DUR bylo provedeno geodetické vytyčení vlastnických 

hranic pozemku a provedena kontrola  s podklady ČÚZK. Před vlastním zahájením 

stavby je nutná příprava území ve smyslu: 

 vytyčení všech dohledatelných inţenýrských sítí na zájmovém území; 

 koordinace stavebních prací (v rámci harmonogramu prací) s uţivateli komunikací  

 stanovení bodů pro napojení staveništního proudu ze sítě správce (ČEZ), vody a 

kanalizace ze sítě správce (SmVak) - toto bude ošetřeno smluvně a následně dojde k 

osazení potřebných měření. 

Staveniště bude oploceno pro zajištění bezpečnosti a znemoţnění vstupu nepovolaných 

osob na stavbu. Oplocení staveniště bude řešeno finálním oplocením a bude opatřeno 

dočasnými výstraţnými tabulkami s označením stavby a zákazy vstupu. Výkopy musí být 

ohrazeny dle platných nařízení a musí být provedeno nutné dočasné osvětlení. Trvalé 

deponie ani mezideponie zeminy nebudou vytvářeny, nadbytečná zemina bude plynule 

odváţena k likvidaci. Příjezd k místu stavby pro staveništní dopravu a její následný 

odjezd je navrţen po ul. Frýdecké. Bude vytvořen zpevněný staveništní sjezd z 

komunikace a vnitrostaveništní  zpevněné komunikace s  plochy dle výkresu číslo 

E.2..Pro zajištění dopravní obsluţnosti staveniště bude slouţit stávající komunikace (ul. 

Frýdecká). V případě znečištění vozidel bude provedeno očištění vozidel na stavbě, před 

následným vjezdem na komunikace. Pro zajištění stavby je uvaţováno s vozidly typu 

TATRA, LIAZ, dále jeřábů pro montáţ skeletu a transport materiálu, vozidla pro 

transport betonu a menších dodávkových vozidel. Samotná realizace objektu proběhne v 

rámci jedné etapy. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury: 

V blízkosti staveniště se nacházejí tyto inţenýrské sítě: 

 podzemní vedení NN ČEZ Distribuce; 

 vodovod SmVak 

 kanalizace ve správě SmVak 

 plynovod ve správě RWE Distribuce 

 

Tyto inţenýrské sítě budou v okolí staveniště před zahájením stavby vytýčeny a při 

realizaci budou respektovány podmínky jejich správců dle vyjádření. Výkopy budou 
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ohrazeny dle platných předpisů. Pro zahrnutí výkopů bude pouţita vykopaná zemina se 

zhutněním po obsypání vedení pískem a poloţení výstraţných a vytyčujících prvků.  

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny: 

Zásoba vodou – v první fázi bude zrealizována finální část přípojky vody po šachtu 

s vodoměrem, odkud budou napojeny dočasné staveništní přípojky vody k odběrným 

místům. 

Kanalizace – v první fázi bude zrealizována část kanalizační přípojky – po kontrolní 

šachtu, do které bude napojena dočasná přípojka ze zařízení staveniště. 

Zásoba elektrickou energií – v první fázi bude zrealizováno dočasné odběrné místo 

opatřené měřícím přístrojem v rovině oplocení, z kterého budou napojeny dočasná 

odběrná místa a rozvaděče v zařízení staveniště. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob: 

Staveniště bude oploceno, jak je uvedeno výše. Zajištění výkopu stavební jámy pro 

zaloţení stavby bude provedeno tak, aby stěny či svahy výkopů byly bezpečně zajištěny 

proti sesunutí zeminy – viz projektová dokumentace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

V místě stavby byly provedeny potřebné průzkumy s výsledky, které nevyţadují speciální 

ochranu veřejných zájmů. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových a stávajících objektů: 

Staveniště bude vybaveno skladem, mobilními toaletami typu TOI-TOI a mobilními 

staveništními buňkami se situováním, jak je zakresleno ve výkresové části ZOV. Na 

ploše bude uskladněno nezbytné mnoţství stavebního materiálu před jeho zabudováním. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyţadujících ohlášení: 

Povolení umístění objektů zařízení staveniště bude případně podléhat ohlašovací 

povinnosti vůči vlastníkovi pozemku a příslušnému stavebnímu úřadu. 

 

h) Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví: 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při 

práci, zejména NV 591/2006 Sb. a Zákona č.309/2006 Sb ve znění pozdějších novel. 

Investor – zadavatel stavby - je povinen určit koordinátora BOZP a doručit oblastnímu 

inspektorátu bezpečnosti práce oznámení o zahájení prací. 

Určený koordinátor BOZP ve spolupráci se zadavatelem a zhotovitelem stavby před 

zahájením stavby sestaví plán BOZP a po dobu stavby bude vykonávat určenou činnost 

k zajištění a kontrole BOZP. 



32 

 

Při realizaci budou dodrţovány technické, bezpečnostní a technologické předpisy ve 

stavebnictví, technologické a konstrukční předpisy pouţitých stavebních systémů, 

bezpečnostní předpisy a předpisy související, dále budou dodrţeny podmínky dotčených 

subjektů a orgánů státní správy dle jejich vyjádření a podmínky stavebního povolení. 

Staveniště bude řádně ohraničeno a označeno štítkem „STAVBA POVOLENA“, včetně 

potřebných identifikačních údajů.  

 

Seznam nařízení a zákonných předpisů pro BOZP: 

1. Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – stavební zákon. 

2. Zákon č. 262/2006 Sb., v posledním znění zákona č. 362/2007 Sb., zákoník práce, část 

pátá, hlava I. a II.  

3. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další 

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

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). 

4. A další související regulátory. 

 

i) Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě: 

Realizací stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Veškeré 

případné manipulace s vodám závadnými látkami musí být prováděny tak, aby bylo 

zabráněno neţádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich neţádoucímu smísení 

s vodami sráţkovými. 

Odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních 

prací).  Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů. Odpady budou v místě vzniku tříděny, shromaţďovány a odváţeny 

k dalšímu zpracování nebo zneškodnění. Zneškodňování odpadů bude zajišťovat 

dodavatel stavebních prací. 

Všechny odpady budou zneškodňovány ve smyslu ve smyslu zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 

Sb. 

 

j) Orientační lhůty výstavby: 

příprava staveniště a zahájení stavby  - 03 / 2012 

dokončení stavby -        12 / 2012 

 

Harmonogram stavby je zpracován a je součástí textové části.  

 

 

2. Výkresová část 

           Je obsaţena v přílohách _ výkres E.2 - ZOV 
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2.1 Úvod do problematiky sendvičových panelů, charakteristika systému 

Technologický předpis pro montáţ sendvičových panelů je nezbytnou součástí pro 

komplexní zrealizování stavebního díla. Táto část technologie je velmi rozmanitá, a proto 

je potřebné zohlednit všechny poţadavky vstupující do procesu realizace. Tento 

technologický předpis je zpracován pro stěnový panel KS 1000 FH v souladu se všemi 

platnými regulátory a smí být uplatňován pouze pro realizaci Polyfunkčního domu v 

Třinci.  

Výhody montáţe sendvičových panelů:  

Jednoduchá koncepce systému ze sendvičových izolačních panelů se projevuje velmi 

rychlou a jednoduchou montáţí, která v podstatě není ovlivněna povětrnostními vlivy. 

Jednoprvkový systém umoţňuje zkrácení doby výstavby aţ o 50% ve srovnání se 

systémy skládaných plášťů. Montáţ spočívá v jednoduchém upevnění kompletního dílce 

k nosné konstrukci pomocí upevňovacích prvků. 

 

2.2 Kompletnost projekčních a technických podkladů se zaměřením na: 

2.2.1 STATICKÝ VÝPOČET V NEZBYTNÉM ROZSAHU 

Statický výpočet je nedílnou součástí kaţdého nosného celku. Pro správnost realizace 

opláštění sendvičovými panely musí být výpočtový model tvořen tak, aby co nejvíce 

simuloval skutečný tvar, uloţení a statické působení jednotlivých dílců jako celku. 

Výstupem statického výpočtu jsou jasně definované poţadavky na splnění kritérií pro 

správnou funkčnost jak opláštění tak i celého Polyfunkčního domu. 

 

2.2.2 ZPŮSOB KOTVENÍ 

Způsob kotvení a typ moţných spojovacích prvků vychází ze statického výpočtu. 

Panely jsou připevňovány k nosné konstrukci pomocí samovrtných šroubů do oceli a 

šroubů s nutností předvrtání do betonu, případně ţelezobetonu. Pro upevňování 

klempířských prvků jsou navrţeny jednostranné vodotěsné hliníkové nýty. 

Šrouby do betonu – předvrtává se díra o nejméně 12 mm hlubší neţ je délka zašroubování 

šroubu. Realizuje se vrtákem průměru 5 mm. Šrouby si bez dalších přípravků a 

pracovních operací při zašroubování do předvrtané díry příslušného průměru tvoří závit. 
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Šrouby samovrtné do oceli – jsou navrţeny nerezové s kalenou špičkou pro vytvoření 

poţadovaného průměru a závitem pod hlavou, aby byla zajištěna dokonalá těsnost při 

dotaţení.  

V současnosti je na trhu několik vhodných výrobců pro upevňování sendvičových panelů. 

Pro Polyfunkční dům byly vybrány spojovací prvky společnosti Ejot. V případě obavy 

investora z neoprávněného zdemontování panelů je moţno pouţít spojovací prvky 

zabraňující neoprávněné demontáţi. Pro polyfunkční dům byly zvoleny následující 

kotevní a spojovací prvky: 

Pro kotvení k ocelové konstrukci: JT3-D-12H-5,5x245 V22 

Pro kotvení k ţelezobetonové konstrukci: BS 6,3x255 V22 

Pro uchycování klempířských výrobků: Al/V-4,8x14,0 U 

 

Obrázek č. 1 – Samovrtný šroub JT3 pro uchycení sendvičového panelu do ocelové konstrukce. 

 

Obrázek č. 2 – jednostranný vodotěsný nýt pro uchycení klempířských prvků. 

 

2.2.3 TĚSNÍCÍ PRVKY 

Pro všechny navrţené těsnící prvky platí shodná obecná pravidla, a to -  aplikace 

těsnícího prvku smí být realizována pouze na odmaštěný a prachu zbavený podklad. 

Samostatná volba těsnícího komponentu je závislá na funkci, kterou má plnit. 
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 PE pásky – jejich hlavním pouţitím je těsnění proti prachu, průvanu, hluku, 

přenosu tepla a přerušení elektrického článku – při realizaci Polyfunkčního 

domu bude tento typ pásky aplikován na styčné plochy mezi nosnou ţelezo-

betonovou, případně ocelovou konstrukcí a samotným sendvičovým pane-

lem. 

 PVC pásky – těsnění vůči prachu, průvanu, vlhkosti, hluku, vibracím, přenosu 

tepla s výbornou pamětí pro drţení tvaru a odolnosti UV záření. Při 30% 

stlačení se stává těsnou vůči stékající vodě – tento typ pásky bude při rea-

lizaci Polyfunkčního domu aplikován na styčné plochy svislých lemova-

cích prvků, které nejsou výrazným způsobem zatěţovány sráţkovou vo-

dou. 

 Expanzní páska z PU nebo také komprimované těsnění – kromě odolnosti vůči 

prachu, hluku a vibracím, je její hlavní předností odolnost vůči přímému 

dešti při stlačení na 50% - tento typ pásky bude při realizaci Polyfunkční-

ho domu aplikován na styčné plochy svislých lemovacích prvků, které 

jsou výrazným způsobem zatěţovány sráţkovou vodou. 

 

2.2.4  BUTYLOVÁ PÁSKA  

– pro aplikaci detailů obvodového pláště je nejvhodnější, po aplikaci a následném 

oslunění se dokonale spojí s přiloţeným a přikládaným povrchem - tento typ pásky bude 

při realizaci Polyfunkčního domu aplikován na styčné plochy svislých vodorovných 

prvků, které jsou výrazným způsobem zatěţovány sráţkovou vodou. 

 

Obrázek č. 3 – těsnící pásky aplikované při realizaci stavby 
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2.2.5 DETAILY NAPOJENÍ SENDVIČOVÝCH PANELŮ 

Pro zajištění poţadované ţivotnosti stavby je nezbytná komplexní realizace 

stavebního díla, včetně napojení detailů tak, aby nedocházelo k událostem, které 

způsobují zatékaní sráţkové vody do objektu, tvorbu plísní a následně degradaci 

materiálu a celého systémového opláštění. Návrh vychází se systému produktu při 

zohlednění všech aspektů ovlivňujících funkčnost. 

Pro tuto kapitolu jdou zpracovány detaily ve výkresové části. 

 

2.2.6 VYZTUŢENÍ OTVORŮ 

Polyfunkční dům je navrţen jako administrativní a bytový komplex, z čehoţ vyplývá 

nutnost okenních a dveřních otvorů ve fasádě objektu. Pro dostatečnou tuhost 

jednotlivých dílců i celého fasádního systému je nutné v místě osazení stěnového 

panelu vyztuţit všechny otvory v obvodovém plášti pomocnou ocelovou konstrukcí, 

ke které budou sendvičové panely kotveny pomocí samovrtných šroubů JT3-D-12H-

5,5x245 V22. 

Návrh vyztuţení je posouzen statickým výpočtem. Pro Polyfunkční dům byly 

navrţeny ocelové výměny tvaru uzavřené čtvercové trubky 100x100x4 mm, která je 

doplněná plochou ocelí pro moţnost ukotvení výplní otvorů. Kotvení ocelové 

konstrukce je navrţeno přes vrtanou patní ocelovou desku, která je k podlahové a 

stropní konstrukci upevněna pomocí systému chemických kotev, který je produktem 

společnosti Fischer. 

Před samotným zahájením realizace díla musí být smontovaná ocelová konstrukce 

v souladu s projektovou dokumentací, aby nedošlo ke kolizi mezi stěnovým 

sendvičovým panelem a pomocnou ocelovou konstrukcí. 

Nosná ţelezobetonová konstrukce Polyfunkčního domu musí být před zahájením 

realizace zaměřena a musí být vystaven zaměřovací plán. 

 

 

2.3 Kontrola dodaného materiálu na stavbu 

Všechen materiál dodaný na stavbu bude kontrolován a bude vedena evidence dodaného 

materiálu, včetně záznamů o prohlídce kdo a kdy prohlídku provedl a s jakým výsledkem. 

Nevyhovující dodávky budou neprodleně reklamovány. 
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2.3.1 STĚNOVÉ SENDVIČOVÉ PANELY 

 Kontrola dodávky v souladu s dodacím listem 

 Vizuální prohlídka úplnosti jednotlivých svazků (balíků) 

 Kontrola moţného poškození při nakládce na dopravní prostředek 

2.3.2  SPOJOVACÍ PRVKY A TĚSNÍCÍ MATERIÁLY 

 Kontrola dodávky s dodacím listem 

 Namátková kontrola úplnosti jednotlivých balíků 

2.3.3  LEMOVACÍ PRVKY 

 Kontrola úplnosti dodávky 

 Vizuální prohlídka kusů se zaměřením na poškození povrchové úpravy 

 

2.4 Způsob uskladnění a manipulace s materiálem na meziskládku 

2.4.1 ULOŢENÍ DODANÉHO MATERIÁLU 

   Stěnové sendvičové panely 

Před příjezdem stěnových sendvičových panelů na stavbu musí být předem 

zajištěné vhodné místo pro uskladnění na meziskládce do doby neţ dojde 

k samotnému aktu realizace opláštění. 

Meziskládka musí být situována a připravena tak, aby během doby uloţení 

nedošlo k poškození, případně odcizení skladovaného materiálu. Plocha musí být 

zpevněná tak, aby při sráţkách nedošlo k poklesu jednotlivých svazků, čím by se 

zvýšila moţnost poškození, tedy znehodnocení některého z kusů. 

Zpevněná plocha meziskládky musí být vyspádována směrem k vpusti, případně 

k vsakovací jímce. Je zakázáno skladovat jednotlivé balíky na sobě. Balíky 

budou uskladněny pouze vedle sebe s minimální vzdáleností pro bezpečnou 

manipulaci a transport. Táto vzdálenost je 800 mm. Svazky panelů se ukládají na 
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polystyrenové podloţky, případně na palety. Mohou být přikryty krycími 

plachtami s dostatečným provětráváním. Nesmí dojít k dlouhodobému 

osluňování panelů, aby nedošlo k přilepení ochranné fólie k panelu. 

 

   Lemovací prvky 

Skladovací plocha lemovacích prvků bude umístěna v blízkosti skladovací 

plochy sendvičových panelů, případně bude tvořit její část. Lemovací prvky jsou 

dodávány na paletách, ke kterým jsou připevněny pomocí  textilních stahovacích 

pásků, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy a přetlačení lakovaného 

plechu. Je zakázáno pouţívat ocelových stahovacích pásků. Při kaţdé manipulaci 

musí být obsah palety pevně spojen se samotnou paletou, aby nedošlo při 

manipulaci ke sklouznutí a následně k deformaci lemovacího prvku. 

 

   Spojovací prvky a těsnící materiál 

Tyto dodávky jsou uskladňovány v uzamykatelných skladech na paletě. 

 

2.4.2 MANIPULACE S DODANÝM MATERIÁLEM 

   Stěnové sendvičové panely 

   Technika 

Volba techniky pro manipulaci s panely je závislá na několika ovlivňujících 

faktorech, jako jsou: 

- Hmotnost jednotlivých balíků 

                       - Délka nejdelšího balíku 

- Dostupnost skládky 

Pro polyfunkční dům byla zvolena manipulace s mobilním autojeřábem 

nosnosti 35 T. Návrh vychází z přepokládané situace na stavbě. Předpokládá 

se dostupnost skladovacích ploch, dojezd autojeřábem aţ k meziskládce, 

moţnost maximálního zapatkování, ţádné nadzemní vedení v dosahu 

vyloţení + 5 metrů, dostatečná únosnost podloţí. Na kaţdý transport bude 

zpracován dodavatelskou firmou autojeřábů „Systém bezpečné práce jeřábu“ 
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a bude odsouhlasen koordinátorem BOZ. Obsluha jeřábu bude odborně 

způsobilá osoba s moţností přeukázaní. 

Technické parametry a zátěţový diagram je součástí příloh technologického 

předpisu. 

 

   Způsob vázaní 

Při vázání je nutné dodrţovat všechny bezpečnostní pokyny a způsob 

předepsaný výrobcem. Všichni pracovníci, kteří budou pověřeni vázáním 

balíků, musí mít platné školení vazače břemen a na přilbě budou mít nápis 

„Vazač“. 

Způsob manipulace se svazky panelů: 

 

 

Obrázek č.4 – Vázání a manipulace panelů délky do 6 metrů 
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Obrázek č. 5 – Vázaní a manipulace panelů délky větší neţ 6 metrů 

 

 

   Lemovací prvky 

Volba techniky zde není nutná, jelikoţ se předpokládá dodávka lemovacích 

prvků současně se stěnovými sendvičovými panely, z čehoţ vyplývá vyuţití 

zvedacího mechanismu – autojeřábu i pro manipulaci lemovacích výrobků. 

 

   Spojovací prvky a těsnící materiál 

Nepředpokládá se hmotnost jednoho balíku větší neţ 15 kg, z čehoţ vyplývá, ţe 

pro manipulaci na stavbě budou vyuţití montéři, kteří budou realizovat zakázku. 

Spojovací prvky a těsnící materiál je uloţen v uzamykatelných skladech, ze 

kterých bude transportován na místo montáţe průběţně dle potřeby. 

 

 

2.5 Přejímka pracoviště – kontrola stavební připravenosti 

Před samotným zahájením aktu montáţe stěnových sendvičových panelů je nezbytné 

provést: 

2.5.1 PŘEJÍMKU KONSTRUKCÍ 

Bude provedena kontrola: 
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 Skutečného stavu nosné ţelezobetonové konstrukce a porovnání s projektovou 

dokumentací. V případě zjištěných neshod nebude pracoviště převzato. 

 Pomocné ocelové konstrukce, její tvar, svislosti a velikosti otvorů. V případě 

zjištění kolize nemusí být pracoviště převzato. 

 Zaměřovacího plánu a jeho vyhodnocení 

2.5.2 PŘEJÍMKU PŘIPRAVENOSTI TERÉNU 

Z důvodů pohybů a manipulace podél objektu, je nutná stavební připravenost 

terénu, po které se bude pohybovat manipulační plošina. Terén musí být 

únosný za kaţdého počasí. V případě nedostatečné nebo neúplné stavební 

připravenosti nemusí být pracoviště převzato. 

 

2.6 Montáţ opláštění Polyfunkčního domu 

Stěnové panely polyfunkčního domu jsou kladeny vertikálně, z čehoţ vychází samotná 

technologie montáţe.  

2.6.1 POSTUP MONTÁŢE STĚNOVÝCH PANELŮ JE NÁSLEDOVNÝ  

 Pro stěnu číslo „1“ – zahájení na rohu objektu s modulovými osami „E/1“, 

ukončení při kříţení os „E/3“, pokračování na rohu „E/6“, ukončení při kříţe-

ní os „E/4“. 

 Pro stěnu číslo „2“ – pokračování rohovým panelem, který byl osazen na rohu 

„E/6“, ukončení montáţe stěny u rohu s kříţením os „A/6“. 

 Pro stěnu číslo „3“ – pokračování rohovým panelem, který byl osazen na rohu 

„E/6“, ukončení montáţe stěny u rohu s kříţením os „A/1“ 

 Pro stěnu číslo „4“ – pokračovaní rohovým panelem „A/1“, ukončení montáţe 

stěny u kříţení os „E/1“. 

2.6.2 PŘÍPRAVA MONTÁŢE 

V první řadě jsou na konstrukci vyznačeny modulové osy a provede se vyznačení 

výškové úrovně, z níţ panely startují. Před samotným uloţením stěnového panelu KS 



42 

 

1000 FH na místo jeho budoucího statického působení je potřebné provést 

oplechování startovací roviny. 

V případě, ţe se v obvodovém plášti, do kterého je vkládán panel nacházejí otvory, je 

nutné je na panel vyznačit a provést výřez. Výřezy neprovádíme pouze v případě, ţe 

jeho šířka je větší neţ polovina šířky panelu. V tomhle případě se výřezy provádí aţ 

přímo na stěně. 

 

2.6.3 TRANSPORT PANELŮ 

2.6.4 Z meziskládky 

Z meziskládky budou panely transportovány na místo uloţení jeřábem. 

 

2.6.5 Na místo statického působení 

Jsou vyuţívané certifikované přípravky slouţící pro daný účel, které jsou pomocí 

úvazků přichyceny na jeřáb. 

 

Obrázek č. 6 – Přípravek slouţící k transportu na místo statického působení – pro panel délky 

menší neţ 7 metrů 

 

Obrázek č. 7 – Přípravek slouţící k transportu na místo statického působení – pro panel délky 

menší neţ 9 metrů 
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Obrázek č. 8 – Vakuový zvedák 

 

2.7 Upevnění panelů 

Před finálním upevněním se přesvědčíme, zda je panel uloţen přesně, aby byla 

garantována dokonalá těsnost spoje. Po přesném uloţení panelu se zahajuje jeho 

upevnění pomocí utahovacích pistolí. Do pomocné ocelové konstrukce se panel kotví 

přímo samovrtným šroubem, do ţelezobetonové konstrukce se předvrtá otvor o 

průměru 5 mm, který je o 12 mm delší neţ je poţadovaná hloubka uchycení a 

následně se vloţí šroub do betonu. Je třeba dodrţet správné dotaţení šroubu, aby 

podloţka plnila svojí funkci. Upevňování panelů probíhá od jedné krajní podpory 

přes střední k druhé krajní podpoře.  

Pro snadnější upevnění a sníţení rizika přetaţení můţe být pouţita roznášecí 

podloţka. 

 

Obrázek č. 9 – Roznášecí podloţka 
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Obrázek č. 10 – Spoj s roznášecí podloţkou 

 

Před konečným dotaţením šroubů je nutné místně odstranit ochrannou fólii z panelů, 

přičemţ odstranění fólie se provede po kompletní montáţi, nejdéle však do 4 týdnů 

po montáţi, respektive po 10 měsících od výroby panelů. 

 

2.8 Důleţitá upozornění 

 U dlouhých panelů vzhledem k nebezpečí porušení statiky je zakázáno panel 

zvedat, případně jinak s nimi manipulovat naplocho bez mezipodepření po 

délce panelu. 

 Je potřebné dbát na to, aby nedošlo k zdeformování zámku panelu, nebo čás-

tečnému odtrţení od tepelné izolace. 

 Vyhnout se nebezpečí poškození povrchové úpravy sunutím panelů po podloţ-

kách 

 

2.9 Nářadí a nástroje 

 Ejot speciální utahovací pistole pro aplikaci všech typů šroubů sendvičových pane-

lů – obrázek č. 11 
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 Pila na dělení a výřezy sendvičových panelů – obrázek č. 12 

 

 Aku nýtovací kleště – obrázek č. 13 

 

 

2.10  Dodrţování BOZ 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je neodmyslitelnou součástí kaţdého pracoviště. 

Před započetím práce ve výškách musí být provedeno hodnocení rizik pro danou operaci 

v souladu se všemi bezpečnostními předpisy. S tímto dokumentem musí být prokazatelně 

seznámení všichni pracovníci podílející se na realizaci díla. 
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Při montáţi sendvičových panelů musí být dodrţovány obecně platné právní předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy obsaţené v zákoně č. 262/2006Sb., 

zákoníku práce, příslušné normy a pravidla. 

Zvláštní důraz musí být kladen na bezpečnost práce za sníţených klimatických podmínek. 

K zajištění bezpečné práce jsou v ČR pro stavební práce platné obecné právní předpisy, 

zejména - Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 Výkaz stěnových sendvičových panelů 
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Poloţ-

ka 

Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 
Popis 

Pohled 

1 

Pohled 

2 

Pohled 

3 

Pohled 

4 
RAL 

Výměra 
(m2) 

A 6 430 1 000 
bez 

úpravy 
12 ks 8 ks 14 ks 12 ks 

efekt 

dřevo 
295,78 

AR 6 430 1 000 
řez 

otvory 
11 ks 10 ks 12 ks 8 ks 

efekt 

dřevo 
263,63 

B 6 430 475 
rohový 

panel 
2 ks 0 ks 2 ks   0 

efekt 

dřevo 
12,217 

C 1 300 1 000 
bez 

úpravy 
6 ks 6 ks 6 ks 4 ks 

efekt 

dřevo 
28,6 

D 1 830 1 000 
bez 

úpravy 
5 ks 2 ks 6 ks 0 ks 

efekt 

dřevo 
23,79 

E 1 540 1 000 
bez 

úpravy 
0 ks 0 ks 3 ks 0 ks 

efekt 

dřevo 
4,62 

F 890 1 000 

řez 

sklon 

střechy 

0 ks 0 ks 1 ks 0 ks 
efekt 

dřevo 
0,89 

G 9 510 1 000 

řez 

sklon 

střechy 

0 ks 0 ks 2 ks 0 ks 
efekt 

dřevo 
19,02 

H 4 930 1 000 
bez 

úpravy 
2 ks 0 ks 0 ks 0 ks 

efekt 

dřevo 
9,86 

HR 4 930 1 000 
řez 

otvory 
1 ks 0 ks 0 ks 0 ks 

efekt 

dřevo 
4,93 

J 1 630 1 000 
bez 

úpravy 
0 ks 4 ks 0 ks 4 ks 

efekt 

dřevo 
13,04 

CELKEM 
    

39 ks 30 ks 46 ks 28 ks 
  

676,38 

 

 

 

 

 

3) Časové plánování – Gantův harmonogram 

V příloze bakalářské práce. 

 

 

4)  Poloţkový rozpočet 
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POLOŢKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 0 0   JKSO    

Objekt 
Název 
objektu     SKP    

1   SO 01 - Polyfunkční dům   Měrná jednotka   

Stavba 
Název 
stavby     Počet jednotek 0 

1   Polyfunkční dům v Třinci   Náklady na m.j. 0 

Projektant     Typ rozpočtu   

Zpracovatel projektu   0     

Objednatel         

Dodavatel     Zakázkové číslo  1 

Rozpočtoval   Počet listů   

ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 

            

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 
27 409 

006 
Ztížené výrobní pod-
mínky   0 

Z PSV celkem 
11 729 

653 Oborová přirážka     0 

R 
M práce cel-
kem 0 

Přesun stavebních 
kapacit   0 

N 
M dodávky 
celkem 0 

Mimostaveništní do-
prava   0 

ZRN celkem 
39 138 

659 Zařízení staveniště   0 

      Provoz investora     0 

HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 

ZRN+HZS 
39 138 

659 
Ostatní náklady neuve-
dené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 
39 138 

659 Ostatní náklady celkem   0 

Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele   

Jméno :   Jméno : 
 

Jméno :   

Datum :   Datum : 
 

Datum :   

  
 

  
  

    

Podpis :   Podpis:   Podpis:   

  
 

      
 

  

Základ pro DPH 9,0 %     
39 138 659 

Kč 

DPH 9,0 %    3 522 479 Kč 

Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 

DPH   0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM   
42 661 139 

Kč 
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Stavba : 1 Polyfunkční dům v Třinci   Rozpočet :     

Objekt : 1 SO 01 - Polyfunkční dům     

         
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 

           Stavební díl     HSV PSV Dodávka Montáţ HZS 

1 Zemní práce   3 863 149 0 0 0 0 

2 Základy a zvláštní zakládání 4 349 883 0 0 0 0 

21 Úprava podloží a základ.spáry 258 160 0 0 0 0 

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 538 981 0 0 0 0 

4 Vodorovné konstrukce 10 340 270 0 0 0 0 

61 Upravy povrchů vnitřní   958 314 0 0 0 0 

63 
Podlahy a podlahové kon-
strukce 886 336 0 0 0 0 

99 Staveništní přesun hmot 2 213 913 0 0 0 0 

712 Živičné krytiny   0 122 524 0 0 0 

713 Izolace tepelné   0 2 319 211 0 0 0 

714 
Izolace akustické a protiotře-
sové 0 46 183 0 0 0 

763 Dřevostavby   0 404 829 0 0 0 

764 Konstrukce klempířské 0 3 034 312 0 0 0 

766 Konstrukce truhlářské 0 896 325 0 0 0 

767 Konstrukce zámečnické 0 568 265 0 0 0 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 618 609 0 0 0 

775 Podlahy vlysové a parketové 0 765 790 0 0 0 

776 Podlahy povlakové   0 238 311 0 0 0 

784 Malby 

 
  0 1 715 295 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT   27 409 006 
11 729 

653 0 0 0 

         
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

         Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 39 138 659   0 

Oborová přirážka   0 0,0 39 138 659   0 

Přesun stavebních kapacit   0 0,0 39 138 659   0 

Mimostaveništní doprava   0 0,0 39 138 659   0 

Zařízení staveniště   0 0,0 39 138 659   0 

Provoz investora   0 0,0 39 138 659   0 

Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 39 138 659   0 

Rezerva rozpočtu   0 0,0 39 138 659   0 

  CELKEM VRN         0 
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Poloţkový rozpočet  

       Stavba : 1 Polyfunkční dům v Třinci   Rozpočet:     

Objekt : 1 SO 01 - Polyfunkční dům     

       
P.č. 

Číslo po-
ložky Název položky MJ množství 

cena / 
MJ celkem (Kč) 

Díl: 1 Zemní práce         
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  m3 581,98 49,30 28 691,53 

    49,05*39,55*0,3 581,98     

2 131201103 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3  m3 6 162,61 79,60 490 543,56 

    hlavní stavební jáma:42,5*31,5*4,55 6 091,31     

    pro výtahovou šachtu:6,79*7,0*1,5 71,30     

3 131201209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3  m3 6 162,61 41,40 255 131,95 

    hlavní stavební jáma:42,5*31,5*4,55 6 091,31     

    pro výtahovou šachtu:6,79*7,0*1,5 71,30     

4 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3  m3 126,20 396,00 49 973,81 

    Osa "1,6":(1,5*0,3*25,65)*2 23,09     

    Osa "2,3,4,5":(1,3*0,3*25,65)*4 40,01     

    Osa "A,E":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,5*0,3*2 27,23     

    Osa "B,C,D":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,3*0,3*3 35,39     

    Pod ztuž. jádro:0,8*0,3*2 0,48     

5 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3  m3 126,20 23,80 3 003,48 

    Osa "1,6":(1,5*0,3*25,65)*2 23,09     

    Osa "2,3,4,5":(1,3*0,3*25,65)*4 40,01     

    Osa "A,E":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,5*0,3*2 27,23     

    Osa "B,C,D":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,3*0,3*3 35,39     

    Pod ztuž. jádro:0,8*0,3*2 0,48     

6 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m  m3 6 686,80 35,50 237 381,54 

    hlavní stavební jáma:42,5*31,5*4,55 6 091,31     

    pro výtahovou šachtu:6,79*7,0*1,5 71,30     

    Osa "1,6":(1,5*0,3*25,65)*2 23,09     

    Osa "2,3,4,5":(1,3*0,3*25,65)*4 40,01     

    Osa "A,E":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,5*0,3*2 27,23     

    Osa "B,C,D":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,3*0,3*3 35,39     

    Pod ztuž. jádro:0,8*0,3*2 0,48     

    zpětné využití zeminy:398 398,00     

7 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m  m3 5 890,80 180,00 1 060 344,72 

    hlavní stavební jáma:42,5*31,5*4,55 6 091,31     

    pro výtahovou šachtu:6,79*7,0*1,5 71,30     

    Osa "1,6":(1,5*0,3*25,65)*2 23,09     

    Osa "2,3,4,5":(1,3*0,3*25,65)*4 40,01     

    Osa "A,E":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,5*0,3*2 27,23     

    Osa "B,C,D":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,3*0,3*3 35,39     

    Pod ztuž. jádro:0,8*0,3*2 0,48     

    Využití v rámci stavby:-398 -398,00     

8 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3  m3 6 686,80 171,00 1 143 443,48 

    hlavní stavební jáma:42,5*31,5*4,55 6 091,31     

    pro výtahovou šachtu:6,79*7,0*1,5 71,30     

    Osa "1,6":(1,5*0,3*25,65)*2 23,09     

    Osa "2,3,4,5":(1,3*0,3*25,65)*4 40,01     

    Osa "A,E":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,5*0,3*2 27,23     
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    Osa "B,C,D":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,3*0,3*3 35,39     

    Pod ztuž. jádro:0,8*0,3*2 0,48     

    zpětné využití zeminy:398 398,00     

9 171201201 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 5 890,80 96,20 566 695,34 

    hlavní stavební jáma:42,5*31,5*4,55 6 091,31     

    pro výtahovou šachtu:6,79*7,0*1,5 71,30     

    Osa "1,6":(1,5*0,3*25,65)*2 23,09     

    Osa "2,3,4,5":(1,3*0,3*25,65)*4 40,01     

    Osa "A,E":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,5*0,3*2 27,23     

    Osa "B,C,D":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,3*0,3*3 35,39     

    Pod ztuž. jádro:0,8*0,3*2 0,48     

    Využití v rámci stavby:-398 -398,00     

10 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m3 398,00 70,20 27 939,60 

    398 398,00     

  
Celkem 
za 1 Zemní práce       

3 863 
149,01 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání         
11 272321611 Železobeton základových kleneb C 30/37 z vodostavebního betonu 

m3 169,98 3 040,00 516 731,90 

    plocha 1.PP (-3,700 m):25,65*36,65*0,18-(4,05*3,05*0,18) 166,99     

    pod výtahovou šachtou (-4,570 m):4,15*4,0*0,18 2,99     

12 272354111 Bednění základových kleneb - zřízení  m2 124,60 263,50 32 832,10 

    olemování základové klenby tl. 180 mm:2*(25,65+36,65) 124,60     

13 272354211 Bednění základových kleneb - odstranění  m2 124,60 81,50 10 154,90 

    olemování základové klenby tl. 180 mm:2*(25,65+36,65) 124,60     

14 272361821 Výztuž zákl kleneb bet ocel 10505  t 18,70 27 500,00 514 189,50 

    110kg/m3 betonu:0,11*169,98 18,70     

15 273313511 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) podkladní beton 

m3 103,32 2 650,00 273 802,51 

    Osa "1,6":(1,5*0,1*25,65)*2 7,70     

    Osa "2,3,4,5":(1,3*0,1*25,65)*4 13,34     

    Osa "A,E":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,5*0,1*2 9,08     

    Osa "B,C,D":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,3*0,1*3 11,80     

    Pod ztuž. jádro:0,8*0,1*2 0,16     

    Pod žb pdlahu v 1.PP:5,125*7,125*0,1*4 14,61     

    5,0*7,125*0,1*4 14,25     

    5,125*7,0*0,1*4 14,35     

    5,0*7,0*0,1*4 14,00     

    5,125*2,0*0,1*2 2,05     

    5,0*2,0*0,1*2 2,00     

16 274321611 Železobeton základových pasů C 30/37 (B 37) z vodostavebního 
betonu 

m3 492,77 3 040,00 1 498 005,60 

    Osa "1,6":(1,2*1,5*25,65)*2 92,34     

    Osa "2,3,4,5":(1,0*1,5*25,65)*4 153,90     

    Osa "A,E":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,2*1,5*2 108,90     

    Osa "B,C,D":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,0*1,5*3 136,13     

    Pod ztuž. jádro:0,5*1,5*2 1,50     

17 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení  m2 838,65 386,50 324 138,23 

    Osa "1,6":(1,5*25,65)*2 76,95     

    (1,5*5,125+1,5*5,0+1,5*5,0+1,5*5,125)*2 60,75     

    Osa "2,3,4,5":2*(1,5*5,125+1,5*5,0+1,5*5,0+1,5*5,125)*4 243,00     

    Osa "A,E":(1,5*36,65)*2 109,95     

    (1,5*7,125+1,5*7,0+1,5*2,0+1,5*7,0+1,5*7,125)*2 90,75     
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    Osa "B,C,D":2*(1,5*7,125+1,*7,0+1,5*2,0+1,5*7,0+1,5*7,125)*3 251,25     

    Pod ztuž. jádro:1,5*2*2 6,00     

18 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění  m2 838,65 81,50 68 349,98 

    Osa "1,6":(1,5*25,65)*2 76,95     

    (1,5*5,125+1,5*5,0+1,5*5,0+1,5*5,125)*2 60,75     

    Osa "2,3,4,5":2*(1,5*5,125+1,5*5,0+1,5*5,0+1,5*5,125)*4 243,00     

    Osa "A,E":(1,5*36,65)*2 109,95     

    (1,5*7,125+1,5*7,0+1,5*2,0+1,5*7,0+1,5*7,125)*2 90,75     

    Osa "B,C,D":2*(1,5*7,125+1,*7,0+1,5*2,0+1,5*7,0+1,5*7,125)*3 251,25     

    Pod ztuž. jádro:1,5*2*2 6,00     

19 274361116 Základ pás/práh výztuž ocel 10505  t 39,42 28 200,00 1 111 677,84 

    80kg/m3 betonu:0,08*492,765 39,42     

  
Celkem 
za 2 Základy a zvláštní zakládání       

4 349 
882,55 

Díl: 21 Úprava podloţí a základ.spáry         
20 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného  m3 248,71 1 038,00 258 159,94 

    Osa "1,6":(1,5*0,3*25,65)*2 23,09     

    Osa "2,3,4,5":(1,3*0,3*25,65)*4 40,01     

    Osa "A,E":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,5*0,3*2 27,23     

    Osa "B,C,D":(7,125+7,0+2,0+7,0+7,125)*1,3*0,3*3 35,39     

    Pod ztuž. jádro:0,8*0,3*2 0,48     

    Pod žb pdlahu v 1.PP:5,125*7,125*0,2*4 29,21     

    5,0*7,125*0,2*4 28,50     

    5,125*7,0*0,2*4 28,70     

    5,0*7,0*0,2*4 28,00     

    5,125*2,0*0,2*2 4,10     

    5,0*2,0*0,2*2 4,00     

  
Celkem 
za 21 Úprava podloží a základ.spáry       258 159,94 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         
21 311238114 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm  m2 102,51 991,00 101 587,41 

    1.NP - wc:2*(7,65*3,35) 51,26     

    2.NP - wc:2*(7,65*3,35) 51,26     

22 311238116 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm  m2 284,08 1 194,00 339 191,52 

    
3.NP - obvod:4*((5,65+5,65+7,65+7,65)*3,35-(3*2,1)-(3*1,1*2,1)-
(3*1,35*1,2)) 284,08     

23 311238126 Zdivo POROTHERM 36,5 AKU P 15 na MC 10 tl. 36,5 cm  m2 61,40 1 614,00 99 091,53 

    3.NP - osa "3,4":(2,6+5,65+5,65)*2,85 39,62     

    3.NP - osa "C":2*(7,65+7,65) 30,60     

    odpočet dveře:-4*(1,05*2,1) -8,82     

24 317168111 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm  kus 18,00 205,50 3 699,00 

    1.NP - č.108:1 1,00     

    wc:2+2 4,00     

    2.NP - č.213:1 1,00     

    wc:2+2 4,00     

    3.NP - soc.:4*2 8,00     

25 317168112 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm  kus 27,00 279,50 7 546,50 

    1.NP- č.106:1 1,00     

    č.109:1 1,00     

    2.NP - č.214:1 1,00     

    3.NP :4*4 16,00     

    1.PP:8 8,00     

26 317168112 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm osazení kus 45,00 95,00 4 275,00 
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    1.NP - č.108:1 1,00     

    wc:2+2 4,00     

    2.NP - č.213:1 1,00     

    wc:2+2 4,00     

    3.NP - soc.:4*2 8,00     

    1.NP- č.106:1 1,00     

    č.109:1 1,00     

    2.NP - č.214:1 1,00     

    3.NP :4*4 16,00     

    1.PP:8 8,00     

27 317168115 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/175 cm osazení kus 12,00 104,00 1 248,00 

    1.NP - č.102:3 3,00     

    2.NP - č.202:3 3,00     

    č.209:1 1,00     

    č.220:1 1,00     

    1.NP - č.102:1 1,00     

    2.NP - č.205:1 1,00     

    č.202:2 2,00     

28 317168122 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/125 cm  kus 4,00 297,00 1 188,00 

    1.NP - č.102:1 1,00     

    2.NP - č.205:1 1,00     

    č.202:2 2,00     

29 317168124 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/175 cm  kus 8,00 381,00 3 048,00 

    1.NP - č.102:3 3,00     

    2.NP - č.202:3 3,00     

    č.209:1 1,00     

    č.220:1 1,00     

30 317168131 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm  kus 16,00 394,50 6 312,00 

    3.NP -č.302:4*4 16,00     

31 317168131 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm osazení kus 16,00 74,90 1 198,40 

    3.NP -č.302:4*4 16,00     

32 317168134 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325cm osazení kus 48,00 89,10 4 276,80 

    3.NP - obvod:4*3 12,00     

    3.NP - obvod:4*(3+3+3) 36,00     

33 317168137 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/275 cm  kus 36,00 1 097,00 39 492,00 

    3.NP - obvod:4*(3+3+3) 36,00     

34 317168139 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm  kus 12,00 1 247,00 14 964,00 

    3.NP - obvod:4*3 12,00     

35 317998114 Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm  m 46,00 85,00 3 910,00 

    3.NP:4*(3,25+2,75+2,75+2,75) 46,00     

36 330321411 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37) z vodostavebního 
betonu 

m3 4,59 3 900,00 17 915,82 

    1.PP - slopy (do +0,500 m):10*(0,35*0,35*3,75) 4,59     

37 330321411 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37   (B 37)  m3 27,11 3 900,00 105 744,99 

    1.NP (od +0,500 m do +3,230 m):24*(0,35*0,35*2,73) 8,03     

    2.NP (od +3,480 m do +6,860 m):24*(0,35*0,35*3,38) 9,94     

    3.NP (od +7,110 m do +9,960 m):24*(0,35*0,35*2,85) 8,38     

    3.NP (od +9,960 m v skloně):20*(0,35*0,35*0,315) 0,77     

38 331351101 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení  m2 362,38 265,50 96 210,83 

    1.NP (od +0,500 m do +3,230 m):24*(4*0,35*2,73) 91,73     

    2.NP (od +3,480 m do +6,860 m):24*(4*0,35*3,38) 113,57     

    3.NP (od +7,110 m do +9,960 m):24*(4*0,35*2,85) 95,76     

    3.NP (od +9,960 m v skloně):20*(4*0,35*0,315) 8,82     
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    1.PP - slopy (do +0,500 m):10*(4*0,35*3,75) 52,50     

39 331351102 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění  m2 362,38 76,10 27 576,81 

    1.NP (od +0,500 m do +3,230 m):24*(4*0,35*2,73) 91,73     

    2.NP (od +3,480 m do +6,860 m):24*(4*0,35*3,38) 113,57     

    3.NP (od +7,110 m do +9,960 m):24*(4*0,35*2,85) 95,76     

    3.NP (od +9,960 m v skloně):20*(4*0,35*0,315) 8,82     

    1.PP - slopy (do +0,500 m):10*(4*0,35*3,75) 52,50     

40 331361821 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505  t 2,54 30 400,00 77 094,40 

    80 kg / m3 betonu:0,08*31,7 2,54     

41 341321610 Beton nosných stěn železový C 30/37  (B 37) z vodostavebního 
betonu 

m3 175,25 3 355,00 587 946,98 

    1.PP - obvod vnitřní (do +0,500 m):4*(16,10*3,57*0,2)+2*(24,15*3,57*0,2) 80,47     

    + část sloupů v obvodové stěně:10*(0,25*0,5*3,57)+4*(0,25*0,25*3,57) 5,36     

    1.PP - obvod vnější:2*(36,25*3,57*0,15)+2*(24,95*3,57*0,15) 65,55     

    - odpočet okenné otvory:-13*(0,8*0,6*0,2)-13*(0,8*0,6*0,15) -2,18     

    
1.PP - výtahová šachta (do +0,500 
m):3,35*5,07*0,3+3,05*5,07*0,2+2*(3,0*5,07*0,2) 14,27     

    + část sloupů šachty:2*(0,15*0,15*3,57) 0,16     

    - odpočet dveře:-(1,2*2,1*0,2+1,2*0,5*0,2) -0,62     

    
1.PP - schodiště (do +0,500 
m):2,65*0,1*4,705+3,05*0,2*3,57+2*(6,45*3,57*0,2) 12,64     

    + část sloupů v obvodové stěně:4*(0,15*0,35) 0,21     

    - odpočet dveřě:-(1,2*1,97*0,2+1,2*0,5*0,2) -0,59     

42 341321610 Beton nosných stěn železový C 30/37  (B 37)  m3 51,66 3 355,00 173 310,24 

    1.až 3.NP - výtahová šachta:2*(3,05*9,46*0,2)+2*(3,0*9,46*0,2) 22,89     

    + část sloupu:2*(0,15*0,15*9,46) 0,43     

    - odpočet dveře:-(2*1,2*2,1*0,2+1,2*1,6*0,2) -1,39     

    1.až 3.NP - schodiště:3,35*9,46*0,2+2*(6,15*9,46*0,2) 29,61     

    + čast sloupu:2*(0,15*0,35*9,46)+2*(0,15*0,15*9,46) 1,42     

    - odpočet dveře:-(2*1,2*1,97*0,2+1,2*1,47*0,2) -1,30     

43 341351101 Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení  m2 436,97 547,00 239 021,50 

    1.PP - obvod vnější:2*(36,25*3,57)+2*(24,95*3,57) 436,97     

44 341351102 Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění  m2 436,97 198,50 86 738,15 

    1.PP - obvod vnější:2*(36,25*3,57)+2*(24,95*3,57) 436,97     

45 341351105 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení  m2 1 223,83 389,00 476 071,74 

    
1.až 3.NP - výtahová šach-
ta:(3,05*9,46+2,65*9,46)+(3,35*9,46+2,65*9,46)+2*(3,0*9,46+3,55*9,46) 234,61     

    - odpočet dveře:-(2*1,2*2,1+1,2*1,6) -6,96     

    1.až 3.NP - schodiště:(3,35*9,46+2,65*9,46)+2*(6,15*9,46+7,0*9,46) 305,56     

    + čast sloupu:2*(0,15*0,35*9,46)+2*(0,15*0,15*9,46) 1,42     

    - odpočet dveře:-(2*1,2*1,97+1,2*1,47) -6,49     

    1.PP - obvod vnitřní (do +0,500 m):4*(16,10*3,57)+2*(24,15*3,57) 402,34     

    + část sloupů v obvodové stěně:10*(0,85*3,57)+4*(0,5*3,57) 37,49     

    
1.PP - výtahová šachta (do +0,500 
m):(3,35*5,07+2,65*5,07)+(3,05*5,07+2,65*5,07)+2*(3,0*5,07+3,05*5,07) 120,67     

    + část sloupů šachty:2*(0,4*5,07) 4,06     

    - odpočet dveře:-(1,2*2,1+1,2*0,5) -3,12     
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1.PP - schodiště (do +0,500 
m):(2,65*4,705+3,35*3,57)+(3,35*3,57+2,65*3,57)+2*(6,15*3,57+6,65*3,57) 137,24     

    - odpočet dveřě:-(1,2*1,97+1,2*0,5) -2,96     

46 341351106 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění  m2 1 223,83 198,50 242 931,21 

    
1.až 3.NP - výtahová šach-
ta:(3,05*9,46+2,65*9,46)+(3,35*9,46+2,65*9,46)+2*(3,0*9,46+3,55*9,46) 234,61     

    - odpočet dveře:-(2*1,2*2,1+1,2*1,6) -6,96     

    1.až 3.NP - schodiště:(3,35*9,46+2,65*9,46)+2*(6,15*9,46+7,0*9,46) 305,56     

    + čast sloupu:2*(0,15*0,35*9,46)+2*(0,15*0,15*9,46) 1,42     

    - odpočet dveře:-(2*1,2*1,97+1,2*1,47) -6,49     

    1.PP - obvod vnitřní (do +0,500 m):4*(16,10*3,57)+2*(24,15*3,57) 402,34     

    + část sloupů v obvodové stěně:10*(0,85*3,57)+4*(0,5*3,57) 37,49     

    
1.PP - výtahová šachta (do +0,500 
m):(3,35*5,07+2,65*5,07)+(3,05*5,07+2,65*5,07)+2*(3,0*5,07+3,05*5,07) 120,67     

    + část sloupů šachty:2*(0,4*5,07) 4,06     

    - odpočet dveře:-(1,2*2,1+1,2*0,5) -3,12     

    
1.PP - schodiště (do +0,500 
m):(2,65*4,705+3,35*3,57)+(3,35*3,57+2,65*3,57)+2*(6,15*3,57+6,65*3,57) 137,24     

    - odpočet dveřě:-(1,2*1,97+1,2*0,5) -2,96     

47 341361821 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10505  t 18,15 35 360,00 641 861,79 

    80 kg / m3 betonu:0,08*(175,245+51,6573) 18,15     

48 342248109 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm  m2 60,74 468,50 28 454,82 

    1.NP - č.108:(1,3+1,31+0,89+1,39)*3,35 16,38     

    wc:2*(1,845+3,55+0,42+0,97+1,765+1,765)*2,15 44,35     

49 342248112 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm  m2 1 394,28 584,00 814 258,24 

    1.NP schodiště:2*(6,875*3,35) 46,06     

    č.108,č.109:2*(4,5*3,35+2,7*3,35)-(0,9*2,05+0,8*2,05) 44,76     

    
wc:(5,65+8,255+2,875+2,875+0,58+0,58+0,82+0,82+1,275)*3,35-
(4*0,8*2,05)-(2*0,6*1,2) 71,50     

    č.105:(1,02+1,52)*3,35+(0,8*3,35) 11,19     

    č.104, č.114:2*2,0*(4,835+3,0+5,0+3,0)+0,8*3,35 66,02     

    č.106:(7,65+5,65)*3,35-(0,9*2,05) 42,71     

    2.NP - schodiště:2*(6,875*3,35) 46,06     

    č.214, č.215:2*(4,5*3,35+2,7*3,35)-(0,9*2,05+0,8*2,05) 44,76     

    
wc:(5,65+8,255+2,875+2,875+0,58+0,58+0,82+0,82+1,275)*3,35-
(4*0,8*2,05)-(2*0,6*1,2) 71,50     

    č.223:2,0*3,35+0,8*3,35 9,38     

    č.212:0,8*3,35 2,68     

    č.207:(1,02+1,52)*3,35+(0,8*3,35) 11,19     

    3.NP - schodiště:2*(6,875*3,35) 46,06     

    č.307*4:4*((9,15+1,2+1,315+5,84)*3,35-3*(0,9*2,05)-1,2*2,0) 202,83     

    č.305*4:4*(2*4,485*3,35) 120,20     

    č.306*4:4*(6,335*3,35) 84,89     

    č.308*4:4*((2,76+4,415)*3,35+1,0*3,35-2*(0,7*2,05)) 98,07     

    č.310*4:4*(2*(3,0*3,35)) 80,40     

    č.309*4:4*(1,3*3,35-1,0*1,0) 13,42     

    1.PP - č.004:(5,5+1,06+0,8+1,5+4,5)*2,65-(0,9*2,05) 33,56     

    č.005:(7,65+1,15)*2,65-(0,9*2,05) 21,48     

    č.006:(7,65+5,65)*2,65-(0,9*2,05) 33,40     
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    č.007:(7,65+5,65)*2,65-(0,9*2,05) 33,40     

    č.008:(7,65+2,6)*2,65-(0,9*2,05) 25,32     

    č.009:(7,885+7,885+7,485)*2,65-(0,9*2,05) 59,78     

    č.010:(2,6+5,65)*2,65-(0,9*2,05)+2*(7,65*2,65) 60,56     

    č.011:(5,65*2,65)-(0,9*2,05) 13,13     

50 342248114 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 14 cm  m2 469,26 624,00 292 815,12 

    1.NP - č.102:3*(5,65*3,35)-3*(1,5*2,05)+2,65*3,35-(1,3*2,05)+2*(7,65*3,35) 105,03     

    č.105:(3,69+0,40+2,41)*3,35-(0,9*2,05)+2*(7,65*3,35) 71,19     

    
2.NP - č.202:3*(5,65*3,35)-3*(1,5*2,05)+2*(3,69+0,40+2,41)*3,35-
2*(0,9*2,05)+2*(7,65*3,35) 138,67     

    č.210:5,65*3,35 18,93     

    č.207:4*(7,65*3,35)-(1,5*2,05)+(5,65*3,35) 118,36     

    č.205:5,65*3,35-0,9*2,05 17,08     

  
Celkem 
za 3 Svislé a kompletní konstrukce       4 538 980,78 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
51 411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37)  m3 921,46 3 205,00 2 953 265,52 

    Nad 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP:4*(35,55*24,55*0,25) 872,75     

    - odpočet schodišťový prostor:-3*(3,05*6,45*0,25) -14,75     

    - odpočet výtahový prostor:-3*(3,05*3,4*0,25) -7,78     

    2.NP - balkony:4*(1,72*4,86*0,20) 6,69     

    3.NP - balkony:4*(1,72*5,1*0,2)+4*(1,72*8,9*0,2) 19,26     

    střecha - konzola:2*(1,77*28,25*0,2)+2*(1,77*35,71*0,2) 45,28     

52 411351213 Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa  m2 4 108,35 715,00 2 937 468,82 

    nad 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP:4*(35,55*24,55) 3 491,01     

    olemování žb desky nad 1.PP, 1.NP, 2.NP:3*0,25*(2*35,55+2*24,55) 90,15     

    balkony 2.NP:4*(1,7*4,86) 33,05     

    balkony 3.NP:4*(5,1*1,7)+4*(9,0*1,7) 95,88     

    střecha konzola:2*(1,85*28,25)+2*(1,85*35,55) 236,06     

    olemovaní balkónů:4*(1,7+1,7)+4*(1,7+1,7) 27,20     

    olemování konzoly nad 3.NP:2*(39,25+28,25) 135,00     

53 411351214 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa  m2 4 108,35 178,50 733 340,12 

    nad 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP:4*(35,55*24,55) 3 491,01     

    olemování žb desky nad 1.PP, 1.NP, 2.NP:3*0,25*(2*35,55+2*24,55) 90,15     

    balkony 2.NP:4*(1,7*4,86) 33,05     

    balkony 3.NP:4*(5,1*1,7)+4*(9,0*1,7) 95,88     

    střecha konzola:2*(1,85*28,25)+2*(1,85*35,55) 236,06     

    olemovaní balkónů:4*(1,7+1,7)+4*(1,7+1,7) 27,20     

    olemování konzoly nad 3.NP:2*(39,25+28,25) 135,00     

54 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505  t 110,57 32 460,00 3 589 254,76 

    120 kg/m3 betonu:0,12*921,4557 110,57     

55 430321514 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37)  m3 9,13 3 950,00 36 056,39 

    1.PP - ramená:2*(2,84*1,25*0,18) 1,28     

    1.PP - stupně:16*(0,5*0,3*0,165*1,25) 0,50     

    1.PP - podesta:2,25*2,65*0,18 1,07     

    1.NP+ 2.NP - ramená:4*(3,75*1,25*0,18) 3,38     

    1.NP+ 2.NP - stupně:40*(0,5*0,3*0,165*1,25) 1,24     

    1.NP+ 2.NP - podesty:2*(1,75*2,65*0,18) 1,67     

56 430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505  t 0,78 43 550,00 33 790,45 

    85 kg/m3 betonu:0,085*9,128 0,78     
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57 431351121 Bednění podest přímočarých - zřízení + podstupňové desky 

m2 41,09 984,00 40 430,10 

    1.PP - ramená:2*(2,84*1,25) 7,10     

    1.PP - podesta:2,25*2,65 5,96     

    1.NP+ 2.NP - ramená:4*(3,75*1,25) 18,75     

    1.NP+ 2.NP - podesty:2*(1,75*2,65) 9,28     

58 431351122 Bednění podest přímočarých - odstranění + podstupňové desky 

m2 41,09 98,60 4 051,23 

    1.PP - ramená:2*(2,84*1,25) 7,10     

    1.PP - podesta:2,25*2,65 5,96     

    1.NP+ 2.NP - ramená:4*(3,75*1,25) 18,75     

    1.NP+ 2.NP - podesty:2*(1,75*2,65) 9,28     

59 433351131 Bednění schodnic přímočarých - zřízení  m2 11,55 979,00 11 307,45 

    1.PP:16*(0,165*1,25) 3,30     

    1.NP+ 2.NP:40*(0,165*1,25) 8,25     

60 433351132 Bednění schodnic přímočarých - odstranění  m2 11,55 113,00 1 305,15 

    1.PP:16*(0,165*1,25) 3,30     

    1.NP+ 2.NP:40*(0,165*1,25) 8,25     

  
Celkem 
za 4 Vodorovné konstrukce       

10 340 
269,98 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní         
61 612478111 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm  m2 4 307,03 222,50 958 314,40 

    P+D 8:       

    1.NP - č.108:2*((1,3+1,31+0,89+1,39)*3,35) 32,76     

    wc:2*(2*(1,845+3,55+0,42+0,97+1,765+1,765)*2,15) 88,71     

    P+D 11,5:       

    1.NP schodiště:2*(6,875*3,35) 46,06     

    č.108,č.109:2*(2*(4,5*3,35+2,7*3,35)-(0,9*2,05+0,8*2,05)) 89,51     

    
wc:2*((5,65+8,255+2,875+2,875+0,58+0,58+0,82+0,82+1,275)*3,35-
(4*0,8*2,05)-(2*0,6*1,2)) 142,99     

    č.105:2*((1,02+1,52)*3,35+(0,8*3,35))-(1,02+1,52)*3,35 13,87     

    č.104, č.114:2*(2*2,0*(4,835+3,0+5,0+3,0)+0,8*3,35) 132,04     

    č.106:2*((7,65+5,65)*3,35-(0,9*2,05)) 85,42     

    2.NP - schodiště:2*(6,875*3,35) 46,06     

    č.214, č.215:2*(2*(4,5*3,35+2,7*3,35)-(0,9*2,05+0,8*2,05))-(1,3+0,7)*3,35 82,81     

    
wc:2*((5,65+8,255+2,875+2,875+0,58+0,58+0,82+0,82+1,275)*3,35-
(4*0,8*2,05)-(2*0,6*1,2)) 142,99     

    č.223:2*(2,0*3,35+0,8*3,35) 18,76     

    č.212:2*(0,8*3,35) 5,36     

    č.207:2*((1,02+1,52)*3,35+(0,8*3,35)) 22,38     

    3.NP - schodiště:2*(6,875*3,35) 46,06     

    č.307*4:2*(4*((9,15+1,2+1,315+5,84)*3,35-3*(0,9*2,05)-1,2*2,0)) 405,65     

    č.305*4:2*(4*(2*4,485*3,35)) 240,40     

    č.306*4:2*(4*(6,335*3,35)) 169,78     

    č.308*4:2*(4*((2,76+4,415)*3,35+1,0*3,35-2*(0,7*2,05))) 196,13     

    č.310*4:2*(4*(2*(3,0*3,35))) 160,80     

    č.309*4:2*(4*(1,3*3,35-1,0*1,0)) 26,84     

    1.PP - č.004:2*((5,5+1,06+0,8+1,5+4,5)*2,65-(0,9*2,05)) 67,12     

    č.005:2*((7,65+1,15)*2,65-(0,9*2,05)) 42,95     

    č.006:2*((7,65+5,65)*2,65-(0,9*2,05)) 66,80     

    č.007:2*((7,65+5,65)*2,65-(0,9*2,05)) 66,80     

    č.008:2*((7,65+2,6)*2,65-(0,9*2,05)) 50,64     
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    č.009:2*((7,885+7,885+7,485)*2,65-(0,9*2,05)) 119,56     

    č.010:2*((2,6+5,65)*2,65-(0,9*2,05)+2*(7,65*2,65)) 121,13     

    č.011:2*((5,65*2,65)-(0,9*2,05)) 26,26     

    P+D 14,5:       

    
1.NP - č.102:2*(3*(5,65*3,35)-3*(1,5*2,05)+2,65*3,35-
(1,3*2,05)+2*(7,65*3,35)) 210,05     

    č.105:2*((3,69+0,40+2,41)*3,35-(0,9*2,05)+2*(7,65*3,35)) 142,37     

    
2.NP - č.202:2*(3*(5,65*3,35)-3*(1,5*2,05)+2*(3,69+0,40+2,41)*3,35-
2*(0,9*2,05)+2*(7,65*3,35)) 277,35     

    č.210:2*(5,65*3,35) 37,86     

    č.207:2*(4*(7,65*3,35)-(1,5*2,05)+(5,65*3,35)) 236,73     

    č.205:2*(5,65*3,35-0,9*2,05) 34,17     

    P+D 24:       

    1.NP - wc:2*(2*(7,65*3,35)) 102,51     

    2.NP - wc:2*(2*(7,65*3,35)) 102,51     

    P+D 30:       

    
3.NP - obvod:4*((5,65+5,65+7,65+7,65)*3,35-(3*2,1)-(3*1,1*2,1)-
(3*1,35*1,2)) 284,08     

    36,5 AKU:       

    3.NP - osa "3,4":2*((2,6+5,65+5,65)*2,85) 79,23     

    3.NP - osa "C":2*(2*(7,65+7,65)) 61,20     

    odpočet dveře:2*(-4*(1,05*2,1)) -17,64     

  
Celkem 
za 61 Upravy povrchů vnitřní       958 314,40 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
62 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20) s polypropylénovými 

vlákny 0,6 kg / m3 
m3 217,77 4 070,00 886 336,11 

    3.NP - č.302:0,075*2,635*14,6 2,89     

    č.304,315:(0,065*4,375*4,485)*2 2,55     

    č.305,316,327,338:(0,065*4,54*4,485)*4 5,29     

    č.306,317,328,339:(0,065*6,485*5,8)*4 9,78     

    č.312,323,334,345:(0,065*5,88*7,8)*4 11,92     

    č.326,337:2*(((3,835+0,52)*4,485+(0,18*1,095))*0,065) 2,56     

    č.307,318,329,340:0,075*(9,03*1,2)*4 3,25     

    č.308,319,330,341:0,075*(4,3*2,76)*4 3,56     

    č.309,320,331,342:0,075*(1,3*2,2)*4 0,86     

    č.310,321,332,343:0,075*(2,885*3)*4 2,60     

    č.311,322,333,344:0,075*(3,58*5,88)*4 6,32     

    2.NP - č.202:(66,8+(2,65*2,74))*0,075 5,55     

    č.204:0,08*((7,86*12,0)-(0,115*0,8)-(0,375*6,515)) 7,34     

    č.205:0,08*((8,21*6,0)-(0,35*0,35)-(0,35*0,21)) 3,93     

    
č.207:0,08*((16,21*5,86)+(6,0*8,21)-(1,63*1,02)-(0,115*0,8)-(0,21*0,35)-
(0,21*0,21)-(0,21*0,35)-(0,14*0,21)) 11,38     

    č.209:0,08*((8,0*6,21)-(0,21*0,35)-(0,35*0,35)) 3,96     

    č.210:0,08*((8,07*6,21)-(0,21*0,21)*2-(0,35*0,21)-(0,4*3,59)) 3,88     

    č.211:0,08*((15,81*6,0)+(0,4*2,41)-(0,8*0,115)-(2*0,35*0,35)) 7,64     

    č.213:0,075*((2,19*1,31)+(0,61*1,3)) 0,27     

    č.214:0,075*((2,0*2,7)+(1,31*0,89)) 0,49     

    č.215:0,075*((3,48*2,875)-(0,11*0,235)) 0,75     

    
č.216:0,075*((4,64*2,875)-0,08*(1,765+1,765+1,765+0,63+0,63+0,3)-
(0,8*0,58)) 0,92     

    č.217:0,075*(12,33+(1,0*2,875)) 1,14     

    č.218:0,075*((2,4*2,875)-(0,235*0,11)) 0,52     
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    č.219:0,08*((16,21*5,65)-(0,165*0,375)-(0,115*2)-(0,115*0,8)) 7,30     

    č.220:0,08*((15,835*6,21)-(2*0,35*0,35)-2*(0,35*0,21)) 7,84     

    1.NP - č.102:0,075*((2,65*11,86)+(8,0*6,07)-(4,5*2,93)) 5,01     

    č.104:0,08*((15,835*12,0)-(4*0,35*0,35)-0,115*(5,0+4,835+3,0+3,0)) 15,02     

    
č.105:0,08*((16,21*5,86)+(7,06*6,35)-(1,02*1,64)-(0,115*0,8)-(0,4*3,59)-
(0,35*0,21*3)) 10,91     

    č.106:0,08*((8,235*6,235)-(0,35*0,235*3)-(0,235*0,235)) 4,08     

    č.107:0,075*((16,15*6,0)+(2,6*2,85)-(2*0,35*0,35)-(0,15*0,35)) 7,80     

    č.108=213:0,2746 0,27     

    č.109=214:0,4924 0,49     

    č.110=215:0,7484 0,75     

    č.111=216:0,9246 0,92     

    č.112=217:1,1404 1,14     

    č.113=218:0,5156 0,52     

    č.114=104:15,0167 15,02     

    1.PP - č.001:0,05*(2,65*6,1) 0,81     

    č.002:0,05*((2,65*14,6)+2*(2,2*8,0)+(1,5*1,5)+(0,5*0,75*0,75)-(0,235*0,35)) 3,82     

    č.003:0,08*(3,05*2,65) 0,65     

    č.004:0,05*((6,135*7,8)-(0,15*0,25)-(1,615*1,5)-(0,68*0,68)) 2,25     

    č.005:0,05*((8,135*6,135)-(0,25*0,25)-(0,25*0,235)-(0,25*0,235)) 2,49     

    č.006:0,05*((8,135*5,885)-(0,235*0,235)-(0,235*0,25)) 2,39     

    č.007=006:2,388 2,39     

    č.008:0,05*((16,05*5,9)-(0,085*3,05)-(0,25*0,15)-(0,35*0,25)-(0,25*0,25)) 4,71     

    č.009:0,05*((7,885*6,505)-(0,35*0,235)) 2,56     

    
č.010:0,05*((16,05*12,135)+(0,085*7,85)-(0,35*0,35)-(0,35*0,25*2)-
(2*0,25*0,25)-(0,235*0,35)-(0,235*0,235)-(0,25*0,235)) 9,74     

    
č.011:0,05*((16,135*11,9)-(0,35*0,35)-(2*0,25*0,35)-(0,25*0,25)-
(0,085*6,25)-(0,15*0,35)-(0,25*0,15)) 9,55     

  
Celkem 
za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       886 336,11 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
63 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m  t 7 006,05 316,00 2 213 913,14 

  
Celkem 
za 99 Staveništní přesun hmot       

2 213 
913,14 

Díl: 712 Ţivičné krytiny         
64 712371801 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC montáž m2 1 108,81 110,50 122 523,78 

    střecha:39,25*28,25 1 108,81     

  
Celkem 
za 712 Živičné krytiny       122 523,78 

Díl: 713 Izolace tepelné         
65 713111122 Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím 1 vrstva - materiál 

ve specifikaci,římsa 
m2 142,61 80,10 11 423,29 

    (1,77+0,45)*39,49+(1,77+0,45)*24,75 142,61     

66 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá podlaha,materiál ve 
specifikaci 

m2 3 158,40 23,20 73 274,79 

    1.PP - č.001:(2,65*6,1) 16,17     

    č.002:(2,65*14,6)+2*(2,2*8,0)+(1,5*1,5)+(0,5*0,75*0,75)-(0,235*0,35) 76,34     

    č.003:(3,05*2,65) 8,08     

    č.004:(6,135*7,8)-(0,15*0,25)-(1,615*1,5)-(0,68*0,68) 44,93     
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    č.005:(8,135*6,135)-(0,25*0,25)-(0,25*0,235)-(0,25*0,235) 49,73     

    č.006:(8,135*5,885)-(0,235*0,235)-(0,235*0,25) 47,76     

    č.007=006:47,7605 47,76     

    č.008:(16,05*5,9)-(0,085*3,05)-(0,25*0,15)-(0,35*0,25)-(0,25*0,25) 94,25     

    č.009:(7,885*6,505)-(0,35*0,235) 51,21     

    
č.010:(16,05*12,135)+(0,085*7,85)-(0,35*0,35)-(0,35*0,25*2)-(2*0,25*0,25)-
(0,235*0,35)-(0,235*0,235)-(0,25*0,235) 194,82     

    
č.011:(16,135*11,9)-(0,35*0,35)-(2*0,25*0,35)-(0,25*0,25)-(0,085*6,25)-
(0,15*0,35)-(0,25*0,15) 191,03     

    3.NP - č.302:2,635*14,6 38,47     

    č.304,315:(4,375*4,485)*2 39,24     

    č.305,316,327,338:(4,54*4,485)*4 81,45     

    č.306,317,328,339:(6,485*5,8)*4 150,45     

    č.312,323,334,345:(5,88*7,8)*4 183,46     

    č.326,337:2*((3,835+0,52)*4,485+(0,18*1,095)) 39,46     

    č.307,318,329,340:(9,03*1,2)*4 43,34     

    č.308,319,330,341:(4,3*2,76)*4 47,47     

    č.309,320,331,342:(1,3*2,2)*4 11,44     

    č.310,321,332,343:(2,885*3)*4 34,62     

    č.311,322,333,344:(3,58*5,88)*4 84,20     

    2.NP - č.202:66,8+(2,65*2,74) 74,06     

    č.204:(7,86*12,0)-(0,115*0,8)-(0,375*6,515) 91,78     

    č.205:(8,21*6,0)-(0,35*0,35)-(0,35*0,21) 49,06     

    
č.207:(16,21*5,86)+(6,0*8,21)-(1,63*1,02)-(0,115*0,8)-(0,21*0,35)-
(0,21*0,21)-(0,21*0,35)-(0,14*0,21) 142,28     

    č.209:(8,0*6,21)-(0,21*0,35)-(0,35*0,35) 49,48     

    č.210:(8,07*6,21)-(0,21*0,21)*2-(0,35*0,21)-(0,4*3,59) 48,52     

    č.211:(15,81*6,0)+(0,4*2,41)-(0,8*0,115)-(2*0,35*0,35) 95,49     

    č.213:(2,19*1,31)+(0,61*1,3) 3,66     

    č.214:(2,0*2,7)+(1,31*0,89) 6,57     

    č.215:(3,48*2,875)-(0,11*0,235) 9,98     

    č.216:(4,64*2,875)-0,08*(1,765+1,765+1,765+0,63+0,63+0,3)-(0,8*0,58) 12,33     

    č.217:12,33+(1,0*2,875) 15,21     

    č.218:(2,4*2,875)-(0,235*0,11) 6,87     

    č.219:(16,21*5,65)-(0,165*0,375)-(0,115*2)-(0,115*0,8) 91,20     

    č.220:(15,835*6,21)-(2*0,35*0,35)-2*(0,35*0,21) 97,94     

    1.NP - č.102:(2,65*11,86)+(8,0*6,07)-(4,5*2,93) 66,80     

    č.104:(15,835*12,0)-(4*0,35*0,35)-0,115*(5,0+4,835+3,0+3,0) 187,71     

    
č.105:(16,21*5,86)+(7,06*6,35)-(1,02*1,64)-(0,115*0,8)-(0,4*3,59)-
(0,35*0,21*3) 136,40     

    č.106:(8,235*6,235)-(0,35*0,235*3)-(0,235*0,235) 51,04     

    č.107:(16,15*6,0)+(2,6*2,85)-(2*0,35*0,35)-(0,15*0,35) 104,01     

    č.108=213:3,6619 3,66     

    č.109=214:6,5659 6,57     

    č.110=215:9,9792 9,98     

    č.111=216:12,3276 12,33     

    č.112=217:15,2050 15,21     

    č.113=218:6,8741 6,87     

    č.114=104:187,7090 187,71     

67 713131121 Izolace tepelná stěn přichycením drátem montáž m2 651,01 60,80 39 581,23 

    výtahová šachta:2*(3,35*6,43) 43,08     
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3.NP - ob-
vod:2*(35,95*2,95+0,38*17,975+2*(16,3*2,95)+0,35*16,3+2*(24,55*2,95)) 719,21     

    odpočet otvory:2*(-4*(3*2,1+3*(1,1*2,1+1,35*1,2))) -144,72     

    špalety oken a dveří:4*(0,275*(3,0+2,0+2,0+3*(2,45+1,35+2,0+1,2+0,8))) 33,44     

68 713131131 Izolace tepelná stěn lepením  m2 60,37 91,50 5 523,58 

    výtahová šachta z vnější strany:2*(3,35*2,73+3,35*3,38+3,35*2,9) 60,37     

69 713141151 Izolace tepelná střech kladená na sucho 2 vrstvá  m2 1 108,81 17,90 19 847,74 

    střecha:39,25*28,25 1 108,81     

70 713141221 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů  m2 878,44 48,00 42 165,14 

    střecha:35,55*24,71 878,44     

71 63150913.A Desky podlahové ISOVER TDPT 35 - 35x1200x600 mm m2 822,06 393,49 323 474,28 

    1.PP - č.001:(2,65*6,1) 16,17     

    č.002:(2,65*14,6)+2*(2,2*8,0)+(1,5*1,5)+(0,5*0,75*0,75)-(0,235*0,35) 76,34     

    č.003:(3,05*2,65) 8,08     

    č.004:(6,135*7,8)-(0,15*0,25)-(1,615*1,5)-(0,68*0,68) 44,93     

    č.005:(8,135*6,135)-(0,25*0,25)-(0,25*0,235)-(0,25*0,235) 49,73     

    č.006:(8,135*5,885)-(0,235*0,235)-(0,235*0,25) 47,76     

    č.007=006:47,7605 47,76     

    č.008:(16,05*5,9)-(0,085*3,05)-(0,25*0,15)-(0,35*0,25)-(0,25*0,25) 94,25     

    č.009:(7,885*6,505)-(0,35*0,235) 51,21     

    
č.010:(16,05*12,135)+(0,085*7,85)-(0,35*0,35)-(0,35*0,25*2)-(2*0,25*0,25)-
(0,235*0,35)-(0,235*0,235)-(0,25*0,235) 194,82     

    
č.011:(16,135*11,9)-(0,35*0,35)-(2*0,25*0,35)-(0,25*0,25)-(0,085*6,25)-
(0,15*0,35)-(0,25*0,15) 191,03     

72 63150915.A Desky podlahové ISOVER TDPT 60 - 60x1200x600 mm m2 2 336,33 674,71 1 576 346,09 

    3.NP - č.302:2,635*14,6 38,47     

    č.304,315:(4,375*4,485)*2 39,24     

    č.305,316,327,338:(4,54*4,485)*4 81,45     

    č.306,317,328,339:(6,485*5,8)*4 150,45     

    č.312,323,334,345:(5,88*7,8)*4 183,46     

    č.326,337:2*((3,835+0,52)*4,485+(0,18*1,095)) 39,46     

    č.307,318,329,340:(9,03*1,2)*4 43,34     

    č.308,319,330,341:(4,3*2,76)*4 47,47     

    č.309,320,331,342:(1,3*2,2)*4 11,44     

    č.310,321,332,343:(2,885*3)*4 34,62     

    č.311,322,333,344:(3,58*5,88)*4 84,20     

    2.NP - č.202:66,8+(2,65*2,74) 74,06     

    č.204:(7,86*12,0)-(0,115*0,8)-(0,375*6,515) 91,78     

    č.205:(8,21*6,0)-(0,35*0,35)-(0,35*0,21) 49,06     

    
č.207:(16,21*5,86)+(6,0*8,21)-(1,63*1,02)-(0,115*0,8)-(0,21*0,35)-
(0,21*0,21)-(0,21*0,35)-(0,14*0,21) 142,28     

    č.209:(8,0*6,21)-(0,21*0,35)-(0,35*0,35) 49,48     

    č.210:(8,07*6,21)-(0,21*0,21)*2-(0,35*0,21)-(0,4*3,59) 48,52     

    č.211:(15,81*6,0)+(0,4*2,41)-(0,8*0,115)-(2*0,35*0,35) 95,49     

    č.213:(2,19*1,31)+(0,61*1,3) 3,66     

    č.214:(2,0*2,7)+(1,31*0,89) 6,57     

    č.215:(3,48*2,875)-(0,11*0,235) 9,98     

    č.216:(4,64*2,875)-0,08*(1,765+1,765+1,765+0,63+0,63+0,3)-(0,8*0,58) 12,33     

    č.217:12,33+(1,0*2,875) 15,21     
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    č.218:(2,4*2,875)-(0,235*0,11) 6,87     

    č.219:(16,21*5,65)-(0,165*0,375)-(0,115*2)-(0,115*0,8) 91,20     

    č.220:(15,835*6,21)-(2*0,35*0,35)-2*(0,35*0,21) 97,94     

    1.NP - č.102:(2,65*11,86)+(8,0*6,07)-(4,5*2,93) 66,80     

    č.104:(15,835*12,0)-(4*0,35*0,35)-0,115*(5,0+4,835+3,0+3,0) 187,71     

    
č.105:(16,21*5,86)+(7,06*6,35)-(1,02*1,64)-(0,115*0,8)-(0,4*3,59)-
(0,35*0,21*3) 136,40     

    č.106:(8,235*6,235)-(0,35*0,235*3)-(0,235*0,235) 51,04     

    č.107:(16,15*6,0)+(2,6*2,85)-(2*0,35*0,35)-(0,15*0,35) 104,01     

    č.108=213:3,6619 3,66     

    č.109=214:6,5659 6,57     

    č.110=215:9,9792 9,98     

    č.111=216:12,3276 12,33     

    č.112=217:15,2050 15,21     

    č.113=218:6,8741 6,87     

    č.114=104:187,7090 187,71     

73 63150963 Deska izolační HARDSIL 1200x600 tl. 100 mm provětrávaná fasáda 

m2 651,01 261,60 170 303,43 

    výtahová šachta:2*(3,35*6,43) 43,08     

    
3.NP - ob-
vod:2*(35,95*2,95+0,38*17,975+2*(16,3*2,95)+0,35*16,3+2*(24,55*2,95)) 719,21     

    odpočet otvory:2*(-4*(3*2,1+3*(1,1*2,1+1,35*1,2))) -144,72     

    špalety oken a dveří:4*(0,275*(3,0+2,0+2,0+3*(2,45+1,35+2,0+1,2+0,8))) 33,44     

74 63150964 Deska izolační HARDSIL 1200x600 tl. 120 mm m2 142,61 313,92 44 769,01 

    zateplení rímsy:(1,77+0,45)*39,49+(1,77+0,45)*24,75 142,61     

75 63151437 Deska z minerální plsti ORSIL N tl. 50 mm m2 60,37 207,10 12 502,01 

    výtahová šachta z vnější strany:2*(3,35*2,73+3,35*3,38+3,35*2,9) 60,37     

  
Celkem 
za 713 Izolace tepelné       2 319 210,59 

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové         
76 714183002 Montáž akust. desky stropů nebo stěn volně uložené  m2 166,13 38,20 6 346,05 

    akustická - 1.NP - výtah:3,05*3,38 10,31     

    2.NP - výtah:2*(3,05*3,38) 20,62     

    3.NP - výtah:2*(3,05*3,38) 20,62     

    1.NP - schodiště:2*(5,65*3,38) 38,19     

    2.NP - schodiště:2*(5,65*3,38) 38,19     

    3.NP - schodiště:2*(5,65*3,38) 38,19     

77 63150858 Pás izolační ISOVER RIO 20 4000x1200 tl. 200 mm akustický 

m2 166,13 239,80 39 837,25 

    akustická - 1.NP - výtah:3,05*3,38 10,31     

    2.NP - výtah:2*(3,05*3,38) 20,62     

    3.NP - výtah:2*(3,05*3,38) 20,62     

    1.NP - schodiště:2*(5,65*3,38) 38,19     

    2.NP - schodiště:2*(5,65*3,38) 38,19     

    3.NP - schodiště:2*(5,65*3,38) 38,19     

  
Celkem 
za 714 Izolace akustické a protiotřesové       46 183,31 

Díl: 763 Dřevostavby         
78 763111321 SDK příčka 75 CW+UW DF12,5 TI 50  m2 515,05 786,00 404 829,06 

    
1.NP - č.106:(7,65+5,65)*3,23-
(2,45*1,6+3,0*1,6)+0,1*(2,45+1,6+1,6+3,0+1,6+1,6) 35,42     
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č.105:(5,65*3,23)+(7,46*3,23)-2*(2,45*1,6)-
(1,64*1,6)+0,1*(1,6+1,64+1,6+1,6+2,45+1,6+1,6+2,45+1,6) 33,50     

    
č.104:2*(5,65*3,23)+(7,65*3,23)+(7,485*3,23)-
(1,64*1,6+3*1,6+3*(2,45*1,6))+10*(1,6*0,1)+3*(2,45*0,1)+2*(3,0*0,1) 69,14     

    č.114 = č.104:69,1361 69,14     

    wc:(2,19+2,19)*3,23-2*1,4*1,6+0,1*(1,4+1,6+1,6+1,4+1,6+1,6) 10,59     

    
č.107:(7,65+7,65+5,65)*3,23-
(4,85*2,1+2,45*1,6+3,0*1,6)+0,1*(2,1+4,85+2,1+1,6+2,45+1,6+1,6+3,0+1,6) 50,85     

    2.NP - č.210:7,46*3,23+0,1*(2,1+2,45+2,1)*2-2*(2,45*2,1) 15,14     

    č.209:(7,65+5,65)*3,23+0,1*(2,1+3,0+2,1+2,1+2,45+2,1)-(2,45*2,1+3,0*2,1) 32,90     

    č.207:2*(5,65*3,23)+0,1*(2,1+1,64+2,1)*2-2*(1,64*2,1) 30,78     

    č.205:(5,65+7,65)*3,23+0,1*(2,1+3,0+2,1+2,1+2,45+2,1)-(3,0*2,1+2,45*2,1) 32,90     

    č.204:7,485*3,23+0,1*(2,1+2,45+2,1)*2-2*(2,45*2,1) 15,22     

    
č.220:(7,485+7,65+5,65)*3,23+8*(0,1*2,1)+3*(2,45*0,1)+3,0*0,1-
3*(2,45*2,1)-3,0*2,1 48,12     

    č.219:5,65*3,23+0,1*(2,1+3,0+2,1)-3,0*2,1 12,67     

    wc = wc:10,5874 10,59     

    č.211 = č.220:48,1155 48,12     

  
Celkem 
za 763 Dřevostavby       404 829,06 

Díl: 764 Konstrukce klempířské         
79 764.01 D+M klempířských konstrukcí fasádní systém Kingspan 

kpl 1,00 
458 

000,00 458 000,00 

80 553.01 Obklad Alucobond kazetový prostý dle kladečského plánu D+M 

kpl 1,00 
855 

276,39 855 276,39 

81 61210003 Panel stěnový - Kingspan KS 1000 FH tl. 200 mm Dodání + montáž 

m2 676,38 2 544,48 1 721 035,38 

    Dle kladečského schématu:676,38 676,38     

  
Celkem 
za 764 Konstrukce klempířské       

3 034 
311,77 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské         
82 766.01 D+M truhlářských konstrukcí D+M 

kpl 1,00 
896 

325,00 896 325,00 

  
Celkem 
za 766 Konstrukce truhlářské       896 325,00 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické         
83 767.01 D+M zámečnických konstrukcí  

kpl 1,00 
568 

265,00 568 265,00 

  
Celkem 
za 767 Konstrukce zámečnické       568 265,00 

Díl: 771 Podlahy z dlaţdic a obklady         
84 771212113 Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm  m2 1 422,59 277,50 394 767,75 

    1.PP - č.001:(2,65*6,1) 16,17     

    č.002:(2,65*14,6)+2*(2,2*8,0)+(1,5*1,5)+(0,5*0,75*0,75)-(0,235*0,35) 76,34     

    č.003:(3,05*2,65) 8,08     

    č.004:(6,135*7,8)-(0,15*0,25)-(1,615*1,5)-(0,68*0,68) 44,93     

    č.005:(8,135*6,135)-(0,25*0,25)-(0,25*0,235)-(0,25*0,235) 49,73     

    č.006:(8,135*5,885)-(0,235*0,235)-(0,235*0,25) 47,76     

    č.007=006:47,7605 47,76     

    č.008:(16,05*5,9)-(0,085*3,05)-(0,25*0,15)-(0,35*0,25)-(0,25*0,25) 94,25     

    č.009:(7,885*6,505)-(0,35*0,235) 51,21     



64 

 

    
č.010:(16,05*12,135)+(0,085*7,85)-(0,35*0,35)-(0,35*0,25*2)-(2*0,25*0,25)-
(0,235*0,35)-(0,235*0,235)-(0,25*0,235) 194,82     

    
č.011:(16,135*11,9)-(0,35*0,35)-(2*0,25*0,35)-(0,25*0,25)-(0,085*6,25)-
(0,15*0,35)-(0,25*0,15) 191,03     

    3.NP - č.302:2,635*14,6 38,47     

    č.307,318,329,340:(9,03*1,2)*4 43,34     

    č.308,319,330,341:(4,3*2,76)*4 47,47     

    č.309,320,331,342:(1,3*2,2)*4 11,44     

    č.310,321,332,343:(2,885*3)*4 34,62     

    č.311,322,333,344:(3,58*5,88)*4 84,20     

    2.NP - č.202:66,8+(2,65*2,74) 74,06     

    č.213:(2,19*1,31)+(0,61*1,3) 3,66     

    č.215:(3,48*2,875)-(0,11*0,235) 9,98     

    č.216:(4,64*2,875)-0,08*(1,765+1,765+1,765+0,63+0,63+0,3)-(0,8*0,58) 12,33     

    č.217:12,33+(1,0*2,875) 15,21     

    č.218:(2,4*2,875)-(0,235*0,11) 6,87     

    1.NP - č.102:(2,65*11,86)+(8,0*6,07)-(4,5*2,93) 66,80     

    č.107:(16,15*6,0)+(2,6*2,85)-(2*0,35*0,35)-(0,15*0,35) 104,01     

    č.108=213:3,6619 3,66     

    č.110=215:9,9792 9,98     

    č.111=216:12,3276 12,33     

    č.112=217:15,2050 15,21     

    č.113=218:6,8741 6,87     

85 585820001 Tmel lepicí Rifix bal. po 40 kg kg 7 110,00 8,31 59 084,10 

    5kg / m2:1422*5 7 110,00     

86 59764224 Dlažba Taurus Granit leštěná 600x600x8 mm m2 1 422,59 818,76 1 164 756,92 

    1.PP - č.001:(2,65*6,1) 16,17     

    č.002:(2,65*14,6)+2*(2,2*8,0)+(1,5*1,5)+(0,5*0,75*0,75)-(0,235*0,35) 76,34     

    č.003:(3,05*2,65) 8,08     

    č.004:(6,135*7,8)-(0,15*0,25)-(1,615*1,5)-(0,68*0,68) 44,93     

    č.005:(8,135*6,135)-(0,25*0,25)-(0,25*0,235)-(0,25*0,235) 49,73     

    č.006:(8,135*5,885)-(0,235*0,235)-(0,235*0,25) 47,76     

    č.007=006:47,7605 47,76     

    č.008:(16,05*5,9)-(0,085*3,05)-(0,25*0,15)-(0,35*0,25)-(0,25*0,25) 94,25     

    č.009:(7,885*6,505)-(0,35*0,235) 51,21     

    
č.010:(16,05*12,135)+(0,085*7,85)-(0,35*0,35)-(0,35*0,25*2)-(2*0,25*0,25)-
(0,235*0,35)-(0,235*0,235)-(0,25*0,235) 194,82     

    
č.011:(16,135*11,9)-(0,35*0,35)-(2*0,25*0,35)-(0,25*0,25)-(0,085*6,25)-
(0,15*0,35)-(0,25*0,15) 191,03     

    3.NP - č.302:2,635*14,6 38,47     

    č.307,318,329,340:(9,03*1,2)*4 43,34     

    č.308,319,330,341:(4,3*2,76)*4 47,47     

    č.309,320,331,342:(1,3*2,2)*4 11,44     

    č.310,321,332,343:(2,885*3)*4 34,62     

    č.311,322,333,344:(3,58*5,88)*4 84,20     

    2.NP - č.202:66,8+(2,65*2,74) 74,06     

    č.213:(2,19*1,31)+(0,61*1,3) 3,66     

    č.215:(3,48*2,875)-(0,11*0,235) 9,98     

    č.216:(4,64*2,875)-0,08*(1,765+1,765+1,765+0,63+0,63+0,3)-(0,8*0,58) 12,33     

    č.217:12,33+(1,0*2,875) 15,21     
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    č.218:(2,4*2,875)-(0,235*0,11) 6,87     

    1.NP - č.102:(2,65*11,86)+(8,0*6,07)-(4,5*2,93) 66,80     

    č.107:(16,15*6,0)+(2,6*2,85)-(2*0,35*0,35)-(0,15*0,35) 104,01     

    č.108=213:3,6619 3,66     

    č.110=215:9,9792 9,98     

    č.111=216:12,3276 12,33     

    č.112=217:15,2050 15,21     

    č.113=218:6,8741 6,87     

  
Celkem 
za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       1 618 608,78 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové         
87 775511411 Podl vlys lep -22/-50/-300 dub I  m2 494,06 1 550,00 765 789,75 

    3.NP - č.304,315:(4,375*4,485)*2 39,24     

    č.305,316,327,338:(4,54*4,485)*4 81,45     

    č.306,317,328,339:(6,485*5,8)*4 150,45     

    č.312,323,334,345:(5,88*7,8)*4 183,46     

    č.326,337:2*((3,835+0,52)*4,485+(0,18*1,095)) 39,46     

  
Celkem 
za 775 Podlahy vlysové a parketové       765 789,75 

Díl: 776 Podlahy povlakové         
88 776101121 Provedení penetrace podkladu pro linoleum m2 899,70 14,60 13 135,58 

    č.204:(7,86*12,0)-(0,115*0,8)-(0,375*6,515) 91,78     

    
č.207:(16,21*5,86)+(6,0*8,21)-(1,63*1,02)-(0,115*0,8)-(0,21*0,35)-
(0,21*0,21)-(0,21*0,35)-(0,14*0,21) 142,28     

    č.209:(8,0*6,21)-(0,21*0,35)-(0,35*0,35) 49,48     

    č.214:(2,0*2,7)+(1,31*0,89) 6,57     

    č.219:(16,21*5,65)-(0,165*0,375)-(0,115*2)-(0,115*0,8) 91,20     

    č.104:(15,835*12,0)-(4*0,35*0,35)-0,115*(5,0+4,835+3,0+3,0) 187,71     

    
č.105:(16,21*5,86)+(7,06*6,35)-(1,02*1,64)-(0,115*0,8)-(0,4*3,59)-
(0,35*0,21*3) 136,40     

    č.109=214:6,5659 6,57     

    č.114=104:187,7090 187,71     

89 776561115 Podlaha lepení čtverec linoleum  m2 899,70 127,00 114 261,53 

    č.204:(7,86*12,0)-(0,115*0,8)-(0,375*6,515) 91,78     

    
č.207:(16,21*5,86)+(6,0*8,21)-(1,63*1,02)-(0,115*0,8)-(0,21*0,35)-
(0,21*0,21)-(0,21*0,35)-(0,14*0,21) 142,28     

    č.209:(8,0*6,21)-(0,21*0,35)-(0,35*0,35) 49,48     

    č.214:(2,0*2,7)+(1,31*0,89) 6,57     

    č.219:(16,21*5,65)-(0,165*0,375)-(0,115*2)-(0,115*0,8) 91,20     

    č.104:(15,835*12,0)-(4*0,35*0,35)-0,115*(5,0+4,835+3,0+3,0) 187,71     

    
č.105:(16,21*5,86)+(7,06*6,35)-(1,02*1,64)-(0,115*0,8)-(0,4*3,59)-
(0,35*0,21*3) 136,40     

    č.109=214:6,5659 6,57     

    č.114=104:187,7090 187,71     

90 776572100 Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně koberce typu 
Jekor 

m2 433,26 256,00 110 913,84 

    2.NP - č.205:(8,21*6,0)-(0,35*0,35)-(0,35*0,21) 49,06     

    č.210:(8,07*6,21)-(0,21*0,21)*2-(0,35*0,21)-(0,4*3,59) 48,52     

    č.211:(15,81*6,0)+(0,4*2,41)-(0,8*0,115)-(2*0,35*0,35) 95,49     

    č.219:(16,21*5,65)-(0,165*0,375)-(0,115*2)-(0,115*0,8) 91,20     

    č.220:(15,835*6,21)-(2*0,35*0,35)-2*(0,35*0,21) 97,94     

    1.NP - č.106:(8,235*6,235)-(0,35*0,235*3)-(0,235*0,235) 51,04     

  
Celkem 
za 776 Podlahy povlakové       238 310,95 
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Díl: 784 Malby         
91 784115712 Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x  m2 515,05 43,50 22 404,66 

    
1.NP - č.106:(7,65+5,65)*3,23-
(2,45*1,6+3,0*1,6)+0,1*(2,45+1,6+1,6+3,0+1,6+1,6) 35,42     

    
č.105:(5,65*3,23)+(7,46*3,23)-2*(2,45*1,6)-
(1,64*1,6)+0,1*(1,6+1,64+1,6+1,6+2,45+1,6+1,6+2,45+1,6) 33,50     

    
č.104:2*(5,65*3,23)+(7,65*3,23)+(7,485*3,23)-
(1,64*1,6+3*1,6+3*(2,45*1,6))+10*(1,6*0,1)+3*(2,45*0,1)+2*(3,0*0,1) 69,14     

    č.114 = č.104:69,1361 69,14     

    wc:(2,19+2,19)*3,23-2*1,4*1,6+0,1*(1,4+1,6+1,6+1,4+1,6+1,6) 10,59     

    
č.107:(7,65+7,65+5,65)*3,23-
(4,85*2,1+2,45*1,6+3,0*1,6)+0,1*(2,1+4,85+2,1+1,6+2,45+1,6+1,6+3,0+1,6) 50,85     

    2.NP - č.210:7,46*3,23+0,1*(2,1+2,45+2,1)*2-2*(2,45*2,1) 15,14     

    č.209:(7,65+5,65)*3,23+0,1*(2,1+3,0+2,1+2,1+2,45+2,1)-(2,45*2,1+3,0*2,1) 32,90     

    č.207:2*(5,65*3,23)+0,1*(2,1+1,64+2,1)*2-2*(1,64*2,1) 30,78     

    č.205:(5,65+7,65)*3,23+0,1*(2,1+3,0+2,1+2,1+2,45+2,1)-(3,0*2,1+2,45*2,1) 32,90     

    č.204:7,485*3,23+0,1*(2,1+2,45+2,1)*2-2*(2,45*2,1) 15,22     

    
č.220:(7,485+7,65+5,65)*3,23+8*(0,1*2,1)+3*(2,45*0,1)+3,0*0,1-
3*(2,45*2,1)-3,0*2,1 48,12     

    č.219:5,65*3,23+0,1*(2,1+3,0+2,1)-3,0*2,1 12,67     

    wc = wc:10,5874 10,59     

    č.211 = č.220:48,1155 48,12     

92 784195122 Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x  m2 4 307,03 36,70 158 068,04 

    P+D 8:       

    1.NP - č.108:2*((1,3+1,31+0,89+1,39)*3,35) 32,76     

    wc:2*(2*(1,845+3,55+0,42+0,97+1,765+1,765)*2,15) 88,71     

    P+D 11,5:       

    1.NP schodiště:2*(6,875*3,35) 46,06     

    č.108,č.109:2*(2*(4,5*3,35+2,7*3,35)-(0,9*2,05+0,8*2,05)) 89,51     

    
wc:2*((5,65+8,255+2,875+2,875+0,58+0,58+0,82+0,82+1,275)*3,35-
(4*0,8*2,05)-(2*0,6*1,2)) 142,99     

    č.105:2*((1,02+1,52)*3,35+(0,8*3,35))-(1,02+1,52)*3,35 13,87     

    č.104, č.114:2*(2*2,0*(4,835+3,0+5,0+3,0)+0,8*3,35) 132,04     

    č.106:2*((7,65+5,65)*3,35-(0,9*2,05)) 85,42     

    2.NP - schodiště:2*(6,875*3,35) 46,06     

    č.214, č.215:2*(2*(4,5*3,35+2,7*3,35)-(0,9*2,05+0,8*2,05))-(1,3+0,7)*3,35 82,81     

    
wc:2*((5,65+8,255+2,875+2,875+0,58+0,58+0,82+0,82+1,275)*3,35-
(4*0,8*2,05)-(2*0,6*1,2)) 142,99     

    č.223:2*(2,0*3,35+0,8*3,35) 18,76     

    č.212:2*(0,8*3,35) 5,36     

    č.207:2*((1,02+1,52)*3,35+(0,8*3,35)) 22,38     

    3.NP - schodiště:2*(6,875*3,35) 46,06     

    č.307*4:2*(4*((9,15+1,2+1,315+5,84)*3,35-3*(0,9*2,05)-1,2*2,0)) 405,65     

    č.305*4:2*(4*(2*4,485*3,35)) 240,40     

    č.306*4:2*(4*(6,335*3,35)) 169,78     

    č.308*4:2*(4*((2,76+4,415)*3,35+1,0*3,35-2*(0,7*2,05))) 196,13     

    č.310*4:2*(4*(2*(3,0*3,35))) 160,80     

    č.309*4:2*(4*(1,3*3,35-1,0*1,0)) 26,84     

    1.PP - č.004:2*((5,5+1,06+0,8+1,5+4,5)*2,65-(0,9*2,05)) 67,12     

    č.005:2*((7,65+1,15)*2,65-(0,9*2,05)) 42,95     
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    č.006:2*((7,65+5,65)*2,65-(0,9*2,05)) 66,80     

    č.007:2*((7,65+5,65)*2,65-(0,9*2,05)) 66,80     

    č.008:2*((7,65+2,6)*2,65-(0,9*2,05)) 50,64     

    č.009:2*((7,885+7,885+7,485)*2,65-(0,9*2,05)) 119,56     

    č.010:2*((2,6+5,65)*2,65-(0,9*2,05)+2*(7,65*2,65)) 121,13     

    č.011:2*((5,65*2,65)-(0,9*2,05)) 26,26     

    P+D 14,5:       

    
1.NP - č.102:2*(3*(5,65*3,35)-3*(1,5*2,05)+2,65*3,35-
(1,3*2,05)+2*(7,65*3,35)) 210,05     

    č.105:2*((3,69+0,40+2,41)*3,35-(0,9*2,05)+2*(7,65*3,35)) 142,37     

    
2.NP - č.202:2*(3*(5,65*3,35)-3*(1,5*2,05)+2*(3,69+0,40+2,41)*3,35-
2*(0,9*2,05)+2*(7,65*3,35)) 277,35     

    č.210:2*(5,65*3,35) 37,86     

    č.207:2*(4*(7,65*3,35)-(1,5*2,05)+(5,65*3,35)) 236,73     

    č.205:2*(5,65*3,35-0,9*2,05) 34,17     

    P+D 24:       

    1.NP - wc:2*(2*(7,65*3,35)) 102,51     

    2.NP - wc:2*(2*(7,65*3,35)) 102,51     

    P+D 30:       

    
3.NP - obvod:4*((5,65+5,65+7,65+7,65)*3,35-(3*2,1)-(3*1,1*2,1)-
(3*1,35*1,2)) 284,08     

    36,5 AKU:       

    3.NP - osa "3,4":2*((2,6+5,65+5,65)*2,85) 79,23     

    3.NP - osa "C":2*(2*(7,65+7,65)) 61,20     

    odpočet dveře:2*(-4*(1,05*2,1)) -17,64     

93 28322011 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 2100 mm m2 1 219,69 219,14 267 283,70 

    střecha:39,25*28,25*1,1 1 219,69     

    hydroizolace střechy:       

94 62836114 Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S35 m2 966,28 111,02 107 276,92 

    parotěsná vrstva střechy:35,55*24,71*1,1 966,28     

95 63151504 Deska z minerální plsti ORSIL S tl. 120 mm střecha m2 2 217,63 523,20 1 160 261,40 

    střecha:2*(39,25*28,25) 2 217,63     

  Celkem za 784 Malby       1 715 294,72 

 


