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1. Úvodní ustanovení 
 

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

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

Diplomovou a bakalářskou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student 
získal během studia a jeho schopnosti využívat je při řešení technických a odborných 
problémů studovaného oboru. 
 

Diplomovou nebo bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit, písemně 
prezentovat řešení zadaného úkolu a verbálně obhájit své přístupy k řešení a výsledky 
řešení. 
 
 

2. Témata a rozsah diplomových a bakalářských prací 
 

Diplomové a bakalářské práce se liší charakterem zadaných úkolů a hloubkou jejich 
zpracování: 
 
- témata diplomových prací  vycházejí z potřeb společenské praxe, z plánu vědecko-

výzkumné činnosti vysoké školy, fakulty nebo profilující katedry. Student se musí 
snažit podat v diplomové práci co nejvýstižnější a nejpříznivější obraz o svých 
schopnostech řešit ucelené úlohy stavební praxe a výzkumu a osvojení si 

nezbytných návyků technického způsobu vyjadřování, znalosti odborné literatury, 
technických norem a jejich využití. Téma diplomové práce může navazovat na 
bakalářskou práci, kterou student obhájil v bakalářském stupni studia, 

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

 

 

 

 

 

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

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

 
 
 

3. Uspořádání diplomové (bakalářské) práce 

 

Diplomová nebo bakalářská práce je souborem těchto částí: 
 

A. Desky a vazba práce 
B. Úvodní část práce 
C. Hlavní textová část práce 
D. Přílohy 
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A. Desky a vazba práce 

 

DP a BP student uloží do IS EDISON (výkresy ve formátu .pdf) a odevzdá formou 
dvou výtisků v knihařsky pevné vazbě a 1 CD s obsahem DP nebo BP (nezaheslované). 
Obrázek 1 obsahuje požadovanou strukturu údajů desek DP a BP. Barva desek je černá se 
zlatým potiskem. Zadní přídeští je obvykle vybaveno doplňky pro vložení média (disketa,CD-
ROM) s textem DP (BP), příloh, zdrojových textů apod. 
 
B. Úvodní část práce 

 

B. 1 Titulní list 
 

Titulní list DP (BP) má podobný obsah s titulní deskou, navíc se uvádí úplný název 
práce (česky a anglicky), jméno studenta, jméno vedoucího práce, sídlo školy (Ostrava) a rok 
vypracování a odevzdání práce, dle obrázku 2. 
 
B. 2 Zadání diplomové (bakalářské) práce 

 

Zadání diplomové nebo bakalářské práce (kopie) se vkládá bezprostředně za titulní 
list. Originál zadání zůstává studentovi. 
 

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

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

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

 

B. 3 Místopřísežné prohlášení 
 

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

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

Do prohlášení se nezařazuje poděkování (konzultantům apod.). Pokud je to nezbytné, 
je možno uvést poděkování na samostatné stránce za závěr diplomové (bakalářské) práce.  
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B. 4 Prohlášení o využití výsledků práce 

 
Toto prohlášení musí být napsáno na samostatném listě papíru a vlastnoručně 

podepsáno studentem s udáním data odevzdání práce, viz obrázek 4. Toto prohlášení může 
obsahovat dohodnuté omezení přístupu k textu diplomové (bakalářské) práce, vyplývající 
například z ochrany know-how spolupracující firmy. 
 
B. 5 Anotace diplomové (bakalářské) práce 

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

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

V horní části stránky se uvádí anotace v českém nebo slovenském znění, pod ní 
cizojazyčně. Volba cizího jazyka musí odpovídat zvyklostem studijního oboru. 
 
B. 6 Obsah diplomové (bakalářské) práce 

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

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

B. 7 Seznam použitého značení 
 

Seznam použitého značení je součástí každé diplomové (bakalářské) práce. Obsahuje 
značky abecedně řazené (nejprve velká a následně malá písmena v pořadí latinská abeceda, 
řecká abeceda), doplněné jejich významem a uvedením fyzikálních jednotek. Každou značku 
je možné uvést také u jejího prvního výskytu v práci. Vyžaduje-li to povaha práce, uvádí se 
samostatné seznamy: 
- použitých indexů, 
- zkratek (AUTOCAD, ANSYS, PHASES, ...) 
- odborných termínů (basis function, finite element, hard disc, ...). 
 
C. Hlavní textová část práce 

 
 Hlavní část diplomové (bakalářské) práce začíná úvodem, pokračuje jednotlivými 
kapitolami a končí závěrem se zhodnocením. Z členění DP a BP musí vyplynout: 

 přehled současného stavu řešené problematiky, 
 aktuálnost řešení problematiky, 
 metodika řešení, 
 dosažené výsledky, 
 hodnocení výsledků a diskuse o nich. 

 
C. 1 Členění textu BP a DP 

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

úrovně členění. 
- Kapitoly a podkapitoly se průběžně číslují podle desetinného třídění arabskými číslicemi, 

čísla podkapitol se oddělují tečkou (viz obr. 5). 
- Délka kapitoly by v zásadě měla přesahovat délku stránky. Více kapitol na jedné stránce 

ztěžuje přehled. 
-  Názvy kapitol (nadpisy) se od předcházejícího textu oddělují dvěma řádky, od následujícího 

textu jedním prázdným řádkem a vhodným způsobem se zvýrazňují. 
- Vlastní text kapitol se člení do odstavců. První řádek odstavce začíná od levé svislice nebo 

se od ní odráží. Mezi odstavci má mezera velikost jednoho řádku. 



©FAST, VŠB-TUO  Zásady pro vypracování bakalářských a diplomových prací 
Garant dokumentu: Proděkan pro studium  FAST_SME_10_007     Verze: A 

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka  
Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem   5/14 

 

- Výčty se od předcházejícího i následujícího textu oddělují prázdným řádkem. Umisťují se 
od levé svislice. Jednotlivé body se označují arabskými číslicemi, písmeny abecedy, 
pomlčkami nebo jinými značkami. 

- Obrázky a tabulky včetně jejich popisu se zarovnávají na střed. Obrázky je třeba umisťovat 
přímo do textu, co nejblíže odkazu na ně. Jen pokud to není možné, zařazují se do 
dodatků. 

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

 
C. 2 Požadavky na úpravu textu DP a BP 

 
 V úvodní části DP a BP se umisťuje každá část  na samostatný list. Hlavní textovou 
část DP a BP je možno z důvodů úspory tisknout oboustranně. Začátky hlavních kapitol je 
možno uvádět na lícové straně, která má při oboustranném tisku vždy liché číslo. 
  
 V celé DP a BP je nutno používat pouze zákonnou měrovou soustavu SI. Technické 
výrazy musí odpovídat používané terminologii a normám, vzorce a rovnice jsou číslovány. 
Výpočty musí být uspořádány tak, aby každý čtenář mohl bez obtíží přezkoumat jejich 
správnost. U vzorců, součinitelů, hodnot a závěrů převzatých, bude publikována odvolávka  
(v hranatých závorkách) na pramen, uvedený v seznamu použité literatury. 
 
 Originál DP a BP musí být vypracován na bílém formátu A4 s dostatečným 
kontrastem pro kopírování. Při zpracování textové části práce v běžném textovém editoru se 
doporučuje typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5. Tisk na formátu 
A4 respektuje okraje 2,5 cm. Matematické vzorce a výrazy, které nelze vytvořit v použitém 
textovém editoru, je možné vepsat do textu technickým písmem. Při použití psacího stroje 
má jedna stránka obsahovat 30 až 35 (40) řádků (řádkování 1,5) po 60 úhozech klasické 
velikosti písma. 
 Stránky musí být průběžně číslovány. Při použití elektronické sazby je možno doplnit 
záhlaví stránky také nápisem „Diplomová práce“ (u bakalářů „Bakalářská práce“) a graficky 
oddělit od textu.  
 
 Všechny citované práce a odkazy musí být uvedeny v seznamu literatury. Každý 
uváděný údaj doplní student číselnými odkazy na literaturu, ze které je informace 
přebírána, např. [15], [2, 4-6]. Není přípustné citovat celé odstavce z knih či učebnic. 
 
V případě nutnosti musí být nezbytné citáty zřetelně vyznačeny uvozovkami. 
 
C. 3 Požadavky na jazykovou kvalitu 

 
 Hodnocenou součástí úrovně DP a BP je i jazyková kvalita a čistota. Student se ve 
své práci vyjadřuje stručně, technicky, slohově i gramaticky správně. Přitom používá kratší, 
dobře srozumitelné věty. Předpokládá se dodržování Pravidel českého pravopisu a 
dodržování odborného názvosloví. 
 
C. 4 Seznam použité literatury 

 
Použitá literatura je seřazena abecedně podle příjmení autorů. Hlavní zásady citace: 

a) Jméno autora se uvádí písmem v pořadí: příjmení, osobní jméno, oba údaje 
jsou odděleny čárkou. Osobní jméno, resp. jména lze uvádět iniciálami, 
příjmení v původním tvaru, bez titulů a hodnosti. 

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

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

 
D. Přílohy 
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 Do příloh se uvádějí rozsáhlejší grafické práce, stavební výkresy, mapy, obrázky, 
tabulky, výpisy programů, algoritmy a fotografie, které nejsou zařazeny a pěvně svázány 
v textu. 
 
 Přílohy se číslují arabskými číslicemi a jsou uvedeny na zvláštním seznamu. Počet 
příloh není omezen. Doporučuje se dodržování účelné stručnosti s přihlédnutím k významu  
a přiměřenému rozsahu příloh pro hodnocení práce a pro případné navazující práce 
v budoucnu. 
Stavební výkresy, mapy a přílohy, které to vyžadují, jsou opatřeny popisovým polem 
(razítkem) podle obrázku 6. 
 
 Zvláštní přílohou je úplný text DP nebo BP v elektronické verzi, uložený na vhodném 
nosiči (např. CD-R, CD-RW apod.), určený ke zveřejnění prostřednictvím databáze 
kvalifikačních prací, kterou spravuje VŠB-TUO. 
 

4. Související dokumenty 

 
ČSN ISO 5966 (01 0173) Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český 
normalizační institut, 1995. 
 
ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných 
dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1996. 
ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. 
Praha: Český normalizační institut, 2002. 
 
ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační 
institut, 1996. 32 s. 
 
ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 
Praha: Český normalizační institut, 2000. 24 s. 
 

5. Závěrečná ustanovení 
 
 Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce mohou být dále upřesněny 
vedoucím oborové katedry v rámci jeho působnosti. 
 Diplomová práce nebo bakalářská práce, která nebude po formální stránce odpovídat 
podmínkám, uvedeným v těchto zásadách, nebude přijata k obhajobě. 
 
 Tato směrnice byla projednána Akademickým senátem FAST VŠB – TU Ostrava dne 
26. 3. 2010 a nabývá platnosti dnem 1. 4. 2010. 
 
 
 
 
         
      doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. 
            děkanka Fakulty stavební 
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o byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalá�skou práci se pln� vztahuje zákon �. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob�anských a 

náboženských ob�ad�, v rámci školních p�edstavení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

o beru na v�domí, že Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýd�le�n� ke své vnit�ní pot�eb� bakalá�skou práci užít (§ 

35 odst. 3).  

o souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá�ské práce bude uložen v Úst�ední 

knihovn� VŠB-TUO k prezen�nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové (bakalá�ské) práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalá�ské 

práci budou zve�ejn�ny v informa�ním systému VŠB-TUO.  

o bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p�ípad� zájmu z její strany, uzav�u licen�ní 

smlouvu s oprávn�ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

o bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalá�skou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn�na v takovém 

p�ípad� ode mne požadovat p�im��ený p�ísp�vek na úhradu náklad�, které byly 

VŠB-TUO na vytvo�ení díla vynaloženy (až do jejich skute�né výše).  

o beru na v�domí, že odevzdáním své práce souhlasím se zve�ejn�ním své práce 

podle zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších 

zákon� (zákon o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, bez ohledu na 
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ANOTACE BAKALÁ�SKÉ PRÁCE : 

PAVLÍ�KOVÁ, M. Stavebn� technologický p�edpis pro zd�ní z tepeln� izola�ních 

tvárnic na zadaný bytový d�m. Ostrava: Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební, 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011.Bakalá�ská práce, vedoucí bakalá�ské 

práce:Ing. �miel,F. 

Bytové domy jsou obytné budovy,které slouží k trvalému užívání. Proto je d�ležité, aby 

byly navrženy a provedeny v souladu s p�íslušnými normami. P�i výstavb� je také 

d�ležité respektovat požadavky výrobc� použitých materiál�,aby výsledná stavba 

vyhovovala nárok�m na bezpe�nost,použitelnost a kvalitu. 

Cílem této práce je konstruk�ní návrh bytového domu a stanovení technologického 

p�edpisu zd�ní. První �ást bakalá�ské práce je zam��ena na jednotlivé výkresy domu. 

Obsahem druhé �ásti je pak technologický p�edpis,harmonogram pr�b�hu výstavby a 

položkový rozpo�et bytového domu. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS : 

PAVLÍ�KOVÁ, M. Structurally technological standard for brickwork of thermal 

insulating blocks for engaged apartment house. Ostrava: Department of Civil 

Engineering, Faculty of Civil Engineering, VŠB - Technical University of Ostrava, 2011. 

Bachelor thesis, supervisor: Ing. �miel, F. 

The apartment houses are housing buildings, which serve for permanent use. That`s why 

is important  their correct concept and realisation according to relevants standards. 

Respect of requierements of manufacturers of materials used is important to, so that final 

buliding conforming to exigencies of safety,usability and quality. 

Tendency of this work is constructional koncept of apartment house and assesment of 

structurally technological standard for brickwork. The first part is concentrating on 

individual plans fo house. Content of the second part is structurally technological 

standard, horizontal bar chart and general budget. 
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 Na tomto míst� bych ráda pod�kovala Ing. Filipovi �mielovi, vedoucímu 

bakalá�ské práce, za odborné vedení a pomoc v pr�b�hu zpracování této záv�re�né práce. 

V Ostrav� :                                                                      Podpis studenta : 
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Seznam použitého zna�ení : 

- AKM : Asfaltový koberec mastixový 

- AKVM : Asfaltový koberec velmi hrubý 

- BD : Bytový d�m 

- BOZP : Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

- B1 : Pr�m�rný sou�initel náro�nosti elektromotor�  

- B2 : Pr�m�rný sou�initel náro�nosti venkovního osv�tlení  

- B3 : Pr�m�rný sou�initel náro�nosti venkovního osv�tlení  

- C20/25 : Válcová pevnost betonu 20 Mpa, Krychelná pevnost betonu 25 Mpa 

- cos µ : Pr�m�rný ú�iník spot�ebi��

- �SN : �eské technické normy 

- �SN EN : P�evzatá evropská norma 

- �ÚBP : �eský ú�ad bezpe�nosti práce 

- dB : Decibel 

- EU : Evropská unie 

- K : Koeficient ztrát nap�tí v síti 

- KM : Kontinuální mícha�ka 

- KSC : Kamenivo zpevn�né cementem 

- Ks : Kusy 

- kd : Koeficient  pro výpo�et max. denní spot�eby 

- kh : Hodinový koeficient 

- kn : Koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 

- kW : Kilowatty 

- MMR : Ministerstvo pro místní rozvoj 

- MV : Ministerstvo vnitra 

- max. Maximáln�

- min. : Minimáln�

- NN : Nízké nap�tí 

- OK : Obalované kamenivo 

- OOPP : Osobní ochranné pracovní pom�cky 
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- Qn : Vte�inová spot�eba vody 

- P : Po�et obyvatel 

       Celkový zdánlivý p�íkon 

- PD : Projektová dokumentace 

- PDK : Péro, drážka a úchopová kapsa tvárnic 

- PVŠ : Provizorní vodom�rná šachta 

- Pn : Spot�eba vody na sm�nu 

- P1 : Sou�et výkon� elektromotor�

- P2 : Sou�et výkon� vn�jšího osv�tlení 

- P3 : Sou�et výkon� vnit�ního osv�tlení a topidel 

- QRD,den : Denní pot�eba vody pro bytový d�m

- QRD,max : Maximální denní pot�eba vody pro bytový d�m

- QRD,max/h : Max. hodinová pot�eba pro bytový d�m 

- Qro� : Ro�ní pot�eba vody pro bytový d�m 

- qs : Specifická pot�eba vody na osobu 

- SK : Sanitární kontejner 

- SO : Stavební objekt 

- Sb. : Sbírka 

- t : Doba 

- tl. : Tlouš	ka 

- Ti-Zn : Titanzinkový plech 

- TS : Technické služby 

- TUV : Teplá užitková voda 

- TZB : Technické zabezpe�ení budov 

- U : Sou�initel prostupu tepla  

- ZS : Za�ízení staveništ�

- ŽB : Železo-beton 

- 1PP : První podzemní podlaží 

- 1NP : První nadzemní podlaží 

- 2NP : Druhé nadzemní podlaží 

- 3NP : T�etí nadzemní podlaží 

- 
 : Sou�initel tepelné vodivosti  
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22. 3. 2011 Vazníkové zast�ešení 

29. 3. 2011 Technologický p�edpis 
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- �ást B : Textová �ást

                             A) Pr�vodní zpráva...............................................................str. 2-9  
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                             D) Dokladová �ást :  
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A) 

PR�VODNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DOMU 

Student :                                   Magdaléna Pavlí�ková 
Vedoucí bakalá�ské práce:       Ing.Filip �miel 
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OBSAH :   a) Identifika�ní údaje 

                      b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území 

                   c) Údaje o napojení na technickou infrastrukturu a o provedených               

pr�zkumech 

                      d) Spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

                      e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

                      f) Informace o spln�ní podmínek regula�ního plánu 

                      g) V�cné a �asové vazby podmi�ující stavbu 

                      h) P�edpokládaná doba výstavby a popis postupu výstavby 

                      i) Údaje o hodnot� stavby,o vlivu stavby na životní prost�edí 
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a) Identifika�ní údaje :              

            Stavba:                                  Bytové d�m 

                                                           Opava - Kate�inky, ul. Hálkova 

 Místo stavby:              Opava – Kate�inky 

 Katastrální území:             Kate�inky u Opavy 

 Parcelní �ísla:             - objekt 183/1, 183/2, 183/3, 186/2, 182/1 

                - parkovišt� 2996 

                - p�ípojky 3247, 3246, 2324/3, 2308/11 

                                           182/1, 2996, 2991 

                                              186/2, 183/3, 185/1 

                           205/39 

                - p�eložka kanaliz. 186/2, 183/3, 185/1 

 Stavební ú�ad:             Opava 

            Kraj:                                      Moravskoslezský 

Investor:                         SB Development s.r.o., Za Stola�stvím 1110/7 

                                                           Ostrava – Stará B�lá                               

Datum:              02/2011 

Zpracovatel:              Studio ARCHE'S 

                                                Gagarinova 15, Opava 

Autor:                          Ing.arch. Magdaléna Pavlí�ková 

                                                           Ing.arch. Tomáš Stanjura 

          Zodpov�dný projektant: Ing.arch. Ji�í Lukeš 

                                                           I�O: 138 058 37, DI�: CZ511002081 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území :

Bytový d�m je situován na stavebních parcelách �.183/1, 183/2, 183/3, 186/2, 

182/1 o celkové vým��e 800 m2 v katastrálním území Opava-Kate�inky. Základové 

podloží je tvo�eno pís�itými zeminami. Vjezd na pozemek je z ulice Hálkova asfaltovou  
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komunikací ší�ky 3,0m. Poblíž vjezdu se nachází vyzd�ný pilí�ek pro vedení elektriky       

a plynu. 

 Parcela se nachází v mírn� svažitém území, kde je max.p�evýšení v hodnot� 1m. 

Na pozemku se nachází 10 vzrostlých listnatých strom� se stá�ím v rozmezí 20-40 let. 

Plocha pozemku je zatravn�na. 

 V rámci geologických pr�zkum� se hladina podzemní vody nachází dostate�n�

hluboko pod budoucí úrovní základ�. Vodovodní p�ípojka bude vedena z uli�ního �ádu   

do vodom�rné šachty, která bude umíst�na asi 1,5m od chodníku. Další p�ípojky 

kanalizace, elekt�iny a plynu budou taktéž vedeny z m�stských uli�ních �ád�. 

c) Údaje o napojení na technickou infrastrukturu a o provedených pr�zkumech :

P�ípojka elektro 

 Je navrhována novým p�ívodním kabelem v zemi ze stávající el.sít� m�sta. 

Provedení finálního p�ipojení objektu  bude provedeno po osazení hlavního rozvad��e     

v objektu bytového domu.  

Vodovodní p�ípojka

 Navrhuje se novou p�ípojkou ze stávajícího vodovodního �ádu . Pod stávajícími 

zpevn�nými  plochami bude nová vodovodní p�ípojka vytvo�ena pomocí navrtávacího 

pásu na stávající vodovodní �ád. P�ed zahájením samotných prací požádá vybraný 

zhotovitel správce sítí o p�esné vyty�ení všech podzemních sítí, stanovení podmínek     

pro napojení a o informace ohledn� termínu realizace provád�ní vrtu.

Plynovodní p�ípojka

 Navrhuje se nová plynovodní p�ípojka s napojením na ve�ejný plynovod v ulici 

Hálkova. 

Kanaliza�ní p�ípojka

 Navrhuje se nová kanaliza�ní p�ípojka s napojením na ve�ejnou kanalizaci v ulici  

Hálkova. Ve�ejná kanalizace je pak zaúst�na do �isti�ky odpadních vod Opava. 
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P�ehled provedených pr�zkum� :  - byl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum 

                                                           - pr�zkum pro zjišt�ná radonového rizika 

d) Spln�ní požadavk� dot�ených orgán� :

Tato projektová dokumentace je zpracována jako dokumentace pro stavební 

povolení, rozší�ená o detaily a výpisy prvk�. Veškeré doposud známé požadavky 

dot�ených orgán� jsou projednány v dokumentaci, p�ípadn� budou na základ� jejich 

požadavk� následn� dopln�ny. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu :

V této projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu,         

a to podle vyhlášky �. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu         

ve zn�ní vyhlášky �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

f) Informace o spln�ní podmínek regula�ního plánu :

Provád�né �ešení bytového domu je v souladu s regulativy na dané území           

dle Územního plánu. 

g) V�cné a �asové vazby podmi�ující stavbu :

V okolí budoucí stavby bytového domu sou�asn� neprobíhá žádná jiná výstavba. 

Stavba není spojena se souvisejícími investicemi. 
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h) P�edpokládaná doba výstavby a popis postupu výstavby :

Výstavba bude postupovat podle p�iloženého harmonogramu viz. �ást                  

D) Dokladová �ást dokumentace. 

Popis postupu výstavby: 

o Sejmutí ornice v tl.200mm, úprava terénu, vytvo�ení hlavní výkopové jámy           

a vytvá�ená rýh pro základové pasy. Kontrola p�evzetí základové spáry. 

o Vybetonování základových pas� a podkladního betonu v tl.150mm. P�evzetí 

základové desky. 

o Provedení penetra�ního nát�ru a natažení vodorovné hydroizolace spodní stavby, 

vyzdívání zdiva v 1PP, osazení okenních a dve�ních p�eklad�. 

o Betonáž ŽB v�nc�, pokládka stropních panel� nad 1PP 

o Vyzdívání  zdiva v 2. NP, osazování okenních a dve�ních p�eklad�

o Betonáž ŽB v�nc�, pokládka stropních panel� nad 1NP 

o Vyzdívání  zdiva v 3. NP, osazování okenních a dve�ních p�eklad�

o Betonování ŽB v�nc�, osazení a kotvení p�íhradových d�ev�ných vazník�, 

zateplení podhledu, pokládka latí a kontralatí, položení plechové krytiny 

o Dokon�ení betonáž schodiš	, vytvá�ení sádrokartonových podhled� schodiš	

o Osazování výplní otvor�

o Instalace a rozvody TZB 

o Povrchové úpravy vn�jší a vnit�ní, podlahy 

o Záme�nické a klempí�ské konstrukce 

i) Údaje o hodnot� stavby a o jejím vlivu na životní prost�edí :

V objektu je navrženo 7 byt�.V 1NP jsou navrženy 3 bytové jednotky, v 2NP pak 

2 bytové jednotky a v 3NP pak rovn�ž byty dva.V suterénu jsou umíst�ny sklepní 

prostory pro jednotlivé byty. 
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           1. podlaží:

 Na tomto podlaží jsou umíst�ny 3 bytové jednotky. Byt 1A je t�ípokojový,byt 1B   

a 1C pak jednopokojové. 

P�ehled byt�:

BYT                                                 PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY:  

1 – A                                               100,59 m2   

1 – B                                             39,18 m2   

BYT                                                 PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY:

1 – C                                             44,66 m2     

   

 2. podlaží:

 Na tomto podlaží jsou umíst�ny 2 bytové jednotky. Byty jsou t�ípokojové. Jsou 

p�ístupné schodiš	ovým jádrem s bezbariérovým výtahem. 

P�ehled byt�:

BYT                                                  PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY:  

2 – A                                               103,09 m2   

2 – B                                             106,33 m2   

           

 3. podlaží:

 Na tomto podlaží jsou umíst�ny 2 bytové jednotky. Byty jsou t�ípokojové. Jsou 

p�ístupné schodiš	ovým jádrem s bezbariérovým výtahem. 

P�ehled byt�:

BYT                                                  PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY:  

3 – A                                               103,09 m2   

3 – B                                             106,33 m2 

Zastav�ná plocha:                               327,24 m2 
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Obestav�ný prostor: 

Základy                                                     93,893 m3 

Suterén                                                     159,42 m3 

Byty      1. podlaží 81,6 x 3,24       264,38 m3 

         2. podlaží 81,6 x 3,24       264,38 m3 

                 3. podlaží   81,6 x 3,24           264,38 m3    

St�echa                                                     236,00 m3 

Obestav�ný prostor celkem:        24260 m3 

Zpevn�né plochy: 

Komunikace           159,9 m2 

Chodníky                  71,1 m2 

Parkovací místa      118,0 m2 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení :

a) Zhodnocení staveništ�: 

Bytový d�m je situován na stavebních parcelách �.183/1, 183/2, 183/3, 186/2, 

182/1 o celkové vým��e 800 m2 v katastrálním území Opava-Kate�inky. Základové 

podloží je tvo�eno pís�itými zeminami. Vjezd na pozemek je z ulice Hálkova asfaltovou 

komunikací ší�ky 3,0m. Poblíž vjezdu se nachází vyzd�ný pilí�ek pro vedení elektriky      

a plynu. Parcela se nachází v mírn� svažitém území, kde je max.p�evýšení v hodnot� 1m.  

Na pozemku se nachází 10 vzrostlých listnatých strom� se stá�ím v rozmezí       

20-40 let. Plocha pozemku je zatravn�na. V rámci geologických pr�zkum� se hladina 

podzemní vody nachází dostate�n� hluboko pod budoucí úrovní základ�. 

 Vodovodní p�ípojka bude vedena z uli�ního �ádu do vodom�rné šachty, která 

bude umíst�na asi 1,5m od chodníku. Další p�ípojky kanalizace, elekt�iny a plynu budou 

taktéž vedeny z m�stských uli�ních �ád�. 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby: 

Jedná se o bytový d�m situovaný v oblasti Opava-Kate�inky, jednoduchého 

p�dorysu ve tvaru písmene „H“. Vjezd na pozemek bytového domu je umožn�n z ulice 

Hálkova, díky sníženému obrubníku a vystav�né asfaltové komunikaci, která k objektu 

vede.Vstup na pozemek pro p�ší je situován vedle vjezdu a jeho sou�ástí je vybudovaný 

chodník ze zámkové dlažby,  který sousedí s asfaltovou komunikací. 

 Samotný vstup do objektu je situován na jeho jižní stran�. Bytový d�m je �áste�n�

podsklepen a má t�i nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nacházejí sklepy pat�ící   

k jednotlivým byt�m, v prvním nadzemním podlaží se pak nacházejí 3 bytové jednotky.  

V levé �ásti domu se nachází �ty�pokojový byt, zatímco v pravé �ásti domu se pak 

nacházejí dva jednopokojové byty p�ístupné ze spole�né chodby. 

 V druhém podlaží jsou pak vystav�ny 2 �ty�pokojové byty, které jsou svou 

dispozicí zrcadlov� shodné.Ve t�etím nadzemním podlaží jsou pak op�t 2 bytové jednotky 

shodné s byty druhého podlaží. 

 Bytový d�m je opat�eny hydraulickým výtahem pro usnadn�ní pohybu 

jednotlivých nájemník�. 
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c) Technické �ešení s popisem pozemních a inženýrských staveb : 

ZÁKLADY: 

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu bude objekt založen 

na betonových základových pasech z betonu C 20/25. Hloubka základové spáry                

u podsklepeného zdiva je 3,39m od upraveného terénu, hloubka základové spáry               

u nepodsklepené �ásti je 1,1m od upraveného terénu. Podkladní betonová deska je 

v tlouš	ce 150mm z betonu C20/25 a je vyztužena kari sítí 150/150/5 mm. Pod podkladní 

betonovou vrstvu se provede št�rkový podsyp o tlouš	ce 100mm frakce 16/32mm. 

KONSTRUK�NÍ SYSTÉM: 

Obvodové svislé konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG 

LAMBDA,tl. 500mm, rozm�ry tvárnic jsou 499x300x249mm.Sou�initel prostupu tepla   

je U=0,17 W/m2.K 

            Vnit�ní nosné zdivo je z tvárnic YTONG tl.375 a tl.300mm v rozm�rech 

375x599x249 a 300x599x249 mm. P�í�ky jsou z p�í�kovek YTONG v rozm�rech 

150x599x249 a 100x599x249 mm. Provád�ní svislých konstrukcí bude dle požadavk�      

a technologických p�edpis� výrobce tvárnic. 

            Nadokenní a nadedve�ní p�eklady jsou rovn�ž ze systému YTONG. Tam kde tyto 

p�eklady díky malým rozm�r�m nem�žeme použít, navrhujeme ocelové válcované profily 

tvaru I umíst�né do ztraceného bedn�ní U profilu YTONG. 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE: 

Stropní konstrukce ve všech podlažích je navržena z pórobetonových 

prefabrikovaných vyztužených panel� YTONG tlouš	ky 240mm na péro a drážku. Ší�ka 

panel� je 600 a 300mm. Délka panel� je závislá na jejich umíst�ní. Je také použit ŽB 

panel DENERT o rozm�rech 1800x240x4950mm, který slouží jako hlavní podesta           

u vchodu do bytového domu. 

 Panely jsou položeny na ŽB v�nce, které probíhají po všech nosných st�nách 

v objektu.Výška v�nc� je 250mm. 
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SCHODIŠT
: 

Nosná konstrukce schodiš	ových ramen je tvo�ena válcovanými nosníky tvaru  

U�. 100, které jsou nava�eny na podestové nosníky tvaru U�.240. Mezi nosníky U�.100 je 

pak nava�en trapézový plech, který slouží jako ztracené bedn�ní.  

 Jednotlivé schodiš	ové stupn� jsou pak monolitické z betonu C 20/25 

s povrchovou úpravou keramické dlažby. Mezipodesty jsou  navrženy z ocelových 

nosník� U�. 120, trapézového plechu a nadbetonávky. Tlouš	ka mezipodest je 160mm, 

povrchová úprava je stejná jako u schodiš	ových stup��. 

ZAST�EŠENÍ: 

St�ešní konstrukce bytového domu je navržena ze sbíjených d�ev�ných 

p�íhradových vazník� sedlového tvaru. Vzdálenost vazník� je cca 1m. Vazníky se osadí 

na ŽB v�nec pomocí L úhelník� k n�mu p�iva�ených. Pomocí latí bude provedeno p�í�né   

i podélné ztužení. P�í�né ztužení bude v krajních polích a poté co každé 4. pole. 

Pod vazníky pak bude provedena tepelná izolace v tl.140mm, spodní líc bude 

tvo�it sádrokartonový zav�šený podhled v tl.15mm. Krytina je navržena z plechového 

materiálu typu LINDAB, zav�šené na la	ování. 

ÚPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH: 

Bude provedena výsadba 3 nových strom� ve vnitrobloku a zatravn�ní ploch 

vnitrobloku i ploch p�ed objektem. 

Komunikace vedoucí k parkovacím míst�m bude provedena v délce cca 19,6 m     

a v ší�ce 3m jako asfaltová. Konec komunikace sm��uje do parkovacích ploch, povrch 

t�chto ploch bude rovn�ž asfaltový. 

 Chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby. V místech napojení na ve�ejné 

chodníky m�sta budou upraveny bezbariérov� – snížením obrubníku. Budou provedena 

dv� kontejnerová stání jako zpevn�ná plocha ze zámkové dlažby rozm�ru 3x4 m. P�ístup 

bude rovn�ž zajišt�n p�es sníženou obrubu v délce 2 m. Veškeré plochy budou samostatn�

odvodn�ny. 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

 P�ípojka elektro - je navrhována novým p�ívodním kabelem v zemi ze stávající 

el.sít� m�sta. Provedení definitivního p�ipojení objektu  bude provedeno po osazení 

hlavního rozvad��e v objektu bytového domu.  

  Vodovodní p�ípojka - navrhuje se novou p�ípojkou ze stávajícího vodovodního 

�ádu . Pod stávajícími zpevn�nými  plochami bude provedeno napojení p�ípojky pomocí 

navrtávacího pásu. P�ed zahájením prací požádá vybraný zhotovitel o p�esné vyty�ení 

všech podzemních sítí a o p�ípadném stanovení podmínek správc� t�chto sítí, v�etn�

termínu realizace provád�ní vrtu. 

  Plynovodní p�ípojka - navrhuje se nová plynovodní p�ípojka s napojením             

na ve�ejný plynovod v ulici Hálkova. 

  Kanaliza�ní p�ípojka - navrhuje se nová kanaliza�ní p�ípojka s napojením             

na ve�ejnou kanalizaci v ulici Hálkova. Ve�ejná kanalizace je pak zaúst�na do �isti�ky 

odpadních vod v Opav�. 

e) Návrh �ešení technické a dopravní infrastruktury :  

 Napojení na ve�ejnou komunikaci bude provedeno sníženým obrubníkem z ulici 

Hálkova. Z vystav�ných 9 parkovacích míst (z toho 2 parkovací místa pro osoby 

s omezenou schopností pohybu) bude doprava vedena po nov� vybudované asfaltové 

komunikaci p�ímo na ulici Hálkova.  

f) Vliv stavby na životní prost�edí : 

Vzhledem k charakteru budovy se nep�edpokládá žádný rušivý vliv na životní 

prost�edí. Objekt je napojen na ve�ejné inženýrské sít� a odpadní vody budou �ádn�

svedeny do obecní kanalizace. 

 Vytáp�ní objektu je napojením na dálkový zdroj tepla, pop�ípad� elektrické, 

p�íprava TUV je obdobná. 

Odpady budou minimální - b�žného charakteru, svoz komunálního odpadu mají   

na starost Technické služby Opava. Stanovišt� kontejner� jsou umíst�na p�ed objektem. 

Odpady vzniklé p�i realizaci stavby budou zhotovitelem recyklovány nebo odvezeny 

k zneškodn�ní na oficiální skládky v souladu s platným zákonem �.185/2001 Sb.             

O likvidaci odpad�. 
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Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Vozidla, která by mohla 

zne�istit ve�ejné komunikace budou p�ed výjezdem �ádn� o�išt�ny. Pracovní doba          

na staveništi bude omezena no�ním klidem v dob� od 22:00h do 06:00h. 

g) Bezbariérové �ešení stavby : 

Schodišt� budou vybavena madly, madla budou mít p�íslušný p�esah (150 mm), 

bude provedeno zna�ení stup��, jejichž hrany budou zdrsn�ny a barevn� odlišeny. 

Bude zajišt�no bezbariérové �ešení výtahu s rozm�rem kabiny 1200x2100. Kabina 

bude vybavena sklopným sedátkem, vhodn� umíst�ným ovládacím panelem 

se signalizací, madly na podélných st�nách, protiskluzovou úpravou podlahy apod. 

Parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je zajišt�no 2-mi 

parkovacími místy na parkovišti umíst�ném u bytového domu. 

h) Provedené pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení : 

 P�ed výstavbou byl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum a pr�zkum             

pro zjišt�ní hodnoty radonového rizika. Inženýrsko-geologickým pr�zkumem  bylo 

zjišt�no, že hladina podzemní vody je trvale pod úrovní základ�, z toho vyplývá možnost 

zakládání na plošných základech. Radonový pr�zkum zjistil st�ední hodnotu radonového 

rizika. 

i) Podklady pro vyty�ení stavby : 

Katastrální mapa m�sta Opavy v m��ítku M=1:2000, výškopisné a polohopisné 

body stavby. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty : 

SO-01 – Bytový d�m 

 SO-02 – Zpevn�né plochy 

 SO-03 – P�ípojka elektro 

 SO-04 – Vodovodní p�ípojka  

 SO-05 – Deš	ová kanalizace 

 SO-06 – Kanaliza�ní p�ípojka 

 SO-07 – Ve�ejné osv�tlení 
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 SO-08 – Sadové úpravy 

k) Vliv stavby na její okolí, negativní ú�inky stavby : 

Výstavba bytového domu nebude mít negativní ú�inky na okolní zástavbu. 

l) Ochrana zdraví a bezpe�nost pracovník� : 

 P�i výstavb� bytového domu musí být dodržována projektová dokumentace, �SN, 

Zákon �. 309/2006 Sb. Zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a  ochrany zdraví 

p�i práci a Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích                

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, v�etn� všech souvisejících 

p�edpis�. Dále musí být dodržovány veškeré technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých výrobk� a materiál�. B�hem výstavby smí provád�t speciální pracovní 

úkony, které vyžadují zvláštní proškolení, pouze pracovníci zp�sobilí tuto �innost 

vykonávat.  

Dále budou respektovány ustanovení zákona �.22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky v platném zn�ní a na n�j navazující ustanovení vlády. 

2. Mechanická odolnost a stabilita objektu :

Posuzuje se statickým výpo�tem. 

3. Požární bezpe�nost :

Požární bezpe�nost stavby bude posouzena požárním specialistou . 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a ochrana životního prost�edí :

Stavba bytového domu ani jeho provoz nebude mít negativní vliv na životní 

prost�edí. P�i výstavb� se p�edpokládá použití b�žných technologií, které neohrožují  

životní prost�edí. Vzrostlé stromy v okolí bytového domu budou ponechány. Budou 

vykáceny pouze stromy do pr�m�ru kmene 30cm v po�tu  5. Nov� pak budou vysazeny    

3 stromy v blízkosti parkovišt� domu. 

 Se vzniklými odpady bude zacházeno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb.        

O likvidací odpad� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný stavební odpad je nutno 

likvidovat povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku, nebo se m�že p�enechat odborné firm� k likvidaci. 

5. Bezpe�nost užívání stavby :

 Stavební úpravy uvnit� a v okolí objektu neohrozí bezpe�né užívání stavby. 

6. Ochrana proti hluku :

 Jako ochrana p�ed hlukem z vn�jšího prost�edí slouží samotný zdící materiál 

YTONG LAMBDA se zvukovou nepr�zvu�ností až 46 dB. Další ochranou pak budou 

šestikomorová plastová okna s dvojitým zasklením. 

7. Úspora energie a ochrana tepla :

Vn�jší obálka objektu bude provedena z tepeln� izola�ních tvárnic YTONG 

LAMBDA se sou�initelem prostupu tepla U= 0,17 W/m*K, které spl�ují požadavky 

normy �SN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov-�ást 2: Požadavky, dále spl�ují m�rnou 

energetickou spot�ebu dle Vyhlášky �. 148/2007 Sb. 
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8. Možnost užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace a pohybu :

Schodišt� budou vybavena madly, madla budou mít p�íslušný p�esah (150 mm), 

bude provedeno zna�ení stup�� - hrany budou zdrsn�ny a barevn� odlišeny. 

Bude zajišt�no bezbariérové �ešení výtahu - rozm�r kabiny 1200x2100, bude 

vybavena sklopným sedátkem, vhodn� umíst�ným ovládacím panelem se signalizací, 

madly na podélných st�nách, protiskluzovou úpravou podlahy apod. Parkování pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace je zajišt�no 2-mi parkovacími místy 

na parkovišti umíst�ném u bytového domu. 

Vstup do objektu je osobám s omezenou schopností pohybu usnadn�n pomocí 

rampy, která bude opat�ena zábradlím ve výšce 900mm a vodící ty� ve výšce 300mm    

nad povrchem rampy. Povrch rampy bude  z protiskluzového povrchu, dále budou 

dodrženy další zásady z Vyhlášky MMR �. 369/2001 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu       

a orientace. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí :

Pro dané umíst�ní stavby nevznikají zásadn�jší vn�jší vlivy omezující �ešenou 

stavbu.  

10. Ochrana obyvatelstva :

B�hem výstavby bude ochrana obyvatelstva �ešena p�enosným oplocením           

do výšky min.1,8m, staveništ� pak bude v pr�b�hu výstavby hlídáno bezpe�nostní 

agenturou proti vniknutí cizích osob  na staveništ�. 
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11. Inženýrské stavby :

a) Odvodn�ní stavby : 

 Bude provedena nová p�ípojka deš	ové kanalizace pro odvád�ní srážkových vod    

z vlastního objektu bytového domu s napojením do stávající kanaliza�ní stoky a nových  

zpevn�ných ploch. Kanaliza�ní p�ípojka bude zaúst�na do ve�ejné kanalizace v ulici 

Hálková, a poté do �isti�ky odpadních vod Opava. 

b) Zásobování vodou : 

Zásobování objektu vodou bude pomocí nov� z�ízené vodovodní p�ípojky 

napojené na ve�ejný vodovod. 

 Stavba bytového domu obsahuje 7 byt�, po�et osob je odhadnut na 24. 

• Hodinový koeficient ………………………….kh = 1,8 
• Koef. pro výpo�et max. denní spot�eby ………kd = 1,4 
• Po�et obyvatel …………………………………P = 24 
• Specifická pot�eba vody na osobu ……………qs = 150 l/den 
• Denní pot�eba vody pro bytový d�m …………QRD,den = qs * P = 150 * 24 =   

              = 3600 l/den
• Max. denní pot�eba vody pro BD………QRD,max =  QRD,den * kd = 3600 * 1,4 = 
                                                                                      = 5040 l/den
• Max. hodinová pot�eba pro BD …QRD,max/h = QRD,den/24 * kh = 3600/24 * 1,8 = 
                                                                              = 270 l/h 
• Ro�ní pot�eba vody pro BD…………….Qro� = QRD,den * 365 = 3600 * 365 =    

                                                                                     = 1314 m3/ rok                                         

c) Zásobování energiemi : 

P�ípojka el.energie je navrhována novým p�ívodním kabelem v zemi ze stávající 

el.sít� m�sta. Provedení definitivního p�ipojení objektu  bude provedeno po osazení 

hlavního rozvad��e v objektu bytového domu. 

d) Dopravní �ešení : 

Napojení na ve�ejnou komunikaci bude provedeno sníženým obrubníkem v ulici 

Hálkova. Z vystav�ných 9 parkovacích míst (z toho 2 parkovací místa pro osoby 

s omezenou schopností pohybu) bude doprava vedena po nov� vybudované asfaltové 

komunikaci p�ímo na ulici Hálkova.  
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e) Povrchové úpravy okolí stavby : 

Bude provedena výsadba 3 nových strom� ve vnitrobloku a zatravn�ní ploch 

vnitrobloku i ploch p�ed objektem. 

Komunikace vedoucí k parkovacím míst�m bude provedena v délce cca 19,6 m     

a v ší�ce 3m jako asfaltová. Konec komunikace sm��uje do parkovacích ploch, povrch 

t�chto ploch bude rovn�ž asfaltový. 

 Chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby. V místech k�ížení s chodníkem 

m�sta, budou upraveny snížením obrubníku. Budou vystav�na dv� kontejnerová stání - 

zpevn�ná plocha ze zámkové dlažby rozm�ru 3x4 m, p�ístup bude rovn�ž zajišt�n 

p�es sníženou obrubu v délce 4 m.  

f) Elektronické komunikace : 

P�ipojení na elektronické komunikace není sou�ástí této PD.



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ, TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 

FAKULTA STAVEBNÍ 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE                                                                                                                                                                                22

TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS ZD	NÍ Z TEPELN	
IZOLA�NÍCH TVÁRNIC 

Student :                                   Magdaléna Pavlí�ková 
Vedoucí bakalá�ské práce:       Ing.Filip �miel 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ, TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 

FAKULTA STAVEBNÍ 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE                                                                                                                                                                                23

OBSAH :   1. Obecné informace 

                      2. Materiály 

                      3. Pracovní podmínky 

                      4. P�evzetí pracovišt�

                      5. Obecné pracovní podmínky 

                      6. Personální obsazení 

                      7. Stroje a pom�cky 

                      8. Požadavky na zd�ní z tepeln� izola�ních tvárnic 

                      9. Pracovní postup 

                     10. Jakost a kontrola kvality 

                     11. BOZP 

                     12. Ekologie 

                     13. Literatura a p�edpisy 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ, TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 

FAKULTA STAVEBNÍ 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE                                                                                                                                                                                24

1. Obecné informace :

       Technologický p�edpis je vypracován pro výstavbu bytového domu. Jedná se        

o t�ípodlažní d�m s �áste�ným podsklepením na ulici Hálkov� v Opav�-Kate�inkách. 

Vstup do samotného objektu je situován na jeho jižní stran� . V objektu je navrženo 

7 byt�.V 1NP jsou navrženy 3 bytové jednotky, v 2NP pak 2 bytové jednotky a v 3NP pak 

rovn�ž byty dva.V suterénu jsou umíst�ny sklepní prostory pro jednotlivé byty. Bytový 

d�m je opat�en výtahem pro usnadn�ní jeho provozu. 

  Objekt je založen na betonových základových pasech. Obvodové zdivo                 

je provedeno z tepeln� izola�ních tvárnic YTONG Lambda tl.500mm, vnit�ní nosné         

a nenosné zdivo pak z p�esných tvárnic YTONG o tlouš	kách 375,300,150 a 100mm. 

Stropní konstrukce jsou tvo�eny ŽB stropními panely YTONG tl.240 mm. St�echa 

bytového domu je sedlová, tvo�ena p�íhradovými d�ev�nými vazníky o rozp�tí 

13,8m,12,0m a 10,2 m. Krytina bytového domu je tvo�ena plechovými profilovanými 

šablonami LINDAB. 

2. Materiály :

Základní materiál : 

 Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I opat�eny dvojitým perem           

a drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo zcela hladké tvárnice. 

Povrchová úprava: 

Vnit�ní omítky - sádrové a vápenosádrové omítky. Keramické obklady je možné 

lepit p�ímo na zdivo,a to bez nutnosti p�edchozí úpravy. 

Vn�jší omítky - lehké omítky, které jsou ur�ené pro pórobeton, paropropustné       

a vodoodpudivé.

Doprava,skladování a manipulace: 

Tvárnice se na stavbu budou dovážet uložené na paletách pomocí nákladních 

automobil�. P�i manipulaci s paletami je zakázáno použití záv�sných lan. Doporu�uje se 

použít speciální „C - záv�s”, jeho výhodou je možnost použití i pro jiná záv�sná za�ízení.  
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„C - záv�s“ umož�uje dokonalé vyvážení palety p�i jejím vykládání z vozu, palety 

tak nejsou namáhané žádnými bo�ními silami, a tak nedochází k poškozování tvárnic.

Zp�sob vykládání se tak podobá práci s vysokozdvižným vozíkem. Paletu s tvárnicemi 

skladujeme na odvodn�né, zpevn�né a rovné ploše podle výkresu za�ízení staveništ�. 

 Na staveništi je zakázáno skladovat palety s tvárnicemi na sebe, povoleno je pouze 

skladování palet v jedné vrstv� vedle sebe! Palety musí být chrán�ny proti klimatickým 

vliv�m, výhodné je použití fólií, ve kterých jsou palety dodávány. 

S jednotlivými tvárnicemi pak  manipulujeme za pomocí úchopových  kapes, které 

nám umožní pohodlný a p�esný proces zd�ní bez nutnosti významných korekcí. 

3. Pracovní podmínky :

Stavební parcela – pozemek a konstrukce, které svým vybudováním umožní 

následnou výstavbu zd�ním z pórobetonových tvárnic musí mít vlastnosti dané 

projektovou dokumentací a umož�ovat tak bezpe�nou realizaci stavby.  

Stavební pozemek by m�l být oplocen a hlídán bezpe�nostní agenturou              

pro zamezení vniku cizích osob na staveništ�. 

 Skladovací plochy stavebních materiál�, vnitrostaveništní komunikace                   

a organizace výstavby musí být realizována tak, aby nedocházelo k ohrožování vzrostlé 

zelen� na pozemku stavby. Skládky hmot musí být realizovány na zpevn�né a odvodn�né 

ploše, nejlépe s p�ístupem ze dvou stran a v dosahu stavebního je�ábu.  

 Tvárnice musí být b�hem skladování �ádn� chrán�ny p�ed pov�trnostními vlivy,     

a to bu� fólií p�ímo z výroby tvárnic, nebo vystav�nou krycí st�íškou nad skladovací 

plochou. 

Pracovníci musí být obeznámeni o rozsahu práce a pou�eni v rámci bezpe�nosti        

a ochrany zdraví p�i práci.   

 Na pracovišti by m�li být z�ízeny minimáln� 2 bu�ky pro p�evlékání a hygienické 

pot�eby pracovník�, které musí být vybaveny sociálním za�ízením, pitnou vodou              

a elekt�inou. Musí být p�ímo osv�tleny a v�trány. 
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4. P�evzetí pracovišt�:

Zkontrolujeme provedení základové desky, její rovinatost, vodorovnost                 

a �istotu. Je-li to nutné provedeme její o�išt�ní od drobných úlomk�, �i �išt�ní od prachu. 

Dále zkontrolujeme položení hydroizola�ního pásu v míst�, kde budeme tepeln� izola�ní 

zdivo vyzdívat, zda je dokonale v kontaktu s podkladem bez vln a nerovností. 

Kontrolujeme nutný p�esah pás� p�es budoucí ší�ku obvodového zdiva nejmén�                

o 150 mm, kvalitu provedení p�esah� mezi jednotlivými pásy v ší�ce min.100mm. 

Dále je nutná kontrola samotného pracovního prostoru pro zd�ní, zda je dob�e 

p�ístupný, osv�tlený a v�traný. Jeli zde dostatek místa pro ukládání tvárnic a pro p�ípravu 

zdící a vyspárkové malty. Kontrolujeme také, zda  je pracovišt� dostate�n� uklizeno. 

Obr. �.1 Organizace pracovišt� p�i zd�ní (a - pracovní prostor, b - materiálové 

pásmo, c - dopravní pásmo; 1 – obvodová ze�, 2 - okenní otvor, 3 - sádky cihel,               

4 - truhlík s maltou) 

5. Obecné pracovní podmínky:

  Doporu�ená nejnižší teplota pro zd�ní z pórobetonových tvárnic je + 5 °C. Musí 

být dbáno na p�esné dodržování pracovních postup� a bezpe�nosti p�i práci. P�i procesu  
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zd�ní musí pracovníci používat osobní ochranné pom�cky a to zejména: pracovní obuv, 

ochranný od�v, p�ilbu a rukavice. 

  P�i zd�ní za chladného po�así se sledují teploty prost�edí, malty, zdicích prvk�        

a povrchu již uloženého zdiva; zjišt�né hodnoty teplot musí být zaznamenávány              

do stavebního deníku, a to minimáln� na za�átku, uprost�ed a na konci pracovní sm�ny. 

Teplota malty by t�sn� p�ed za�átkem zd�ní nem�la klesnout pod 15°C. Je-li to nutné 

m�žeme oh�ívat zám�sovou vodu a to na max. 60°C.  

 Do stavebního deníku musí být také zaznamenána veškerá opat�ení sloužící        

pro zajišt�ní ochrany �erstv� provedeného zdiva p�ed porušením zmrznutím a p�ed vlivem 

st�ídavého p�sobení mrazu a oblevy. 

  Proti p�ímém slune�ním zá�ení, dešti nebo silném v�tru �i za mrazu se doporu�uje 

zdivo chránit vhodným zp�sobem(nejlépe tepeln� izola�ním materiálem), a to tak dlouho, 

dokud krychelná pevnost malty nedosáhne nejmén� 50% požadované pevnosti. Do malty 

se nesmí p�imíchávat žádné jiné materiály. 

6. Personální obsazení:

Celkový po�et pracovník� na stavb� bude 15. Samotné zdící práce budou provád�t 

2 pracovní �ety, z toho každá je pak složená z 1 mistra, 2 zedník� a 1 pomocníka. 

- úkolem mistra je: dohlížet na technologickou káze�, sledovat a ur�ovat postup prací, 

zajistit kvalitu provedení konstrukce a dbát na dodržování zásad bezpe�nosti práce. 

- úkolem zedník� je: provád�t samotné zdící práce podle pokyn� mistra v souladu 

s technologickým p�edpisem. Dbát na kvalitu provedení zdících prací a dávat pokyny 

pomocnému d�lníkovi. 

- úkolem pomocného d�lníka je: zajistit p�ísun zdících prvk� k místu jejich zabudování. 

Provád�t pomocné práce podle pokyn� zedník�. Zajistit výrobu zdící a vyspárkové malty 

ze suchých sm�sí Ytong. 
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7. Stroje a pom�cky:

 Ty umož�ují: 

- snadnou úpravu rozm�r� nosných i nenosných tvárnic �ezáním. 

- rychlý a p�esný proces zd�ní pomocí speciální lžíce YTONG snižuje spot�ebu 

zdicí malty YTONG. 

- jednoduché provedení drážek a otvor� speciálním ná�adím  pro vedení 

elektroinstalace. 

Jedná se o: 

- YTONG - pásová pila 

- YTONG - vidiová pilka

- YTONG - vrták pro krabice vypína�� Ø 62 mm

- YTONG - škrabka drážek

- YTONG – úhelník

- YTONG - gumová pali�ka 

- YTONG - brusné hladítko 

- YTONG – hobl 

- YTONG - p�esná lžíce 

- YTONG – mísidlo 

8. Požadavky na zd�ní z tepeln� izola�ních tvárnic :

Požadavky na pomocnou konstrukci pro zd�ní: 

D�ležitou pomocnou konstrukcí pro zd�ní je lešení, protože bez lešení mohou 

pracovníci vyzdívat st�nu pouze do výšky 1,5m. A to jak lešení kozové, kozlíkové, 

sloupkové �i lavicové. 
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Práce na lešení se �ídí normou �SN 73 8101 Lešení.  

- Zásady práce na lešení : 

1. Nesmí se pro zvyšování výšky pracovišt� používat vratké a nevhodné p�edm�ty. 

2. Stav�t konstrukci lešení m�že pouze pracovník s odpovídající kvalifikací. 

3. Používat lešení je dovoleno až po jeho �ádném vystav�ní a zabezpe�ení . 

4. P�ed použitím je nutné lešení �ádn� zkontrolovat. 

5. Všechny volné okraje a plochy lešení je nutné zajistit zábradlím o výšce 1,5m            

nad podlahou a zarážkou proti pád�m p�edm�t�. 

6. B�hem montáže a demontáže lešení je nutné používat osobní zajišt�ní. 

7. K sestupu a výstupu na lešení výhradn� používat žeb�íky, nesmí se na n�j vylézat        

po jeho konstrukci. Z lešení je zakázáno seskakovat.  

8. D�ležité je dbát na to, aby podlahy lešení a jejich prvky byly únosné, pevné                   

a  zajišt�né proti nežádoucímu horizontálnímu pohybu. 

9. Nebezpe�né otvory, které se mohou nacházet v podlahách je nutné zajistit 

zábradlím, nebo zakrýt dostate�n� únosnými poklopy. 

10. Podlahy lešení se nesmí p�et�žovat ! 

9. Pracovní postup:

a)Zakládaní roh�: 

Nejprve vym��íme p�esné rozm�ry p�dorysu a polohu budoucích obvodových st�n 

dle projektu. 

 Dalším krokem je osazení rohových tvárnic do základní vrstvy vápenocementové 

malty o tl.20mm v celé ploše tvárnice.Výšku a p�esné uložení je vhodné zam��it pomocí 

nivela�ního p�ístroje (nebo m�žeme použít i jiné p�ístroje s p�esností ±1 mm). Nejprve     

je pot�eba usadit tvárnici v nejvyšším bod� základu! Na jednotlivé rohové tvárnice 

upevníme vodící zednickou š��ru tak, aby š��ra lícovala s horní vn�jší hranou všech 

pokládaných tvárnic v jedné vrstv�. 
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b)Nosné zdivo: 

První �adu tvárnic pokládáme do vápenocementové malty, tlouš	ku malty m�žeme 

m�nit v závislosti na nerovnosti povrchu základu, min.tlouš	ka této vrstvy však musí být  

20 mm. Kontrolujeme vodorovnost ve všech sm�rech, výhradn� u  napojení st�n. 

P�ípadné nerovnosti zahladíme pomocí hoblíku. 

Nezapomínáme p�ed nanesením druhé a poté dalších vrstev pórobetonových 

tvárnic odstranit ne�istoty a prach z ložné spáry, tvárnice p�ed osazováním nenamá�íme! 

Další vrstvy zdiva již zdíme na tenkovrstvou maltu YTONG tlouš	ka spár v rozmezí          

1 až 3 mm. P�esné položení tvárnic kontrolujeme vodováhou! Objeví-li se výškové 

nerovnosti zarovnáme je pomocí hoblíku.  

Zdící maltu YTONG rozprostíráme pomocí speciální zubaté lžíce, maltu nanášíme 

v celé ploše (ší�ce) zdiva! 

V pr�b�hu zd�ní dodržujeme základní pravidla pro vytvá�ení p�evazby, p�evazba 

jednotlivých tvárnic se musí rovnat minimáln� 0,4 násobku výšky tvárnice, tedy p�i výšce 

250 mm by m�la být hodnota p�evázání min. 100 mm. Vodováhou kontrolujeme osazení 

jednotlivých tvárnic nejen ve vodorovné ale i svislé rovin�! V pr�b�hu zd�ní polohu 

tvárnic upravujeme výhradn� gumovou pali�kou. 

Pokud používáme hladké tvárnice bez pera a drážky, nezapomeneme nanést zdící 

maltu i na svislou st�nu tvárnic (sty�né spáry). 

Zdíme-li systémem péro a drážka, osazujeme poslední tvárnici vždy tak, aby péro 

sm��ovalo sm�rem ven, péro poté od�ízneme ru�ní rámovou pilkou. 

Tvárnice se snažíme klást co nejt�sn�ji k sob�, aby b�hem jejich posouváním      

po malt� nedošlo k nahrnutí zdící malty do svislé spáry a nevznikaly tak mezery bez 

malty. Úchopové kapsy, pera a drážky nám umož�ují snadné a p�esné osazování tvárnic, 

bez pot�eby  nutné korekce polohy. 

c)Napojení nosných st�n: 

Nejprve je t�eba provést kontrolu zdiva v míst� napojení budoucí nosné st�ny, 

pokud objevíme  nerovnosti,zarovnáme je hoblíkem. Nezapomeneme tvárnice po úprav�  

�ádn� o�istit! 
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Nosná st�na se pevn� napojuje do obvodového zdiva pomocí vazby. První �adu 

tvárnic pokládáme do vápenocementové malty o min. tlouš	ce 20 mm, b�hem kladení 

neustále kontrolujeme svislost a vodorovnost jednotlivých tvárnic. 

Pevná vazba s obvodovou st�nou se vytvá�í tak, že se  první vrstva tvárnic p�iráží 

k vrstv� tvárnic obvodového zdiva a druhá �ada se provazuje s obvodovou zdí již              

v pr�b�hu zd�ní, polohu osazených tvárnic op�t korigujeme gumovou pali�kou.          

Celý p�dorys nosných a obvodových zdí tak nar�stá najednou.V pr�b�hu zd�ní op�t 

kontrolujeme svislost a vodorovnost jednotlivých �ad tvárnic. 

Pokud používáme hladké tvárnice (bez pera a drážky), nanášíme zdící maltu           

i  na svislou st�nu tvárnice. 

Další možností napojení vnit�ních nosných zdí je použití 2 nerezových spojek 

z ploché oceli. Ty se p�i zd�ní obvodových st�n vloží v míst� budoucího napojení 

vnit�ních zdí do každé druhé ložné spáry, kde se p�ipevní pomocí h�ebík� (nebo ji  

m�žeme pouze zatla�it do maltového lože bez pomocí h�ebík�). 

d)Napojení p�í�ek: 

Polohu osazení budoucí p�í�ky si podle projektové dokumentace na�rtneme         

na nosné st�n� tužkou, p�i�emž dáváme pozor na její svislost.  

P�i realizaci nosného zdiva, pak v míst� budoucí p�í�ky zasadíme do ložné spáry 

nerezovou spojku a ve spá�e ji p�ipevníme pomocí h�ebík� (nebo ji  m�žeme pouze 

zatla�it do maltového lože bez pomocí h�ebík�). Spojky osazujeme v každé druhé �ad�

tvárnic nosné zdi. Pokra�ujeme ve zd�ní a kontrolujeme nanášení zdící malty po celé ší�ce 

zdiva. 

P�i dodate�ném vyzdívání p�í�ky, používáme pro p�ipevn�ní p�í�ky do nosného 

zdiva nerezové spojky tvaru „L“, které upevníme  pomocí hmoždinky. 

Zd�ní p�í�ky ukon�ujeme alespo� 1cm p�ed stropní konstrukci. K ukotvení         

pak použijeme spojky zdiva nebo montážní p�nu.  
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e) Z�izování otvor�:     

Pomocí nosného p�ekladu:

Nejjednodušší �ešení budoucího otvoru spo�ívá v použití nosných porobetonových 

p�eklad� pot�ebné délky a ší�ky, díky kterým nám vznikne nadpraží min. výšky 250 mm. 

 P�ed položením p�ekladu zkontrolujeme a pop�ípad� upravíme rovinatost a výšku 

ložných ploch p�ekladu. Vyrovnáme ost�ní budoucích otvor� – pera, která vy�nívají         

z tvárnic musí být odstran�na hoblíkem.  

 P�eklad ukládáme z pomocného lešení, nezapomeneme zkontrolovat zda nedošlo 

k jeho mechanickému poškození. V míst� uložení p�ekladu naneseme pomocí lžíce 

tenkovrstvou zdící maltu ve stejné tlouš	ce jako p�i zd�ní. Minimální uložení p�ekladu 

musí být 250 nebo 200 mm dle typu p�ekladu! Šipky, které jsou zakreslené na �ele 

p�ekladu musí sm��ovat vzh�ru a nápis YTONG musí být v �itelné poloze! Nutná je také 

kontrola správnosti uložení i ve svislém sm�ru. P�ípadné nerovnoti upravíme poklepem 

gumovou pali�kou. Správn� zabudovaný p�eklad má tlouš	ku ložné spáry jako zdivo, to je 

v rozmezí 1 -3 mm. Uložení p�ekladu m�že být v n�kterých p�ípadech v�tší než 250 mm. 

Pomocí U profil�:

Další možnosti z�izování otvoru je pomocí pórobetonových U profil�. U-profily 

ale tvo�í pouze tzv. ztracené bedn�ní, nosnou �ást p�ekladu je pot�eba vytvo�it                   

z železobetonového jádra s vloženou výztuží podle statického posudku. Výztuž p�ekladu 

je možné si dop�edu p�ipravit jako tzv. „armokoš“.  

Pod budoucím p�ekladem je nutné nejprve vytvo�it podp�rnou konstrukci. 

Samotné U-profily pak klademe na ze� a bedn�ní tak, aby minimální uložení p�ekladu 

bylo 250mm. U-profily pokládáme na sraz a lepíme v �ele mezi sebou. Op�t používáme 

tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Dbáme na rovinnost a p�esnost uložení U-profil�. 

P�ípadné nerovnosti upravíme pomocí gumové pali�ky. Do prostoru U-profilu    

pak vložíme p�edem p�ipravenou výztuž - armokoš, zajistíme jeho polohu, abychom 

dokázali zachovat jeho pot�ebné krytí. Výztuž v jád�e U profilu umís	ujeme 

nesymetricky, to znamená blíže k okraji z vnit�ní strany. Z vn�jší strany vkládáme 

tepelnou izolaci. 
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P�ed betonováním nezapomeneme p�eklad navlh�it vodou. Betonáž provádíme     

v menších úsecích betonem min. t�ídy C20/25. P�eklad z U-profil� se stane nosným        

až  po jeho úplném vyzrání.  

Betonovou sm�s �ádn� zhut�ujeme a nakonec horní plochu betonového jádra zarovnáme. 

Po dosažení pot�ebné únosnosti p�ekladu, odstraníme podp�rnou konstrukci. 

f)P�íprava malty: 

Podklad p�ed nanesením malty musí být pevný bez uvol�ujících se �ástic a prachu. 

Do plastové nádoby se nalije asi 6,0 - 6,5 l �isté vody a za stálého promíchávání 

míchadlem osazeným v pomalub�žné mícha�ce se opatrn� nasype obsah celého pytle     

(17 kg), dokud nevznikne vlá�ná hmota konzistence podobné past�.  

Pro nanášení zdicí malty je výhodná Ytong zubatá lžíce, která se volí podle 

tlouš	ky zdiva. U hladkých tvárnic nezapomínáme nanášet maltu jak na ložné,                 

tak i na sty�ní spáry, p�i použití tvárnic s perem a drážkou maltu nanášíme pouze v ložné 

spá�e. Usazování a opravy polohy tvárnic se provádí pomocí gumové pali�ky, korekce 

polohy je možné provád�t do 5 minut od nanesení zdicí malty, proto by se malta m�la 

nanášet pouze na 2 - 3 tvárnice. Doba zpracovatelnosti maltové sm�si závisí                    

na klimatických podmínkách, pohybuje se však okolo 4 hodin. 

YTONG zdicí malta se musí míchat v �istých nádobách a nanášet na celou plochu 

tvárnic. Nezpracovaný zatuhlý materiál se již nesmí používat. Vytla�ené kousky malty    

po zd�ní, je nutné odstranit ješt� ve stejný den. Do zdicí malty je zakázáno p�idávat další 

materiály. Tlouš	ka spáry se musí pohybovat v rozmezí max. 1-3 mm.

10. Jakost a kontrola kvality:

Kontrolu kvality provedení vyzd�né konstrukce provádí stavbyvedoucí.Výsledek 

kontroly a p�ípadné nedostatky se zapíší do stavebního deníku. 
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Kontrola obsahuje : 

- kontrolu polohy a rozm�r� zdiva dle PD

- kontrolu založení 1.�ady : 1 �ada musí být pln� založena do vápenocementové malty,     

tl. spáry min. 20mm 

- kontrolu vazby zdiva YTONG : p�eložení svislých spar min. o 100mm 

- kontrolu  tlouš	ky vodorovných a svislých spar nad 1. �adou : tlouš	ka se pohybuje 

v rozmezí 1 – 3mm 

- kontrolu použité zdící malty : zdící malta YTONG, rozmíchána dle pokyn� výrobce, 

kontrola data spot�eby 

- kontrolu promaltování spár : promaltování spár až do líce zdiva 

- kontrolu svislosti a vodorovnosti jednotlivých vrstev zdiva : max.odchylka je 1mm 

11. BOZP:

P�i doprav� a manipulaci s pórobetonovými tvárnicemi je t�eba dbát všech 

bezpe�nostních opat�ení vyplývající se zákona a p�íslušných p�edpis�. 

Zákon �. 309/2006 Sb.  „Zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti               

a  ochrany zdraví p�i práci „ 

Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb.  „O bližších minimálních požadavcích                  

na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích“. 

Ochrana okolí p�i práci ve výškách: 

Plochy a prostory, nad kterými se provádí zd�ní, musí být zajišt�ny tak,              

aby nedošlo k ohrožení osob, které se po nich pohybují. Pokud stavba t�sn� sousedí 

s ulicí, dopravní komunikace se mírn� zúží a chodníky ur�ené pro p�ší se p�eloží 

k vozovce, nebo pop�ípad� do ní. Zajistí se a podle pot�eby upraví. Chodníky a p�ší 

komunikace se musejí odd�lit od pr�jezdného profilu minimáln� jednoty�ovým 

zábradlím, nebo pomocí jiné vhodn� volitelné p�ekážky. 

Ší�ka ohroženého prostoru se m��í od paty svislice, která je pomysln� vedena 

z vn�jší hrany okraje pracovišt� umíst�ného ve výšce. Takto vymezené ochranné pásmo  
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musí mít pro práci ve výškách od 3 do 10 m ší�ku nejmén� 1,5 m. S rostoucí výškou 

pracovišt� roste také ší�ka ochranného pásma viz tab.�.1 

Tabulka �. 1 – Ochranná pásma 

Pracovní postup, montážní pom�cky a složení pracovní �ety musí zajistit 

bezpe�nou manipulaci s tvárnicemi. 

Pod zav�šeným b�emenem a v jeho t�sné blízkosti se z bezpe�nostních d�vod�

nesmí pracovníci pohybovat. 

Každý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pom�cky jako: 

ochranný od�v, pracovní obuv a pracovní rukavice. 

12. Ekologie:

Proces zd�ní z tepeln� izola�ních tvárnic škodliv� neovliv�uje životní prost�edí. 

Výroba pórobetonových tvárnic je  podstatn� mén� energeticky náro�ná, než u jiných 

zdících materiál�. Úspora energie probíhá i p�i jejich p�eprav�, a to díky jejich malé 

hmotnosti  a díky tomu použitých leh�ích dopravních prost�edk�. Materiál je po jeho 

použití bez problém� recyklovatelný. Nevýhodou m�že být hluk a prašnost p�i dodávce    

a vykládání materiálu z palet, zp�sobená t�žkými dopravními prost�edky. Odvoz odpad�   

a jejich uložení na skládku zajistí zhotovitel dle zákona �.185/2001 Sb. O likvidaci 

odpad�. Doklady o likvidaci odpad� musí mít zhotovitel uchován pro p�ípad kontroly. 
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KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Název stavby Bytový d�m s krovem JKSO

Název objektu E�O

Místo Opava

I�O DI�

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpo�et �íslo Zpracoval Dne

Magdaléna Pavlí�ková 31.05.2003

                M�rné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo�tové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopl�kové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 98 024,41 9 Práce p�es�as 0 14 Za�ízení staveništ� 2,50% 239 694,65

2 Montáž 4 529 657,90 10 Bez pevné podl. 0 15 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 3 445 887,50 11 Kulturní památka 0 16 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 1 514 216,24 12 0 17 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 18 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 19 NUS z rozpo�tu 0,00

7 Nosný m. 0,00

8 ZRN (�. 9 587 786,04 13 DN (�. 9-12) 20 NUS (�. 14-19) 239 694,65

21 HZS 0,00 22 Kompl. �innost 88 447,33 23 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

24 Sou�et 8, 13, 20-23 9 915 928,02

Datum a podpis Razítko
25 DPH 10,00 % z 9 915 928,02 991 592,90

Objednatel 26 DPH 20,00 % z 0,00 0,00

27 Cena s DPH (�. 24-26) 10 907 520,92

Datum a podpis Razítko E P�ípo�ty a odpo�ty

Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0,00

29 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
30 Zvýhodn�ní + - 0,00
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REKAPITULACE ROZPO�TU
Stavba:   Bytový d�m s krovem

Objekt:   Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   31.5.2003

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost

celkem
Su� celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV HSV 86 104,412 4 496 014,697 4 582 119,109 779,503 0,000
1 Zemní práce 0,000 465 026,955 465 026,955 0,415 0,000

2 Zakládání 4 578,312 492 171,067 496 749,379 297,646 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 62 035,100 781 271,029 843 306,129 96,303 0,000

4 Vodorovné konstrukce 13 668,000 1 552 382,153 1 566 050,153 260,927 0,000

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 5 823,000 928 520,636 934 343,636 124,211 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 72 334,733 72 334,733 0,000 0,000

99 P�esun hmot 0,000 204 308,124 204 308,124 0,000 0,000

PSV PSV 3 457 807,495 1 547 859,439 5 005 666,934 54,709 0,000
711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 86 537,947 105 911,843 192 449,790 3,612 0,000

713 Izolace tepelné 122 498,198 21 719,229 144 217,427 1,886 0,000

762 Konstrukce tesa�ské 4 532,240 17 478,846 22 011,086 0,701 0,000

763 Konstrukce montované z desek, dílc� a panel� 74 140,000 306 147,582 380 287,582 12,836 0,000

764 Konstrukce klempí�ské 0,000 429 503,209 429 503,209 3,194 0,000

765 Konstrukce pokrýva�ské 0,000 45 071,460 45 071,460 0,110 0,000

766 Konstrukce truhlá�ské 597 349,800 120 301,113 717 650,913 3,201 0,000

767 Konstrukce záme�nické 30 830,764 33 941,169 64 771,933 0,535 0,000

771 Podlahy z dlaždic 1 234 568,145 205 859,152 1 440 427,297 20,010 0,000

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 1 236 309,022 137 752,176 1 374 061,198 5,158 0,000

781 Dokon�ovací práce - obklady keramické 71 041,379 81 634,589 152 675,968 3,116 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby 0,000 42 539,071 42 539,071 0,352 0,000

Celkem 3 543 911,907 6 043 874,136 9 587 786,043 834,212 0,000
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ROZPO�ET  
Stavba:   Bytový d�m s krovem

Objekt:   Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   31.5.2003

P.�. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV HSV 86 104,412 4 496 014,697 4 582 119,109 779,503

1 Zemní práce 0,000 465 026,955 465 026,955 0,415

1 001 112101101 Kácení strom� listnatých D kmene do 300 mm kus 5,000 157,000 0,000 785,000 785,000 0,000

2 001 112201101 Odstran�ní pa�ez� D do 300 mm kus 5,000 262,000 0,000 1 310,000 1 310,000 0,000

3 001 121101102 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 100 m m3 157,320 41,300 0,000 6 497,316 6 497,316 0,000

4 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornin� t�. 3 objemu do 1000 m3 m3 964,768 159,000 0,000 153 398,112 153 398,112 0,000

5 001 131203102 Hloubení jam ru�ním nebo pneum ná�adím v nesoudržných horninách t�.
3

m3 58,368 747,000 0,000 43 600,896 43 600,896 0,000

6 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 3 objemu do 100 m3 m3 93,893 380,000 0,000 35 679,340 35 679,340 0,000

7 001 151301401 Z�ízení vzep�ení st�n p�i pažení hnaném hl do 4 m m2 51,376 247,000 0,000 12 689,872 12 689,872 0,415

8 001 151301411 Odstran�ní vzep�ení st�n p�i pažení hnaném hl do 4 m m2 51,376 55,700 0,000 2 861,643 2 861,643 0,000

9 001 161101102 Svislé p�emíst�ní výkopku z horniny t�. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 229,119 134,000 0,000 30 701,946 30 701,946 0,000

10 001 162201401
Vodorovné p�emíst�ní v�tví strom� listnatých do 1 km D kmene do 300
mm kus 5,000 26,000 0,000 130,000 130,000 0,000

11 001 162301101 Vodorovné p�emíst�ní do 500 m výkopku z horniny t�. 1 až 4 m3 308,740 54,500 0,000 16 826,330 16 826,330 0,000

12 001 162401101 Vodorovné p�emíst�ní do 1500 m výkopku z horniny t�. 1 až 4 m3 962,659 102,000 0,000 98 191,218 98 191,218 0,000

13 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 p�es 100 m3 m3 154,370 63,500 0,000 9 802,495 9 802,495 0,000

14 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 962,659 17,200 0,000 16 557,735 16 557,735 0,000

15 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou se zhutn�ním m3 154,370 89,600 0,000 13 831,552 13 831,552 0,000

16 001 174201201 Zásyp jam po pa�ezech D pa�ez� do 300 mm kus 5,000 80,300 0,000 401,500 401,500 0,000

17 001 181301103
Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovin� nebo ve
svahu do 1:5 m2 372,000 58,500 0,000 21 762,000 21 762,000 0,000

2 Zakládání 4 578,312 492 171,067 496 749,379 297,646

18 002 213141111 Z�ízení vrstvy z geotextilie v rovin� nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 172,117 13,900 0,000 2 392,426 2 392,426 0,017
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19 693 693210671 geom�íže netkané z polyesteru povrstvené z textilního rouna m2 172,117 26,600 4 578,312 0,000 4 578,312 0,090

20 011 271532212
Násyp pod základové konstrukce se zhutn�ním z hrubého kameniva
frakce 16 až 32 mm m3 30,927 1 250,000 0,000 38 658,750 38 658,750 66,802

21 011 274313711 Základové pásy z betonu t�. C 20/25 m3 93,893 2 570,000 0,000 241 305,010 241 305,010 230,347

22 211 274354111 Bedn�ní základových pás� - z�ízení m2 263,388 752,000 0,000 198 067,776 198 067,776 0,379

23 211 274354211 Bedn�ní základových pás� - odstran�ní m2 263,388 44,600 0,000 11 747,105 11 747,105 0,011

3 Svislé a kompletní konstrukce 62 035,100 781 271,029 843 306,129 96,303

24 011 311272312
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových p�esných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 400 kg/m3 m3 15,593 3 900,000 0,000 60 812,700 60 812,700 8,904

25 011 311272411
Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových p�esných hladkých tvárnic
Ytong hmotnosti 400 kg/m3 m3 64,528 3 840,000 0,000 247 787,520 247 787,520 36,833

26 011 317142221
P�eklady nenosné p�ímé z pórobetonu Ytong v p�í�kách tl 100 mm pro
sv�tlost otvoru do 1010 mm kus 6,000 327,000 0,000 1 962,000 1 962,000 0,161

27 011 317142322
P�eklady nenosné p�ímé z pórobetonu Ytong v p�í�kách tl 150 mm pro
sv�tlost otvoru do 1010 mm kus 8,000 479,000 0,000 3 832,000 3 832,000 0,322

28 011 317143512
P�eklady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro sv�tlost
otvoru do 900 mm kus 50,000 1 040,000 0,000 52 000,000 52 000,000 3,515

29 011 317143522
P�eklady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro sv�tlost
otvoru do 1350 mm kus 12,000 1 370,000 0,000 16 440,000 16 440,000 1,128

30 011 317143524
P�eklady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 250 mm pro sv�tlost
otvoru do 1500 mm kus 30,000 1 550,000 0,000 46 500,000 46 500,000 3,224

31 011 317143612
P�eklady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro sv�tlost
otvoru do 900 mm kus 25,000 1 220,000 0,000 30 500,000 30 500,000 2,094

32 011 317143712
P�eklady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 375 mm pro sv�tlost
otvoru do 900 mm kus 7,000 1 490,000 0,000 10 430,000 10 430,000 0,731

33 011 317352411
Ztracené bedn�ní p�eklad� z pórobetonových U-profil� Ytong ve zdech tl
375 mm m 48,000 504,000 0,000 24 192,000 24 192,000 2,338

34 011 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosník� na zdivu I, IE, U, UE nebo L
do � 12 t 0,624 7 370,000 0,000 4 598,880 4 598,880 0,012

35 133 133844250 ty� ocelová U, zna�ka oceli S 235 JR, ozna�ení pr��ezu 100 t 0,335 19 700,000 6 599,500 0,000 6 599,500 0,335

36 133 133844300 ty� ocelová U, zna�ka oceli S 235 JR, ozna�ení pr��ezu 120 t 0,288 19 700,000 5 673,600 0,000 5 673,600 0,288

37 011 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosník� na zdivu I, IE, U, UE nebo L
do � 22 t 0,269 6 770,000 0,000 1 821,130 1 821,130 0,005
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38 134 134834150 ty� ocelová U , jakost S 235 JR ozna�ení pr��ezu 200 t 0,269 29 300,000 7 881,700 0,000 7 881,700 0,269

39 011 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosník� na zdivu I, IE, U, UE nebo L
do � 22 t 1,056 6 770,000 0,000 7 149,120 7 149,120 0,018

40 134 134809100 ty� ocelová I, jakost S 235 JR ozna�ení pr��ezu 180 t 1,056 24 500,000 25 872,000 0,000 25 872,000 1,056

41 011 317941125
Osazování ocelových válcovaných nosník� na zdivu I, IE, U, UE nebo L
� 24 a vyšší t 0,539 6 340,000 0,000 3 417,260 3 417,260 0,007

42 134 134834250 ty� ocelová U , jakost S 235 JR ozna�ení pr��ezu 240 t 0,539 29 700,000 16 008,300 0,000 16 008,300 0,539

43 011 331273411
Zdivo nosné tl. 500 mm z pórobetonových p�esných tvárnic PDK Ytong
hmotnosti 350 kg/m3 m3 59,813 3 980,000 0,000 238 055,740 238 055,740 29,791

44 011 342272323
P�í�ky tl 100 mm z pórobetonových p�esných p�í�kovek Ytong objemové
hmotnosti 500 kg/m3 m2 18,654 515,000 0,000 9 606,810 9 606,810 1,318

45 011 342272523
P�í�ky tl 150 mm z pórobetonových p�esných p�í�kovek Ytong objemové
hmotnosti 500 kg/m3 m2 32,549 681,000 0,000 22 165,869 22 165,869 3,419

4 Vodorovné konstrukce 13 668,000 1 552 382,153 1 566 050,153 260,927

46 011 411141533
Strop ze stropních pórobetonových panel� Ytong se zalévacími
drážkami tl 240 mm dl do 3000 mm m2 136,020 2 150,000 0,000 292 443,000 292 443,000 31,581

47 011 411141534
Strop ze stropních pórobetonových panel� Ytong se zalévacími
drážkami tl 240 mm dl do 6000 mm m2 455,892 2 080,000 0,000 948 255,360 948 255,360 105,156

48 011 411321515 Stropy deskové ze ŽB t�. C 20/25 m3 2,138 2 770,000 0,000 5 922,260 5 922,260 5,245

49 011 411321515 Stropy deskové ze ŽB t�. C 20/25 m3 0,424 2 770,000 0,000 1 174,480 1 174,480 1,040

50 011 411351101 Z�ízení bedn�ní strop� deskových m2 10,530 388,000 0,000 4 085,640 4 085,640 0,031

51 011 411351101 Z�ízení bedn�ní strop� deskových m2 3,913 388,000 0,000 1 518,244 1 518,244 0,012

52 011 411351102 Odstran�ní bedn�ní strop� deskových m2 10,530 116,000 0,000 1 221,480 1 221,480 0,000

53 011 411351102 Odstran�ní bedn�ní strop� deskových m2 3,913 116,000 0,000 453,908 453,908 0,000

54 011 411361821 Výztuž strop� betoná�skou ocelí 10 505 t 0,043 29 000,000 0,000 1 247,000 1 247,000 0,045

55 011 417272111
Obezdívka v�nce v�ncovkou Ytong tl 125 mm na tenkovrstvou maltu
v�etn� tepelné izolace tl 50 mm m 218,635 248,000 0,000 54 221,480 54 221,480 2,530

56 011 417321414 Ztužující pásy a v�nce ze ŽB t�. C 20/25 m3 40,770 2 790,000 0,000 113 748,300 113 748,300 100,025

57 011 417351115 Z�ízení bedn�ní ztužujících v�nc� m2 166,738 235,000 0,000 39 183,430 39 183,430 0,870

58 011 417351116 Odstran�ní bedn�ní ztužujících v�nc� m2 166,738 54,200 0,000 9 037,200 9 037,200 0,000

59 011 417361821 Výztuž ztužujících pás� a v�nc� betoná�skou ocelí 10 505 t 2,039 28 100,000 0,000 57 295,900 57 295,900 2,146

60 011 430321515 Schodiš�ová konstrukce a rampa ze ŽB t�. C 20/25 m3 2,967 3 060,000 0,000 9 079,020 9 079,020 7,279
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61 011 430321515 Schodiš�ová konstrukce a rampa ze ŽB t�. C 20/25 m3 1,921 3 060,000 0,000 5 878,260 5 878,260 4,713

62 011 431351121 Z�ízení bedn�ní podest schodiš� a ramp p�ímo�arých v do 4 m m2 1,609 502,000 0,000 807,718 807,718 0,022

63 011 431351122 Odstran�ní bedn�ní podest schodiš� a ramp p�ímo�arých v do 4 m m2 1,609 83,500 0,000 134,352 134,352 0,000

64 011 434351141 Z�ízení bedn�ní stup�� p�ímo�arých schodiš� m2 16,663 284,000 0,000 4 732,292 4 732,292 0,110

65 011 434351142 Odstran�ní bedn�ní stup�� p�ímo�arých schodiš� m2 5,193 58,700 0,000 304,829 304,829 0,000

66 012 446122001 Montáž výlez� na st�echu kus 2,000 819,000 0,000 1 638,000 1 638,000 0,020

67 611 611240108 Výlez ATEX 980x660mm kus 1,000 8 652,000 8 652,000 0,000 8 652,000 0,050

68 611 611240109 Výlez ATEX 750x540mm kus 1,000 5 016,000 5 016,000 0,000 5 016,000 0,050

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 5 823,000 928 520,636 934 343,636 124,211

69 011 611474215 Vnit�ní omítka pórobetonových strop� ze suché sm�si Ytong tl 4 mm m2 768,950 217,000 0,000 166 862,150 166 862,150 4,129

70 011 612474115 Vnit�ní omítka pórobetonových st�n tl 8 mm ze suché sm�si Ytong m2 376,071 178,000 0,000 66 940,638 66 940,638 3,610

71 011 617451221 Vnit�ní omítka sv�tlík� nebo výtahových šachet cementová hladká m2 146,608 206,000 0,000 30 201,248 30 201,248 6,682

72 011 620411135 Nát�r vn�jší omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení m2 188,468 197,000 0,000 37 128,196 37 128,196 0,343

73 011 620471212
Vn�jší omítka silikátová tenkovrstvá probarvená Baumit zat�ená
(škrábaná) tl 2 mm m2 819,427 208,000 0,000 170 440,816 170 440,816 2,622

74 011 622431162 Vn�jší omítka st�n a štít� z um�lého kamene vymývaná složitosti II m2 40,800 1 360,000 0,000 55 488,000 55 488,000 3,715

75 011 622474117 Vn�jší omítka st�n z pórobetonu ze suché sm�si Ytong tl 15 mm m2 819,427 263,000 0,000 215 509,301 215 509,301 14,750

76 011 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého t�. C 20/25 m3 30,908 3 050,000 0,000 94 269,400 94 269,400 75,826

77 011 631362021 Výztuž mazanin sva�ovanými sít�mi Kari t 2,473 23 800,000 0,000 58 857,400 58 857,400 2,604

78 011 632450124
Vyrovnávací cementový pot�r tl do 50 mm ze suchých sm�sí provedený
v pásu m2 29,229 563,000 0,000 16 455,927 16 455,927 3,069

79 011 637211321
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených
do písku se zalitím spár MC m2 24,584 590,000 0,000 14 504,560 14 504,560 6,612

80 011 642942111 Osazování zárubní nebo rám� dve�ních kovových do 2,5 m2 na MC kus 9,000 207,000 0,000 1 863,000 1 863,000 0,153

81 553 553311040 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní H 95 800 L/P kus 9,000 647,000 5 823,000 0,000 5 823,000 0,095

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000 72 334,733 72 334,733 0,000

82 003 941111122
Montáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 865,248 51,700 0,000 44 733,322 44 733,322 0,000

83 003 941111211
P�íplatek k lešení �adovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v
10 m za první a ZKD den použití m2 865,248 0,800 0,000 692,198 692,198 0,000
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84 003 941111822
Demontáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 865,248 31,100 0,000 26 909,213 26 909,213 0,000

99 P�esun hmot 0,000 204 308,124 204 308,124 0,000

85 011 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m t 779,802 262,000 0,000 204 308,124 204 308,124 0,000

PSV PSV 3 457 807,495 1 547 859,439 5 005 666,934 54,709

711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 86 537,947 105 911,843 192 449,790 3,612

86 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát�rem
penetra�ním m2 319,000 7,400 0,000 2 360,600 2 360,600 0,000

87 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,096 36 700,000 3 523,200 0,000 3 523,200 0,096

88 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,045 36 700,000 1 651,500 0,000 1 651,500 0,045

89 711 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nát�rem
penetra�ním m2 148,610 17,600 0,000 2 615,536 2 615,536 0,025

90 711 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP
nebo tkaninou m2 948,595 7,100 0,000 6 735,025 6 735,025 0,000

91 628 628111200 pás asfaltovaný A330 H m2 1 090,884 19,300 21 054,061 0,000 21 054,061 0,698

92 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením vodorovné NAIP m2 319,000 74,800 0,000 23 861,200 23 861,200 0,128

93 628 628321340 pás t�žký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 366,850 90,500 33 199,925 0,000 33 199,925 1,423

94 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením vodorovné NAIP m2 260,760 74,800 0,000 19 504,848 19 504,848 0,104

95 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením svislé NAIP m2 148,610 90,000 0,000 13 374,900 13 374,900 0,085

96 628 628321340 pás t�žký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 172,117 90,500 15 576,589 0,000 15 576,589 0,668

97 711 711161317
Izolace proti zemní vlhkosti st�n foliemi pro b�žné podmínky Fondaline S
600 ší�ky 1,5 m m2 156,710 153,000 0,000 23 976,630 23 976,630 0,155

98 711 711412052 Provedení izolace proti vod� za studena na svislé ploše tekutou
lepenkou

m2 68,160 110,000 0,000 7 497,600 7 497,600 0,031

99 245 245510310 nát�r hydroizola�ní - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg kg 153,360 75,200 11 532,672 0,000 11 532,672 0,153
Spot�eba: 1,5 kg/m2

100 711 998711202
P�esun hmot pro izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m v objektech v do
12 m % 3,210 1 864,643 0,000 5 985,504 5 985,504 0,000

713 Izolace tepelné 122 498,198 21 719,229 144 217,427 1,886

101 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými rohožemi, pásy, dílci,
deskami 1 vrstva m2 757,055 16,400 0,000 12 415,702 12 415,702 0,000
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102 283 283758730 deska z p�nového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 100 mm m2 211,992 180,000 38 158,560 0,000 38 158,560 0,424

103 283 283758670 deska z p�nového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 40 mm m2 549,220 71,900 39 488,918 0,000 39 488,918 0,439

104 713 713151121
Montáž izolace tepelné st�ech šikmých kladené voln� pod krokve rohoží,
pás�, desek m2 260,760 25,100 0,000 6 545,076 6 545,076 0,000

105 631 631481140 deska minerální izola�ní ORSTROP 600x1200 mm tl.140 mm m2 260,760 172,000 44 850,720 0,000 44 850,720 1,022

106 713 998713202 P�esun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,950 1 414,590 0,000 2 758,451 2 758,451 0,000

762 Konstrukce tesa�ské 4 532,240 17 478,846 22 011,086 0,701

107 762 762342216
Montáž la�ování na st�echách jednoduchých sklonu do 60° osové
vzdálenosti do 600 mm m2 337,753 21,300 0,000 7 194,139 7 194,139 0,000

108 762 762841220 Montáž podbíjení strop� a st�ech rovných z hoblovaných prken na sraz m2 77,300 118,000 0,000 9 121,400 9 121,400 0,012

109 605 605151110 �ezivo jehli�naté bo�ní prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 1,252 3 620,000 4 532,240 0,000 4 532,240 0,689

110 762 998762202 P�esun hmot pro kce tesa�ské v objektech v do 12 m % 5,580 208,478 0,000 1 163,307 1 163,307 0,000

763 Konstrukce montované z desek, dílc� a panel� 74 140,000 306 147,582 380 287,582 12,836

111 763 763131511 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil
CD+UD

m2 37,815 736,000 0,000 27 831,840 27 831,840 0,515

112 763 763131514 SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 260,760 719,000 0,000 187 486,440 187 486,440 4,125

113 763 763732114
Montáž d�evostaveb st�ešní konstrukce v do 10 m z p�íhradových
vazník� konstruk�ní délky do 12,5 m m 42,600 181,000 0,000 7 710,600 7 710,600 0,000

114 605 605120010 �ezivo jehli�naté hranol jakost I do 120 cm2 m3 1,490 4 820,000 7 181,800 0,000 7 181,800 0,820

115 605 605120110 �ezivo jehli�naté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 10,830 4 820,000 52 200,600 0,000 52 200,600 5,957

116 605 605141010 �ezivo jehli�naté la� jakost I 10 - 25 cm2 m3 2,580 5 720,000 14 757,600 0,000 14 757,600 1,419

117 763 763732115
Montáž d�evostaveb st�ešní konstrukce v do 10 m z p�íhradových
vazník� konstruk�ní délky do 15 m m 303,600 165,000 0,000 50 094,000 50 094,000 0,000

118 763 998763201 P�esun hmot pro d�evostavby v objektech v do 12 m % 7,990 3 472,629 0,000 27 746,306 27 746,306 0,000

119 763 998763402 P�esun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 1,520 3 472,629 0,000 5 278,396 5 278,396 0,000

764 Konstrukce klempí�ské 0,000 429 503,209 429 503,209 3,194

120 764 764171101 Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule LPA Polyester do 30° m2 337,753 404,000 0,000 136 452,212 136 452,212 1,858

121 764 764171161 Krytina LINDAB TOPLINE v�trací taška LG 200 do 30° kus 100,000 1 300,000 0,000 130 000,000 130 000,000 0,178

122 764 764171231 Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule - záv�trná lišta do 30° m 56,232 34,800 0,000 1 956,874 1 956,874 0,000

123 764 764171254 LINDAB TOPLINE tašková tabule - h�eben NTP Polyester do 30° m 24,600 561,000 0,000 13 800,600 13 800,600 0,023

124 764 764171697 LINDAB COVERLINE trapézový plech LTP 115 š 735 mm tl 1,2 mm do
45°

m2 37,176 1 390,000 0,000 51 674,640 51 674,640 0,737
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125 764 764224570 Oplechování Zn-Ti okap� segment p�es 500 mm tvrdá krytina rš 400 mm m 50,000 430,000 0,000 21 500,000 21 500,000 0,159

126 764 764239510 Lemování komín� Zn-Ti vlnitá krytina v ploše m2 0,903 1 730,000 0,000 1 562,190 1 562,190 0,006

127 764 764242530 Lemování trub Zn-Ti hladká krytina pr�m�r do 150 mm kus 4,000 455,000 0,000 1 820,000 1 820,000 0,015

128 764 764510530 Oplechování parapet� Zn-Ti rš 200 mm v�etn� roh� m 65,400 173,000 0,000 11 314,200 11 314,200 0,068

129 764 764751112 Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm m 45,000 393,000 0,000 17 685,000 17 685,000 0,083

130 764 764751122 Odpadní trouby Lindab spodní díl BUTK D 100 mm kus 6,000 641,000 0,000 3 846,000 3 846,000 0,002

131 764 764751132 Odpadní trouby Lindab koleno BK D 100 mm kus 12,000 418,000 0,000 5 016,000 5 016,000 0,005

132 764 764751152 Odpadní trouby Lindab odskok SOKN D 100 mm kus 6,000 1 010,000 0,000 6 060,000 6 060,000 0,002

133 764 764751171 Odpadní trouby Lindab lapa� ne�istot RT s objímkou MRT universální kus 6,000 312,000 0,000 1 872,000 1 872,000 0,002

134 764 764761121 Žlaby Lindab podokapní p�lkruhové R velikost 125 mm s háky KFL m 50,000 322,000 0,000 16 100,000 16 100,000 0,053

135 764 764761171 Žlaby Lindab �elo p�lkruhové RGT velikost 125 mm kus 12,000 97,300 0,000 1 167,600 1 167,600 0,001

136 764 764761231 Žlaby Lindab kotlík SOK k p�lkruhovým žlab�m velikost 125 mm kus 6,000 254,000 0,000 1 524,000 1 524,000 0,001

137 764 998764202 P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské v objektech v do 12 m % 1,560 3 943,521 0,000 6 151,893 6 151,893 0,000

765 Konstrukce pokrýva�ské 0,000 45 071,460 45 071,460 0,110

138 765 765901143 Zakrytí šikmých st�ech podst�ešní hydroizola�ní folií Dörken Delta vent A m2 521,520 59,800 0,000 31 186,896 31 186,896 0,073

139 765 765901234
Zakrytí šikmých st�ech parot�snou zábranou folií Jutafol N ST 110
Standard m2 260,760 44,500 0,000 11 603,820 11 603,820 0,037

140 765 998765202 P�esun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m % 5,330 427,907 0,000 2 280,744 2 280,744 0,000

766 Konstrukce truhlá�ské 597 349,800 120 301,113 717 650,913 3,201

141 766 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva m2 54,375 553,000 0,000 30 069,375 30 069,375 0,014

142 611 611400133 okno plastové jednok�ídlé otvíravé a vykláp�cí pravé 50x 60 cm kus 9,000 3 040,000 27 360,000 0,000 27 360,000 0,066

143 611 611400163 okno plastové jednok�ídlé otvíravé a vykláp�cí pravé 100 x 120 cm kus 6,000 4 990,000 29 940,000 0,000 29 940,000 0,112

144 611 611400173 okno plastové jednok�ídlé otvíravé a vykláp�cí pravé 100 x 150 cm kus 8,000 6 070,000 48 560,000 0,000 48 560,000 0,199

145 611 611400174 okno plastové jednok�ídlé otvíravé a vykláp�cí pravé 75 x 150 cm kus 7,000 5 670,000 39 690,000 0,000 39 690,000 0,174

146 611 611400193 okno plastové jednok�ídlé otvíravé a vykláp�cí pravé 150 x 150 cm kus 8,000 8 440,000 67 520,000 0,000 67 520,000 0,311

147 611 611400143 okno plastové jednok�ídlé otvíravé a vykláp�cí pravé 60 x 125cm kus 4,000 3 650,000 14 600,000 0,000 14 600,000 0,037

148 766 766621212
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky p�es 1,5 do 2,5m s rámem
do zdiva m2 6,300 569,000 0,000 3 584,700 3 584,700 0,003

149 611 611400162 okno plastové jednok�ídlé otvíravé a vykláp�cí pravé 90 x 175 cm kus 4,000 5 090,000 20 360,000 0,000 20 360,000 0,075

150 611 611444013 parapet plastový vnit�ní - Deceuninck kom�rkový 27 x 2 x 150 cm m 21,000 576,000 12 096,000 0,000 12 096,000 0,032
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151 611 611444012 parapet plastový vnit�ní - Deceuninck kom�rkový 27 x 2 x 90 cm m 3,600 498,000 1 792,800 0,000 1 792,800 0,005

152 611 611444011 parapet plastový vnit�ní - Deceuninck kom�rkový 27 x 2 x 120 cm m 7,200 546,000 3 931,200 0,000 3 931,200 0,011

153 611 611444014 parapet plastový vnit�ní - Deceuninck kom�rkový 27 x 2 x 270 cm m 21,600 976,000 21 081,600 0,000 21 081,600 0,032

154 611 611444015 parapet plastový vnit�ní - Deceuninck kom�rkový 27 x 2 x 60 cm m 2,400 432,000 1 036,800 0,000 1 036,800 0,004

155 766 766641131
Montáž balkónových dve�í zdvojených 1k�ídlových bez nadsv�tlíku
v�etn� rámu do zdiva kus 8,000 1 050,000 0,000 8 400,000 8 400,000 0,003

156 611 611432500 dve�e plastové balkonové jednodílné VEKA OS 90x200 kus 8,000 6 660,000 53 280,000 0,000 53 280,000 0,240

157 766 766660001
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š do 0,8 m do ocelové
zárubn� kus 9,000 516,000 0,000 4 644,000 4 644,000 0,000

158 611 611627020 dve�e vnit�ní hladké folie bílá plné 1k�ídlové 80x197 cm kus 8,000 1 490,000 11 920,000 0,000 11 920,000 0,148

159 766 766660171
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š do 0,8 m do obložkové
zárubn� kus 38,000 528,000 0,000 20 064,000 20 064,000 0,000

160 611 611624060 dve�e vnit�ní hladké dýhované celosklo 1k�ídlové 80x197 cm buk kus 3,000 3 230,000 9 690,000 0,000 9 690,000 0,075

161 553 553313520 zárube� ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P kus 8,000 671,000 5 368,000 0,000 5 368,000 0,102

162 611 611628750 dve�e vnit�ní foliované sklo 1/3 1k�ídlové 70x197 cm kus 13,000 1 780,000 23 140,000 0,000 23 140,000 0,228

163 611 611628020 dve�e vnit�ní hladké foliované dub/buk plné 1k�ídlové 80x197 cm kus 16,000 1 390,000 22 240,000 0,000 22 240,000 0,296

164 611 611641080 dve�e vnit�ní profilované plné PALERMO10 1k�ídlé 80x197 mahagon kus 7,000 7 100,000 49 700,000 0,000 49 700,000 0,140

165 766 766660411 Montáž vchodových dve�í 1k�ídlových bez nadsv�tlíku do zdiva kus 1,000 2 330,000 0,000 2 330,000 2 330,000 0,001

166 611 611731410 dve�e d�ev�né vchodové palubkové model D 90x197 cm kus 1,000 6 990,000 6 990,000 0,000 6 990,000 0,030

167 766 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dve�e jednok�ídlové tl st�ny do 170 mm kus 9,000 928,000 0,000 8 352,000 8 352,000 0,004

168 611 611811020 zárube� interiérová, obložková pro dve�e 1k�ídlé 8-15 cm fólie kus 9,000 1 970,000 17 730,000 0,000 17 730,000 0,077

169 766 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dve�e jednok�ídlové tl st�ny do 350 mm kus 24,000 1 050,000 0,000 25 200,000 25 200,000 0,011

170 611 611811120 zárube� interiérová, obložková pro dve�e 1k�ídlé 26-35 cm fólie kus 24,000 2 400,000 57 600,000 0,000 57 600,000 0,480

171 766 766682113
Montáž zárubní obložkových pro dve�e jednok�ídlové tl st�ny p�es 350
mm kus 6,000 1 110,000 0,000 6 660,000 6 660,000 0,003

172 611 611811170 zárube� interiérová, obložková pro dve�e 1k�ídlé 36-50 cm fólie kus 6,000 2 600,000 15 600,000 0,000 15 600,000 0,168

173 766 766695212 Montáž truhlá�ských prah� dve�í 1k�ídlových ší�ky do 10 cm kus 47,000 74,600 0,000 3 506,200 3 506,200 0,000

174 611 611871360 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm kus 13,000 72,700 945,100 0,000 945,100 0,014

175 611 611871560 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm kus 33,000 82,800 2 732,400 0,000 2 732,400 0,041

176 611 611871760 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm kus 1,000 99,900 99,900 0,000 99,900 0,001

177 611 611400136 Anglický dvorek ACO MARKANT 100 x 90 x 60 cm kus 9,000 3 594,000 32 346,000 0,000 32 346,000 0,066
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178 766 998766202 P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské v objektech v do 12 m % 1,080 6 935,961 0,000 7 490,838 7 490,838 0,000

767 Konstrukce záme�nické 30 830,764 33 941,169 64 771,933 0,535

179 767 767221210
Montáž zábradlí schodišt� z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do
15 kg m 82,560 113,000 0,000 9 329,280 9 329,280 0,004

180 141 141109110 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D22 tl 2,6 mm m 82,560 54,600 4 507,776 0,000 4 507,776 0,102

181 767 767221220
Montáž zábradlí schodišt� z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do
25 kg m 69,860 125,000 0,000 8 732,500 8 732,500 0,003

182 141 141109370 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D25 tl 3,2 mm m 69,860 75,800 5 295,388 0,000 5 295,388 0,120

183 767 767662110 Montáž m�íží pevných šroubovaných m2 4,860 248,000 0,000 1 205,280 1 205,280 0,000

184 552 552422151 m�íž lehká s rámem litinová M2B 600x900 kus 9,000 1 218,000 10 962,000 0,000 10 962,000 0,108

185 767 767811100 Montáž m�ížek v�tracích VM kus 50,000 72,500 0,000 3 625,000 3 625,000 0,000

186 592 592441190 m�ížka v�trací univerzální m 50,000 102,000 5 100,000 0,000 5 100,000 0,010

187 767 767995101 Montáž atypických záme�nických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 3,220 129,000 0,000 415,380 415,380 0,000

188 133 133354641 ty� ocelová L nerovnoramenná, zna�ka oceli S 235 JR 240x100x10 mm t 0,054 45 200,000 2 440,800 0,000 2 440,800 0,054
Hmotnost: 17,48 kg/m

189 133 133318380 ty� ocelová L rovnoramenná, zna�ka oceli S 235 JR, 100x100x10 mm t 0,117 21 000,000 2 457,000 0,000 2 457,000 0,117
Hmotnost: 15 kg/m

190 767 767995103 Montáž atypických záme�nických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 75,000 73,700 0,000 5 527,500 5 527,500 0,005

191 133 133844200 ty� ocelová U, zna�ka oceli S 235 JR, ozna�ení pr��ezu 80 t 0,003 22 600,000 67,800 0,000 67,800 0,003
Hmotnost: 8,64 kg/m

192 767 767995106 Montáž atypických záme�nických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 171,000 23,200 0,000 3 967,200 3 967,200 0,009

193 767 998767202 P�esun hmot pro záme�nické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,790 636,329 0,000 1 139,029 1 139,029 0,000

771 Podlahy z dlaždic 1 234 568,145 205 859,152 1 440 427,297 20,010

194 771 771551115 Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 19 ks/m2 m2 97,830 399,000 0,000 39 034,170 39 034,170 4,241

195 592 592472400 dlaždice teracová HBT 30x30x3 cm LINDA �ernobílá m2 107,613 264,000 28 409,832 0,000 28 409,832 7,533

196 771 771571131
Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50
ks/m2 m2 147,531 528,000 0,000 77 896,368 77 896,368 5,532

197 598 598161040
malta Haftmörtel CREME, lepící,omítací,spárovací, zrnitost 0 - 2 mm,
bal. 20 kg kg 162,284 85,300 13 842,825 0,000 13 842,825 0,162

198 597 597613110 dlaždice-roh RAKO - podlahy BRICK (barevné) 15 x 10 x 0,9 cm I. j. kus 7 779,273 151,000 1 174 670,223 0,000 1 174 670,223 1,711
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199 597 597611120
dlaždice keramické RAKO - koupelny BLANKA (bílé i barevné) 33,3 x
33,3 x 0,8 cm I. j. m2 45,595 387,000 17 645,265 0,000 17 645,265 0,830

200 771 998771202 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 6,580 13 514,987 0,000 88 928,614 88 928,614 0,000

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 1 236 309,022 137 752,176 1 374 061,198 5,158

201 775 775541111
Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených
v drážce š dílce do 150 mm m2 562,310 216,000 0,000 121 458,960 121 458,960 0,073

202 284 284110060 lišta podlahová PVC 17310 samolepící 15 x 50 mm role 25 m m 446,135 44,900 20 031,462 0,000 20 031,462 0,125

203 611 611980010
podlaha d�ev�ná Nordic Natural Jasan-Gotland tl. 15mm 1800/ 2100,
2400/x187mm 1-lam. p�írodní olej m2 590,426 2 060,000 1 216 277,560 0,000 1 216 277,560 4,960

204 775 998775202 P�esun hmot pro podlahy d�ev�né v objektech v do 12 m % 1,200 13 577,680 0,000 16 293,216 16 293,216 0,000

781 Dokon�ovací práce - obklady keramické 71 041,379 81 634,589 152 675,968 3,116

205 781 781415111
Montáž obklada�ek pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených
disperzním lepidlem nebo tmelem m2 137,480 395,000 0,000 54 304,600 54 304,600 0,344

206 597 597610360
obkláda�ky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25
x 0,68 cm II. j. m2 150,128 283,000 42 486,224 0,000 42 486,224 1,892

207 781 781415113
Montáž obklada�ek pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených
disperzním lepidlem nebo tmelem m2 53,475 418,000 0,000 22 352,550 22 352,550 0,139

208 597 597612770
mozaika keramická (9,7 x 9,7) RAKO - kuchyn� AQUA (bílé i barevné)
9,7 x 9,7 x 0,6 cm I. j. m2 58,395 489,000 28 555,155 0,000 28 555,155 0,742

209 781 998781202 P�esun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,370 1 476,985 0,000 4 977,439 4 977,439 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby 0,000 42 539,071 42 539,071 0,352

210 784 784453311
Malby sm�si HET práškové hlinkové tónované dvojnásobné v
místnostech v do 3,8 m m2 2 933,729 14,500 0,000 42 539,071 42 539,071 0,352

Celkem 3 543 911,907 6 043 874,136 9 587 786,043 834,212

   Strana 10  z 10
Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ, TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 

FAKULTA STAVEBNÍ 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE                                                                   50

�ÁDKOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ 

Student :                                   Magdaléna Pavlí�ková 
Vedoucí bakalá�ské práce:       Ing.Filip �miel



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení P�edch�dci
1 Stavba celkem 160 dny 4.4. 11 14.11. 11

2 P�evzetí staveništ� 1 den 4.4. 11 5.4. 11

3 SO 01 Objekt 158 dny 6.4. 11 14.11. 11 2

4 Zemní práce a bedn�ní základ� 11 dny 6.4. 11 21.4. 11 2

5 Základy a podkladní beton 2 dny 22.4. 11 26.4. 11 4

6 Hydroizolace vodorovná 2 dny 17.5. 11 19.5. 11 5

7 Svislé konstrukce 1PP 7 dny 20.5. 11 31.5. 11 6

8 Hydroizolace svislá 3 dny 31.5. 11 3.6. 11 7

9 ŽB v�nce pro uložení stropní konstrukce 4 dny 31.5. 11 6.6. 11 7

10 Vodorovné konstrukce nad 1PP 2 dny 13.6. 11 15.6. 11 7;9

11 Svislé konstrukce 1NP 7 dny 16.6. 11 27.6. 11 10

12 ŽB v�nce pro uložení stropní konstrukce 4 dny 28.6. 11 4.7. 11 11

13 Vodorovné konstrukce nad 1NP 2 dny 11.7. 11 13.7. 11 12

14 Svislé konstrukce 2NP 7 dny 14.7. 11 25.7. 11 13

15 ŽB v�nce pro uložení stropní konstrukce 4 dny 26.7. 11 1.8. 11 14

16 Vodorovné konstrukce nad 2NP 2 dny 8.8. 11 10.8. 11 15

17 Svislé konstrukce 3NP 7 dny 11.8. 11 22.8. 11 16

18 ŽB v�nce pro kotvení vazník� 4 dny 23.8. 11 29.8. 11 17

19 Vazníkové zast�ešení 4 dny 5.9. 11 9.9. 11 18

20 Schodišt� 5 dny 16.6. 11 23.6. 11 10

21 Záme�nické konstrukce 3 dny 24.6. 11 29.6. 11 20

22 Konstrukce Truhlá�ské 6 dny 23.8. 11 31.8. 11 17

23 Úprava vnit�ních povrch� 14 dny 12.9. 11 30.9. 11 19

24 Podlahy 1PP 4 dny 20.5. 11 26.5. 11 6

25 Podlahy 1NP 6 dny 16.6. 11 24.6. 11 10

26 Podlahy 2NP 6 dny 14.7. 11 22.7. 11 13

27 Podlahy 3NP 6 dny 11.8. 11 19.8. 11 16

28 Obklady vnit�ní 5 dny 3.10. 11 10.10. 11 23

29 Sádrokartonové podhledy 2 dny 30.6. 11 4.7. 11 21

30 Úprava vn�jších povrch� 6 dny 19.9. 11 27.9. 11 23SS

31 Klempí�ské konstrukce 3 dny 28.9. 11 3.10. 11 30

32 Dokon�ovací práce 10 dny 28.9. 11 12.10. 11 30

33 SO 02 Terénní úpravy 15 dny 10.10. 11 31.10. 11 32SS

34 SO 03 Zpevn�ní ploch a komunikace 9 dny 1.11. 11 14.11. 11 33

4.4. 5.4.

6.4. 21.4.

22.4. 26.4.

17.5. 19.5.

20.5. 31.5.

31.5. 3.6.

31.5. 6.6.

13.6. 15.6.

16.6. 27.6.

28.6. 4.7.

11.7. 13.7.

14.7. 25.7.

26.7. 1.8.

8.8. 10.8.

11.8. 22.8.

23.8. 29.8.

5.9. 9.9.

16.6. 23.6.

24.6. 29.6.

23.8. 31.8.

12.9. 30.9.

20.5. 26.5.

16.6. 24.6.

14.7. 22.7.

11.8. 19.8.

3.10. 10.10.

30.6. 4.7.

19.9. 27.9.

28.9. 3.10.

28.9. 12.10.

10.10. 31.10.

1.11. 14.11.

1.III. 1 4.IV. 11 8.IV. 1 2.V. 11 6.V. 1 0.V. 1 3.VI. 1 7.VI. 1 1.VII. 1 5.VII. 1 .VIII. 1 2.VIII. 1 5.IX. 11 9.IX. 1 3.X. 11 7.X. 1 1.X. 1 4.XI. 1

HARMONOGRAM VÝSTAVBY BYTOVÉHO DOMU
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p�i práci 

                      9. Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

                    10. Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�
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1. Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 

oplocení, trvalé deponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ� :

Charakteristika staveništ� :

 Stavba  nového objektu bytového domu je umíst�na do nezastav�ného území, bude 

probíhat na parc. �.183/1, 183/2, 183/3, 186/2, 182/1 k.ú. Opava . V rámci p�ípravy území 

bude odstran�no 5 strom� s kmenem do pr�m�ru 300mm. Staveništ� se nachází v mírn�

svažitém terénu, s maximálním p�evýšením 1m. Na pozemku se v nejv�tší mí�e vyskytuje 

pís�itá zemina.    

 Veškeré pozemky, které pat�í  do areálu bytového domu jsou ve vlastnictví m�sta 

Opavy.  

Oplocení staveništ� a informa�ní tabule : 

 Za�ízení staveništ� bude oploceno mobilním oplocením  do výše 1,8 m.                  

- viz výkres staveništ� �. E1-1, nepo�ítá se s trvalým oplocením areálu bytového domu po 

ukon�ení jeho výstavby. 

 Informa�ní tabule s p�edepsanými údaji ( generální projektant, generální 

dodavatel, investor, pot�ebné kontakty, termín zahájení výstavby apod.) bude umíst�na      

u vjezdu na staveništ�. 

Staveništní komunikace : 

    

 Jako staveništní komunikace je navržena panelová komunikace široká 5,0m           

s obratišt�m v nezbytném rozsahu - viz výkres staveništ� �. E1-1. Panely budou uloženy 

do zhutn�ného št�rkového lože. Pro nákladní dopravu bude ur�en vjezd  z ve�ejné 

komunikace z ulice Hálkova , výjezd ze stavby bude po oto�ení vozidla op�t 

vjezdem.Vjezd a výjezd bude ozna�en dopravním zna�ením.  
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P�ístup na staveništ� : 

 Vstup na staveništ� pro zam�stnance je navržen v t�sné blízkosti vjezdu pro 

automobily. P�ístup bude opat�en uzamykatelnou brankou. 

� viz. výkres za�ízení staveništ� �. E1-1.  

Dopravní zna�ení : 

  

 Místo vjezdu na staveništ� z ve�ejné komunikace bude opat�eno t�mito 

dopravními zna�kami : 

  

     �   P4 –    dej p�ednost v jízd�

     �   B1 –   zákaz vjezdu všech vozidel 

     �   B29 – zákaz stání + dodatková tabulka „Výjezd vozidel stavby“ 

Oplocení  staveništ� a strážní služba : 

    

 Areál staveništ� bude oplocen plotovými bezrámovými dílci  o  výšce 1,8 m, jedná 

se o  p�enosný typ oplocení. Staveništ� bude ve ve�erních a ranních hodinách �ádn�

osv�tleno. St�ežení staveništ� se zajistí vybraným zhotovitelem tak, aby nedošlo               

k vniknutí  nepovolaných osob na staveništ� a vzniku úrazu �i k poškození zdraví. 

Provád�ní  výkopových a bouracích prací  v souvislosti s výstavbou : 

      

 P�ed zahájením vlastních výkopových prací je zhotovitel povinen vyžádat si 

stanoviska správc� všech sítí o existenci podzemních vedení, v�etn� jejich vyty�ení.       

P�i bouracích pracích je nutno dodržovat Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích,  

zejména P�ílohy �.3 Požadavky na organizaci práce a  pracovní postupy ( bourací práce). 
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2. Významné sít� technické infrastruktury :

 V ulici Hálkova, která je v t�sné blízkosti staveništ�, se nacházejí veškeré pot�ebné 

sít� technické infrastruktury. Bude vy�ešena výstavba p�ípojek kanalizace (kanaliza�ní 

šachta), vodovodu (provizorní vodovodní šachta), plynovodu a elekt�iny (sloupkové  

vedení NN) a to napojením na stávající sít� v ulici Hálkova. Veškeré p�ípojky budou 

provedeny na základ� souhlasu majitele ve�ejných sítí. 

 Dle výkresu staveništ� se také ur�í pot�ebná odb�rná místa. Rozvod k jednotlivým 

spot�ebi��m bude zajišt�n vodi�i, které musí být umíst�ny tak, aby nedocházelo k jejich 

poškození a musí být zajišt�n p�ehled o množství odb�ru všech energií pot�ebnými m��i�i.  

3. Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� :

P�ípojka a staveništní rozvod NN : 

 Staveništ� bude  zásobováno el. energií z projektované p�ípojky, která bude 

napojena na stávající rozvod el.energie m�sta Opavy v ulici Hálkova. P�edpokládaný  

pot�ebný p�íkon pro stavbu je podrobn�  �ešen v bod� „3 c) elektrická energie“. 

 Telefonické spojení stavby bude �ešeno p�edevším mobilní sítí, v p�ípad� pot�eby 

se m�že z�ídit telefonní p�ípojka. 

P�ípojka a staveništní rozvod vody, odvedení odpadních vod : 

 Sanitární kontejnery (umyvárna  - 1ks) objektu  ZS budou zásobovány  p�ípojkou 

vody vedené z provizorní vodom�rné  šachty (PVŠ), která bude rovn�ž realizována           

v „p�edstihu“ ihned po p�edání staveništ�,  – viz. výkres staveništ� �. E1-1. M��ení 

spot�eby vody bude zajišt�no pomocí podružného vodom�ru, který je sou�ástí sanitárního 

kontejneru, nebo vodom�rem, který bude osazen ve vodom�rné šacht�. 

 P�edpokládaná dimenze p�ípojky je 0,5 l/sec. Voda pro technologické ú�ely 

výstavby bude staveništní p�ípojkou v „zemi“ p�ivedena k SO 01 poblíž míchacího centra 
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( viz. výkres staveništ� �. E1-1), kde bude ukon�ena výpustným ventilem. Rozvod vody  

po staveništi  bude mobilní hadicemi.  

 Odvod splaškových vod ze sanitárního kontejneru (  provedení WC se sprchami    

a umývárnou ) je pomocí kanaliza�ní p�ípojky, která bude op�t vybudovaná "v p�edstihu " 

a zaúst�na do stávajícího �ádu splaškové kanalizace m�sta Opavy. 

  

Zajišt�ní zdroj� a energií : 

 Rozvody NN, vody a telefonu budou provedeny v souladu s požadavky veškerých 

provozovatel� a po �ádném spole�ném jednání. Stanoví se p�esné ur�ení odb�rných bod�, 

spolu s  podáním žádosti na jednotlivé provozovatele.  

Pot�eba energií : 

a) pitná voda pro za�ízení staveništ�

  Na staveništi se po�ítá s pr�m�rným po�tem pracovník� 15. Spot�eba vody          

se udává vte�inovou spot�ebou, kterou vypo�teme sou�tem všech spot�eb. Pro ú�ely 

za�ízení staveništ� je p�edpokládaná spot�eba vody za den, vypo�ítána ze spot�eby vody  

na jednoho pracovníka a sm�nu 100 l (pro mytí, sprchování, WC a va�ení teplých    

nápoj� ). Tuto spot�ebu vynásobíme po�tem pracovník�. Celková spot�eba  tak �iní => 

100*15 = 1 500 l/den, tj. 0,052 l/s. 

  

 b) pot�eba vody pro stavební výrobu

 Vn�jší a vnit�ní omítka bude vyráb�na p�ímo na stavb� ze suchých omítkových 

sm�sí, které budou uskladn�ných v sile. Odhadované množství vody je  max. 1 200 l/den.  

 Odb�r vody v pot�ebném množství bude zajišt�n p�es uvedené p�ípojky                    

v d�ív�jších bodech. M��ení spot�eby vody bude pomocí samostatného vodom�ru. 

Výpo�et vody pro stavební výrobu : 

Qn = (Pn * Kn / t * 3600)  [l/s]
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Qn  vte�inová spot�eba vody [l/s] 

Pn  spot�eba vody na sm�nu [l/den] 

Kn koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu, P�íprava stavebních hmot  

Kn=1,6 

t doba, po kterou je voda odebírána [ hod.] 

Qn = (1200 * 1,6/ 12 * 3600) = 0,044 l/s

c)�elektrická energie

Objekt ks 
p�íkon 

(kW) 

Celkem 

(kW) 

Sociální za�ízení : P3    

Unimobu	ka  - kancelá� 2 3,0 6,0 

Unimobu	ka  - šatna a denní místnost 2 3,0 6,0 

Sanitární kontejner SK1 20 1 5,0 5,0 

Osv�tlení : P2 – reflektor halogenový 8 0,5 4,0 

Ná�adí a stroje: P1 

Ru�ní el. ná�adí (vrta�ky, mísidla apd.) 5,0 

Svá�e�ky 5,0 

P�dní vrátek, el. stavební vrátek 5,0 

Stavební výtah do 25m,nosnost 500Kg 1 6,0 6,0 

V�žový je�áb 1 22,0 22,0 

Kontinuální mícha�ka KM 10, výkon 

10 m3/h 

2 5,5 11,0 

St�íha�ky na betoná�skou ocel do 

pr�m�ru 15 mm  

1 3,0 3,0 

    

Celkový zdánlivý p�íkon : 

P= K/ cos µ * ( B1 * P1 + B2 * P2 + B3 * P3) = 1,1/0,5 * (0,7*57 + 1,0*4,0 + 0,8*17,0) = 

126,5 kW
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K…….. …Koeficient ztrát nap�tí v síti 1,1 

cos µ…….Pr�m�rný ú�iník spot�ebi�� 0,5 

B1……….Pr�m�rný sou�initel náro�nosti elektromotor� 0,7 

B2……….Pr�m�rný sou�initel náro�nosti venkovního osv�tlení 1,0 

B3……….Pr�m�rný sou�initel náro�nosti venkovního osv�tlení 0,8 

P1……….Sou�et výkon� elektromotor�

P2……….Sou�et výkon� vn�jšího osv�tlení 

P3……….Sou�et výkon� vnit�ního osv�tlení a topidel 

d) likvidace odpadních vod na staveništi

 Denní množství splaškové je odhadováno na hodnotu ve špi�ce cca 1,5 m3. 

P�edpokládá se, že množství spot�ebované vody se rovná množství splaškových vod. 

Splašková voda z umýváren bude odvád�na pomocí  kanaliza�ní p�ípojky do splaškové 

m�stské kanalizace v ulici Hálkova. 

 Na staveništi budou v pr�b�hu výstavby instalovány pouze chemické WC typu  

EK DELTA s pravidelným odb�rem fekálií a �išt�ním WC servisní službou firmy EKO 

DELTA . 

P�edpoklad po�tu pracovník� a pot�eba zdroj� : 

  

 Dle harmonogramu stavebních prací a  vyplývající pot�eby zdroj�, se p�edpokládá,  

že na stavb�  bude ve špi�ce 15 pracovník� . Pr�m�rný po�et pracovník� po celou dobu 

výstavby �iní 10. ZS klade  požadavek na plochu šatnování pro jednoho pracovníka          

1,5 m2/osoba, je  tedy zapot�ebí 1,5*15 = 22,5 m2 šaten. Tento požadavek je vy�ešen 

pomocí  dvou ( 6,0 x 3,0m)  unimobu	ek ur�ených pro šatnování a denní místnost. 

 V  p�ípad� nutnosti pokrytí  zvýšeného po�tu pracovník�, zejména v záv�re�né 

fázi stavby ( p�edpokládá se, že �ást pracovník� podzhotovitel� nevznese požadavek          

na pot�ebu šatnování na  stavb� ) je na staveništi prostor pro p�ípadné rozší�ení sestav       

o další šatnovací bu	ku.
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4. Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace :

  Veškeré terénní nerovnosti a výkopy, které by mohly narušovat bezpe�nost práce   

a bezpe�ný pohyb osob na staveništi, musí být zakryty nebo zajišt�ny proti pádu.             

A to pomocí jednoty�ového zábradlí o výšce min. 1100mm, nebo nápadnou p�ekážkou 

0,6m vysokou, �i použitím materiálu z výkopu navrstveného do výšky min. 0,9m. 

Staveništ� nelze �ešit jako bezbariérové. 

  Bude provedeno instalování p�enosných zna�ek, které upozor	ují na místa 

možného nebezpe�í.

5. Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm� :

 Pr�b�h výstavby by nem�l jakýmkoliv zp�sobem vážn� omezit �i ohrozit okolní 

stavby, dopravu a pohyb chodc�. Staveništ� bude po celou dobu výstavby pod dohledem 

vedoucího stavby a bezpe�nostní služby, kte�í tak zamezí p�ístup nepovolaným osobám 

do prostoru probíhající výstavby. Po ukon�ení pracovního dne bude prostor staveništ�

uzam�en bránou a hlídán bezpe�nostní službou. V p�ípad� vniknutí nepovolaných osob   

na staveništ� a v p�ípad� vzniku úrazu, �i škody na majetku a za�ízení staveništ�, nese 

vinu osoba, která do prostoru stavby vnikla.  

 Hlavní vjezd na staveništ� povede z ulice Hálkova a bude ozna�en cedulemi 

s identifika�ními údaji o stavb� a investorovi. V okolí vjezdu na staveništ� musí být 

rozmíst�ny zna�ky upozor	ující na vjezd a výjezd staveništních vozidel.  

 Používání veškerých p�íjezdových cest ke staveništi bude na základ� získaného 

povolení a potvrzení, zda používané dopravní prost�edky jsou pro tyto komunikace 

vhodné.  
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6. �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt� :

 Stávající plochy investora,které by mohli být využitelné pro za�ízení staveništ�,      

v blízkosti prostoru staveništ� nejsou. Plochy pro ZS p�ípadných podzhotovitel� lze 

posoudit až po jejich výb�ru. 

 Pro pot�ebu výstavby objektu neposkytne investor žádné objekty k využití         

pro za�ízení staveništ�, protože je nemá k dispozici. 

 Rozsah z�ízení za�ízení staveništ� ovlivní výb�r zhotovitelské firmy a místo jejího 

sídla. S ohledem na  plochu, která budoucí stavbou nebude zastav�na, je prostor            

pro umíst�ní rozsáhlejšího za�ízení staveništ� omezen a nep�edpokládá se z�izování 

samostatných objekt� pro stravování nebo rozsáhlých místností pro šatnování. 

Za�ízení staveništ�- bu�kovišt� : se pro tyto ú�ely  navrhuje pomocí  unimobun�k, 

chemického WC a sanitárního kontejneru takto: 

Objekt ks
Kapacita 

/ks  (osoby )

Kapacita 

celkem  

Unimobu	ka - kancelá�

stavbyvedoucího 
1 2 2 

Unimobu	ka  - kancelá� mistra 1 2 2 

Unimobu	ka  - šatna a denní místnost  2 10 20 

Unimobu	ka - vrátný        1 1 1 

Sanitární kontejner SK1 20 – sestava 

WC + umývárna + sprchy 
1 20 20 

     

Umíst�ní objekt� za�ízení staveništ� vyplývá z výkresu staveništ� �. F1-20. 

Provozní ZS - pro tyto ú�ely se navrhuje ( viz zákres v situaci ZS ): 

      �   Plechový montovaný sklad 6 x 2,5 m na zpevn�né struskové  ploše 

      �   Mezideponie 12 x 8,5 m  na zpevn�né struskové  ploše 
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�   Skladovací plocha lešení  5 x 7 m  na zpevn�né struskové  ploše     

      �   Skladovací plocha stropních panel�  10 x 5 m  na zpevn�né struskové  ploše 

      �   Skladovací plocha pórobetonových tvárnic 15 x 6 m  na zpevn�né struskové  

ploše 

�   Skladovací plocha d�ev�ných sedlových vazník� 15 x 5m na zpevn�né 

struskové  ploše 

      �   P�enosné mobilní silo pro sypké hmoty – omítkové sm�si , situováno             

na volné ploše 

      �   P�enosné mobilní silo pro sypké hmoty – maltové sm�si , situováno  na volné 

ploše 

      �   Plocha pro kontejnerové stání 3,5 x 2,5 m 

Orienta�ní výpo�et skladovacích ploch : 

1) Skladovací plocha pórobetonových tvárnic: 

- p�edpokládaná zásoba zdících prvk�  je navržena pro 200 m2 zdiva 

- plocha zdiva obsaženého na jedné palet� 2,25 m2 

- po�et palet na staveništi 200/2,25=89 

- plocha palety 0,8*1,2=0,96 m2 

- velikost skladovací plochy 89*0,96=86 m2  => plocha p�ibližn� 15*6=90 m2

2) Skladovací plocha stropních panel�: 

- p�edpokládaná zásoba panel� je navržena na strop 1NP 237 m2 

- po�et panel� skladovaných nad sebou 6 

- 5*6panel� 0,6*5,3*5=15,9m2 

- 5*6panel� 0,6*2,8*5=8,4m2 

- 1*2panely 0,6*4,25=2,55m2 

- 1*2panely 0,6*2,24=1,34m2 

- 4*6panel� 0,6*4,2*4=10,08m2 

- 1*4panely 0,6*4,2= 4,2m2 

- 1*3panely 0,6*3,55=2,13m2 
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- 1*3panely 0,6*2,41=1,45m2 

-1panel 0,6*3,16=1,9m2 

- celková plocha skládky = 48 m2  => plocha p�ibližn� 10*5=50 m2

7. Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadující ohlášení :

  Na staveništi nebudou provedeny žádné objekty, které by vyžadovaly jejich 

ohlášení. 

8. Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany 

zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o 

zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci :

P�ehled základních vyhlášek a na�ízení vlády : 

    

Vyhláška �ÚBP  �. 48/1982 Sb., stanovení základních požadavk� BOZP a technických  

za�ízení. 

Vyhláška MV �R 87/2000 Sb.,stanovení podmínek požární bezpe�nosti p�i sva�ování             

a nah�ívání v tavných nádobách. 

Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Zákon �. 133/1985 Sb. o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Na�ízení  vlády �. 168/2002 Sb., stanovení zp�sobu organizace práce a pracovních 

postup�

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., stanovení bližších požadavk� na bezpe�ný provoz                  

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

Na�ízení  vlády �. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zp�sob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán� a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
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Na�ízení  vlády �. 495/2001 Sb. - používání OOPP. 

Na�ízení  vlády �. 523/2002 Sb. - za�ízení staveništ�. 

 Stavební práce musí provád�t pracovníci  starší 18 let, �ádn� vyškolení a  s platnou  

zdravotní prohlídkou léka�e. 

 Všichni  pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatel� musí být vybaveni osobními 

ochrannými  prost�edky (pracovním oblekem, p�ilbou, ochrannými brýlemi, vhodnou 

pracovní obuví a  rukavicemi, respirátory proti prachu, atd.) v souladu s kolektivní 

smlouvou dle vykonávané pracovní �innosti. 

 Na stavb� musí být veškeré p�edpisy pro provoz, obsluhu a údržbu stroj                   

a el.za�ízení, veškeré doklady o školení, odborné a zdravotní zp�sobilosti, evidenci 

držitel� speciálních odborných  pr�kaz�, kniha kontrol, instrukce a návody k používaným 

stroj�m a pro p�ípadnou kontrolu.  

 Na stavb� bude k dispozici lékárni�ka vybavena a dopl	ována p�edepsanými léky 

a prost�edky sloužící pro první pomoc, v�etn� kontrolované platné lh�ty užívání. 

 Je nutné dodržovat bezpe�nostní p�edpisy pro likvidaci odpadu dle technických 

list� použitých  stavebních materiál�, a také dodržovat bezpe�nostní podmínky               

pro nakládání s chemickými látkami a p�ípravky.   

�ezání technickými plyny a ostatní práce s otev�eným ohn�m (technickými plyny) 

musí být provád�no v souladu s platnými bezpe�nostními postupy. V sou�asné dob� platí 

vyhláška MV �.246 /2001 Sb.O požární prevenci. 

 Práce musí být p�erušeny p�i ohrožení pracovník�, stavby nebo její �ásti, vlivem 

nevyhovujícího  technického stavu konstrukce nebo za�ízení. P�i p�erušení práce je nutno 

provést nezbytná  opat�ení k ochran� zdraví, majetku a musí být o tom sepsán zápis        

do stavebního deníku.  

 Všichni pracovníci jsou povinní dodržovat technologické a pracovní postupy 

udávané výrobcem. Musí také dodržovat návody, pravidla , pokyny a zejména              

pak bezpe�nostní p�edpisy. Pracovníci se nesmí vzdalovat z pracovišt� s vyjímkou 

naléhavých p�ípad�.  
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9. Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb� :

Stanovení fondu pracovní doby, pop�ípad� jeho omezení p�i provád�ní stavby.        

  

 Stanovením �asového pr�b�hu realizace stavby se p�edpokládá  prodloužený 

jednosm�nný provoz na staveništi a to v letním období od 6.00 hod do 18 .00 hod,            

v zmíním období od 07.00  hod do 15.00 hod.  

  P�i použití  mechanizace, p�ekra�ující p�ípustnou hladinu hluku, provede vybraný 

zhotovitel pot�ebná protihluková opat�ení vedoucí ke snížení hladiny hluku. 

Nep�edpokládá se  provád�ní prací s nadm�rným hlukem b�hem svátk� a ned�l.              

P�i provád�ní �inností, které zp�sobí v letním období zvýšenou prašnost, je zhotovitel 

povinen kropit staveništ� vodou, �i umístit ochranné textilie proti ší�ení prachu do okolí 

stavby.  

 P�i provád�ní zemních prací je povinen vybraný zhotovitel zajiš
ovat �istotu 

vn�jších ve�ejných komunikací p�i jejich užívání  a zejména zabránit zne�iš
ování 

komunikací motorovými vozidly stavby. 

  P�i realizaci se nep�edpokládá zne�išt�ní podzemních nebo povrchových vod. 

Stavba ani její provoz nevyžaduje speciální ochranu proti hluku. 

10. Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín� :

 Výstavba bude postupovat podle harmonogramu, zpracovaného vybraným 

zhotovitelem, který  prokáže termínovou vazbu  na  dokon�ení prací  v  navrhovaném 

termínu za  p�edpokladu spln�ní všech technických podmínek  a p�edepsaných parametr�, 

technologických postup�, podmínek bezpe�nosti práce a ochrany životního prost�edí  
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�asové a prostorové podmínky realizace stavby: 

 Práce provedené v p�edstihu

�    p�ípojky vody  

�    splašková  kanalizace do prostoru staveništ� ,viz napojovací body ve výkresu 

za�ízení staveništ� �. E1-1 

   

 Veškeré lh�ty realizace jsou uvád�ny od p�edání staveništ� vybranému zhotoviteli. 

Doba trvání jednotlivých �inností je vyjád�ena v dnech a návaznosti díl�ích �inností jsou 

uvád�ny v p�íslušném �asovém období v týdnech. 

        Lh�ta výstavby   

        � zahájení stavby    :   4.4.2011  

        � dokon�ení stavby :   do 160 dn� od zahájení stavby/p�edání staveništ�/ 

        Návrh harmonogramu umíst�n jako p�íloha v dokladové �ásti. 
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F 1-1) 

TECHNICKÁ ZPRÁVA BYTOVÉHO DOMU 

Student :                                   Magdaléna Pavlí�ková 
      Vedoucí bakalá�ské práce:       Ing.Filip �miel 
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1. Ú�el a popis objektu :

Jedná se o bytový d�m situovaný v oblasti Opava-Kate�inky, jednoduchého 

p�dorysu ve tvaru písmene „H“. Jedná se o objekt vyzd�ný z pórobetonových tvárnic 

YTONG. Vjezd na pozemek bytového domu je umožn�n z ulice Hálkova, díky sníženému 

obrubníku a vystav�né asfaltové komunikaci, která k objektu vede.Vstup na pozemek    

pro p�ší je situován vedle vjezdu a jeho sou�ástí je vybudovaný chodník ze zámkové 

dlažby, sousedící s asfaltovou komunikací. 

 Samotný vstup do objektu je situován na jeho jižní stran�. Je opat�en p�edloženým 

schodišt�m a rampou pro možnost vstupu osobám se sníženou schopností pohybu. Bytový 

d�m je �áste�n� podsklepen a má t�i nadzemní podlaží. V podzemním podlaží                  

se nacházejí sklepy pat�ící jednotlivým byt�m, v prvním nadzemním podlaží                   

se pak nacházejí 3 bytové jednotky. V levé �ásti domu se nachází �ty� pokojový byt, 

zatímco v pravé �ásti domu se pak nacházejí dva jednopokojové byty, p�ístupné                       

ze spole�né chodby. 

 Ve druhém podlaží jsou pak vystav�ny 2 �ty�pokojové byty, dispozicí zrcadlov�

shodné.Ve t�etím nadzemním podlaží jsou pak op�t 2 bytové jednotky shodné s byty 

druhého podlaží. 

 Bytový d�m je opat�eny hydraulickým výtahem pro usnadn�ní pohybu 

jednotlivých nájemník�. 

2. Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení :

 Z hlediska architektonického �ešení se jedná o stavbu jednoduchého tvaru, �ešená 

na pr�hledy z ulic Hálkova a Ratibo�ská. Tvar p�dorysu je volen ve tvaru písmene „H“, 

což umož	uje vhodné umíst�ní jednotlivých byt� do k�ídel bytového domu. Prost�ední 

�ást domu je pak �ešena jako �ást komunika�ní, v této �ásti je umíst�no schodišt� a výtah. 

 Vstup do objektu je situován na jeho jižní stran�. 
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 Výtvarné �ešení objektu spo�ívá ve vhodn� zvolených odstínech fasády, ve volb�

vazníkové st�echy, ta umož	uje použití vlnitých krytin, které zp�íjem	ují celkový vzhled 

domu. 

3. Orienta�ní kapacity, obestav�ný a zastav�ný prostor, orientace a oslun�ní :

V objektu je navrženo 7 byt�.V 1NP jsou navrženy 3 bytové jednotky, v 2NP           

pak 2 bytové jednotky a v 3NP pak rovn�ž byty dva. V suterénu jsou umíst�ny sklepní 

prostory pro jednotlivé byty. 

           1. podlaží:

 Na tomto podlaží jsou umíst�ny 3 bytové jednotky. Byt 1A je t�ípokojový, byt 1B 

a 1C pak jednopokojové. 

P�ehled byt�:

BYT                                        PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY:  

1 – A                                               100,59 m2       

1 – B                                                 39,18 m2      

1 – C                                                 44,66 m2      

   

 2. podlaží:

 Na tomto podlaží jsou umíst�ny 2 bytové jednotky. Byty jsou t�ípokojové.             

Jsou p�ístupny schodiš
ovým jádrem s bezbariérovým výtahem. 

P�ehled byt�:

BYT                                        PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY:  

2 – A                                                  103,09 m2   

2 – B                                                  106,33 m2   
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 3. podlaží:

 Na tomto podlaží jsou umíst�ny 2 bytové jednotky. Byty jsou t�ípokojové.             

Jsou p�ístupny schodiš
ovým jádrem s bezbariérovým výtahem. 

P�ehled byt�:

BYT                                           PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY:  

3 – A                                                  103,09 m2   

3 – B                                                  106,33 m2 

Zastav�ná plocha:   327,24 m2

Obestav�ný prostor: 

Základy  93,893 m3 

Suterén                                                       159,42 m3 

Byty           1. podlaží   81,6 x 3,24            264,38 m3 

                   2. podlaží   81,6 x 3,24            264,38 m3 

                   3. podlaží   81,6 x 3,24            264,38 m3    

St�echa  236,00 m3 

 Obestav�ný prostor celkem:          24260 m3 

Zpevn�né plochy: 

Komunikace                                             159,9 m2 

Chodníky                                                    71,1 m2 

Parkovací místa                                        118,0 m2 

4. Technické a konstruk�ní �ešení objektu :

a) P�íprava území a zemní práce : 

Bytový d�m je situován na stavebních parcelách �.183/1, 183/2, 183/3, 186/2, 

182/1 o celkové vým��e 800 m2 v katastrálním území Opava-Kate�inky. Základové  
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podloží je tvo�eno pís�itými zeminami. Parcela se nachází v mírn� svažitém území,        

kde je max.p�evýšení v hodnot� 1m. Na pozemku se nachází 10 vzrostlých listnatých 

strom� se stá�ím v rozmezí 20-40 let. Plocha pozemku je zatravn�na. V rámci 

geologických pr�zkum� se hladina podzemní vody nachází dostate�n� hluboko                 

pod budoucí úrovní základ�.  

Podle podmínek ur�ených v územním rozhodnutí se p�ed zahájením zemních 

prací, objekt vyty�í lavi�kami. Bude odstran�no 5 strom� s pr�m�rem kmenu do 300mm. 

Také se z�eteln� ozna�í výškový bod, od kterého se ur�ují všechny p�íslušné  

výšky. Bude provedena skrývka ornice a podornice v tl. cca 200 mm, která se uloží              

na vhodném míst� stavební parcely. 

Vlastní zemní práce pak budou provád�ny v zemin� o t�íd� t�žitelnosti 2 pomocí 

strojní mechaniky, dále budou jednotlivé rýhy za�išt�ny ru�ními pracemi. Hlavní 

výkopové jámy budou svahovány pod sklonem 60° a �ást jámy pod budoucím 

p�edloženým schodišt�m bude zapažena záporovým pažením. 

Výkopy podsklepené �ásti budou provedeny na kótu cca -3,340 m,                          

pro nepodsklepenou �ást pak po kótu -0,400 m. 

Pod podkladním betonem tl.150mm, bude provedena 100mm silná vrstva 

št�rkového podsypu frakce 16/32mm. 

Vyt�ženou zeminu je pot�eba odvést na p�edem ur�enou skládku, na staveništi           

se ponechá jen zemina ur�ená pro zásyp kolem objektu. V projektu byla p�edpokládaná 

únosnost zeminy v základové spá�e 0,25 Mpa. 

b) Základové konstrukce : 

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu bude objekt založen 

na betonových základových pasech z betonu C 20/25ve tvaru obdélníku. Betonová sm�s 

se bude vlévat do dílcového bedn�ní. Hloubka základové spáry u podsklepeného zdiva         

je 3,39m od upraveného terénu, hloubka základové spáry u nepodsklepené �ásti je 1,1m 

od upraveného terénu. 

Podkladní betonová deska je v tlouš
ce 150mm z betonu C20/25 a je vyztužena 

kari sítí 150/150/5 mm. Kari sí
 je umíst�na v dolním líci betonové desky a zasahuje            

až do venkovního líce pás�. 
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 Nesmí se zapomenout na vynechání prostup� pro ležaté rozvody kanalizace             

dle projektové dokumentace. 

c) Svislé konstrukce : 

Obvodové svislé konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic YTONG 

LAMBDA, tl. 500mm, rozm�ry tvárnic jsou pak 499x599x249mm. Sou�initel prostupu 

tepla je U=0,17 W/m2.K 

            Vnit�ní nosné zdivo je z tvárnic YTONG tl.375 a tl.300mm v rozm�rech 

375x599x249 a 300x599x249 mm. P�í�ky jsou z p�í�kovek YTONG v rozm�rech 

150x599x249 a 100x599x249 mm.  

 Provád�ní svislých konstrukcí bude provád�no dle technologických p�edpis�

výrobce tvárnic. 

d) Stropní konstrukce :

Stropní konstrukce ve všech podlažích je navržena z pórobetonových 

prefabrikovaných vyztužených panel� YTONG tlouš
ky 240mm na péro a drážku. Ší�ka 

panel� je 600 a 300mm. Délka panel� je závislá na jejich umíst�ní. Je také použit ŽB 

panel DENERT o rozm�rech 1800x240x4950mm, který slouží jako hl.podesta u vchodu 

do bytového domu. 

 Panely jsou položeny na ŽB v�nce, které probíhají po všech nosných st�nách 

v objektu.Výška v�nc� je 250mm a proti vzniku tepelných most� jsou z venkovní strany 

opat�eny v�ncovou tvárnicí YTONG o tl.125mm. Minimální uložení panel�                          

je 100 mm. Prostupy jsou pak vytvo�eny zkrácením panelu a uložením takového kusu           

na L profil, který je nava�en na dva nerovnoramenné L profily, nebo je z jedné strany 

podepírán sloupkem zhotoveným ze 2 navzájem sva�ených U profil�. 

 Sou�ástí stropní konstrukce v 1PP je taky pr�vlak vytvo�ený ze dvou ocelových 

profil� tvaru I, o výšce nosník� 240mm. 

 Pokládání stropních panel� bude probíhat na základ� technologických p�edpis�

výrobce. 
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e) Schodišt� : 

Nosná konstrukce schodiš
ových ramen je tvo�ena válcovanými nosníky tvaru  

U�. 100, které jsou nava�eny na podeš
ové nosníky tvaru U�.240. Mezi nosníky U�.100  

je pak nava�en trapézový plech, který slouží jako ztracené bedn�ní. 

          Jednotlivé schodiš
ové stupn� jsou pak monolitické z betonu C 20/25 s povrchovou 

úpravou keramické dlažby. Mezipodesty jsou  navrženy z U profil� U�. 120, trapézového 

plechu a nadbetonávky. Tlouš
ka mezipodest je 160mm, povrchová úprava je stejná jako 

u schodiš
ových stup	�. 

 Podhledy schodiš
ových ramen a podhledy jednotlivých podest budou opat�eny 

sádrokartonovými deskami o tl.12,5mm. 

 Zábradlí je pak navrženo ocelové s kotvením do sch.stup	� z bo�ní strany. 

f) Zast�ešení : 

St�echa bytového domu je navržena ze sbíjených d�ev�ných p�íhradových vazník�

sedlového tvaru. Vzdálenost vazník� je cca 1m. Vazníky se osadí na ŽB v�nec, pomocí       

L úhelník� k n�mu p�iva�ených. S použitím latí bude provedeno p�í�né i podélné ztužení. 

P�í�né ztužení bude v krajních polích a poté co každé 4.pole pomocí latí. Podélné ztužení 

bude probíhat v rovin� vazník� v míst� svislic. 

Pod vazníky pak bude provedena tepelná izolace v tl.140mm, spodní líc bude 

tvo�it sádrokartonový zav�šený podhled v tl.15mm. Krytina je navržena z plechového 

materiálu typu LINDAB, zav�šené na la
ování. 

Skladba horního plášt�: Plechová krytina LINDAB 

                                      Lat� 30x50 mm 

                                      Kontralat� 30x50 mm 

                                      Difúzní folie – Dorken DELTA VENT 

                                      Krokev d�ev�ného vazníku 100x150 mm 

Skladba dolního plášt� : Dolní pás vazníku 100x160 mm 

                                       Difúzní folie – Dorken DELTA VENT 

                                       Tepelná izolace ISOVER ,tl. 140 mm 

                                       Parot�sná zábrana JUTAFOL N AL 

                                       Záv�sný sádrokartonový podhled, tl.15 mm 
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g) P�dní prostor : 

Vzhledem k nízké výšce jednotlivých vazník�, která je 1,5m, se p�dní prostor 

bude využívat pouze jako prostor pro uskladn�ní v�cí. Prostor bude navíc opat�en poch�zí 

lávkou, která bude sloužit jako únikový prostor p�ed nebezpe�ím požáru a také jako 

manipula�ní prostor pro údržbu a opravy vazník�. 

 Lávka bude zp�ístupn�na termoizola�ním výlezem ATEX 980x660mm z hlavní 

podesty v 3.NP, na st�ešní rovinu pak bude vyús
ovat klasický st�ešní výlez ATEX 

750x540mm. 

h) Ztužující v�nce : 

 Ztužující v�nce budou probíhat po obvodových a po nosných st�nách v objektu. 

Umis
ují se p�ed položením stropních panel� a to ve výškách -0,590 m, +2,650 m,           

+ 5,890 m  a ve výšce + 9,380 m od výšky 0,000 v prvním nadzemním podlaží. 

 V�nce budou provedeny z betonu t�ídy C20/25,vyztuženy 4 nosnými pruty                  

a t�mínkovou výztuží z oceli 10 505. Z venkovní strany pak budou v�nce ohrani�eny 

v�ncovou tvárnicí YTONG v tlouš
ce 125mm. 

i) P�eklady : 

Nadokenní a nadedve�ní p�eklady jsou ze systému YTONG. Tam kde tyto 

p�eklady díky malým rozm�r�m nem�žeme použít, navrhujeme ocelové válcované profily 

tvaru I umíst�né do ztraceného bedn�ní U profilu YTONG. 

j) Podlahy : 

 Podlahy jsou navrženy na základech hygienických norem a požadavk� investora. 

Laminátová podlaha : 

- laminát t�ívrstvý marcon   tl.15mm 

- Expandovaný polystyren   tl.45mm 

- lepenka A 400 H 

- cementový pot�r  tl.40mm 

- ŽB panely YTONG 
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Podlaha s keramickou dlažbou : 

- keramická dlažba   tl.5mm 

- cementové lože   tl.10mm 

- lepenka A 400 H 

- expandovaný polystyren   tl.45mm 

- lepenka A 400 H 

- cementový pot�r   tl.40mm 

- ŽB panely YTONG 

Podlaha s keramickou dlažbou v suterénu : 

- keramická dlažba   tl.5mm 

- cementové lože  tl.10mm 

- lepenka A 400 H 

- expandovaný polystyren   tl.100mm 

- lepenka A 400 H 

- cementový pot�r  tl.35mm 

- hydroizolace BITUMAT Polyelast Extra tl.4mm 

- podkladní beton tl.150mm 

- zhutn�ný št�rkový podsyp,tl. 100mm 

Podlaha s teracovou dlažbou v suterénu:

- teracová dlažba   tl.5mm 

- cementové lože   tl.10mm 

- lepenka A 400 H 

- expandovaný polystyren   tl.100mm 

- lepenka A 400 H 

- cementový pot�r  tl.35mm 

- hydroizolace BITUMAT Polyelast Extra tl. 4mm 

- podkladní beton  tl.150mm 

- zhutn�ný št�rkový podsyp,tl. 100mm 
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k) Hydroizolace : 

 Dle provedeného výzkumu je �ešené území zahrnuto do kategorie st�edního 

radonového rizika. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu je zajišt�na pásy BITUMAT-

POLYELAST  EXTRA tl. 4mm v jedné vrstv�. Pásy jsou vzájemn� lepené asfaltovými 

nát�ry a nataveny, prostupy jsou provedeny jako plynot�sné. 

           St�ny a podlahy v prostorech s mokrým provozem(koupelny a WC) budou 

opat�eny nát�rem z tekuté lepenky Duroflex. Na st�nách se st�rka Duroflex nanese         

do výšky budoucích obklad� 1200mm nad úrove	 podlahy. Jako separa�ní vrstva 

v podlahách pro odd�lení tepelné izolace a vrstvy s mokrým procesem provád�ní                 

se použije lepenka A 400 H. 

l) Tepelné izolace : 

Obvodové st�ny z pórobetonových tvárnic YTONG LAMBDA                                   

v  tl.500mm, dostate�n� vyhovují tepelným požadavk�m a tudíž se nemusí dále 

zateplovat. Sou�initel tepelné vodivosti tvárnic �= 0,085 W/mK. Šikmá st�echa tvo�ena 

p�íhradovými vazníky bude pod úrovní vazník� zateplena izolací IZOVER v tl.140mm. 

Okna budou plastová šesti komorová, zasklená izola�ním dvojsklem. 

Tepelná  izolace podlah bude provedena z expandovaného polystyrenu v tl. 45mm 

a 100mm. Tepelná izolace st�echy 3. podlaží bude provedena v tlouš
ce 140 mm 

minerálními rohožemi ISOVER. Fasádním polystyrénem bude zateplen sokl objektu 

tl.100mm. 

m) Úprava povrch� vn�jších : 

 Vn�jší povrch objektu bude proveden ze suché omítkové sm�si YTONG             

v tl.15 mm, na ni bude nanesena tenkovrstvá probarvená omítka silikátová BAUMIT 

v tl.2mm.Oblast soklu bude opat�ena omítkou z um�lého kamene v tlouš
ce 15mm. 

n) Úprava povrch� vnit�ních : 

 Zdivo YTONG bude opat�eno omítkou ze suché sm�si YTONG v tl.8mm, omítka 

strop� z pórobetonových panel� pak ze suché sm�si YTONG v tl.4mm. 

           Vnit�ní omítka výtahové šachty bude cementová hladká v tl.10mm. 
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Kone�ná úprava vnit�ních povrch� spo�ívá v nanesení malby sm�si HET, jedná se 

o práškovou hlinkovou tónovanou barvu. Barvu ur�í investor. 

           V koupelnách, kuchyních a WC budou do pat�i�ných výšek nalepeny disperzním 

lepidlem pórovinové keramické obklady. 

o) Truhlá�ské výrobky : 

Okna jsou plastová, šesti komorová, otvíravá firmy WINDOORS, barvy tmav�

hn�dé. Jsou vypln�na izola�ním dvojsklem, kování je �ty�pokojové s ventilací. 

Vstupní dve�e jsou d�ev�né palubkové, vsazené do d�ev�ných obložkových 

zárubní s �áste�ným prosklením. Sou�initel prostupu tepla U=1,1 W/m2 * K. 

Dve�e do jednotlivých sklep� jsou navrženy plné, foliované, barva bílá.Vsazené 

do ocelových zárubní. 

Dve�e do jednotlivých byt� pak budou navrženy plné, profilované Palermo. 

Vsazené do obložkových zárubní. 

Dve�e do koupelen a WC budou z 1/3 prosklené, foliované ve vzoru DUB, 

vsazené do obložkových d�ev�ných zárubní. 

Dve�e do jednotlivých pokoj� budou plné, hladké, foliované ve vzoru DUB, 

vsazené do d�ev�ných obložkových zárubní. 

p) Záme�nické výrobky : 

 Záme�nické výrobky jsou specifikovány ve výpisu záme�nických výrobku,            

viz. výkresy �.F1 – 20A a F1 – 20B. Jedná se p�edevším o vnit�ní a vn�jší ocelové 

zábradlí, stropní vým�ny, ocelové zárubn� v 1.PP a prvky pro kotvení p�íhradových 

d�ev�ných vazník�. 

q) Klempí�ské výrobky : 

 Klempí�ské výrobky jsou specifikovány ve výpisu klempí�ských výrobku,             

viz. výkresy �.F1 – 19A a F1 – 19B a F1 – 19C. Výkresy zahrnují oplechování 

venkovních parapet� z Ti – Zn plechu, oplechování v�tracích potrubí a st�ešního výlezu 

ve st�ešní rovin�. Dále jsou zde zahrnuty veškeré prvky okapového systému pro odvod 

deš
ových vod LINDAB.
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r) Ozelen�ní a zpevn�ní ploch : 

Bude provedena výsadba t�í strom� ve vnitrobloku a zatravn�ní ploch vnitrobloku 

i ploch p�ed objektem. 

 Obslužná komunikace bude prodloužena v délce cca 19,6 m a v ší�ce 3m - povrch 

asfaltový. Konec komunikace sm��uje do parkovacích ploch, povrch t�chto ploch bude 

rovn�ž asfaltový. 

 Chodníky jsou provedeny ze zámkové dlažby. V místech k�ížení s komunikacemi 

budou upraveny bezbariérov� – snížením obrubníku. Budou provedena dv� kontejnerová 

stání, jako zpevn�né plochy ze zámkové dlažby rozm�ru 3x4 m - p�ístup bude rovn�ž 

zajišt�n p�es sníženou obrubu v délce 2 m. Veškeré plochy budou samostatn� odvodn�ny. 

Chodníky ze zámkové dlažby budou provedeny v následujícím složení:

- zámková dlažba tl.   60 mm 

- kladecí vrstva - št�rk 2/5                         tl.   40 mm 

- podklad ze št�rkodrti                               tl. 150 mm 

- hutn�ná plá	     

Asfaltové komunikace budou provedeny v následujícím složení:

- asfaltový koberec mastixový AKM             tl.   40 mm 

- asfaltový koberec velmi hrubý AKVH         tl.   80 mm 

- obalované kamenivo OK I            tl.   60 mm 

- kamenivo zpevn�né cementem KSC I          tl. 170 mm 

- podklad ze št�rkopísku            tl. 250 mm 

- hutn�ná plá	 - násyp    

 Zbytkové plochy budou zatravn�ny. Budou vysazeny 3 nové stromy poblíž parkovacího 

stání. 
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5. Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor� :

 Tepelné izolace v objektu a výpln� otvor� budou vyhovovat požadavk�m normy 

�SN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - �ást 2: Požadavky. 

Dále se budou zohled	ovat požadavky zahrnuté ve sm�rnice 2010/31/EU o energetické 

náro�nosti budov. 

6. Zp�sob založení objektu :

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu bude objekt založen 

na betonových základových pasech z betonu C 20/25. Hloubka základové spáry                 

u podsklepeného zdiva je 3,29m od upraveného terénu, hloubka základové spáry                    

u nepodsklepené �ásti je 1,1m od upraveného terénu. Podkladní betonová deska                        

je v tlouš
ce 150mm z betonu C20/25 a je vyztužena kari sítí 150/150/5 mm.                    

Pod zmín�nou podkladní vrstvu bude proveden št�rkový podsyp v tl.100mm a frakce 

16/32. 

 Nesmí se zapomenout na vynechání prostup� pro ležaté rozvody kanalizace             

dle projektové dokumentace. 

7. Vliv objektu na životní prost�edí,�ešení p�ípadných negativních ú�ink� :

Vzhledem k charakteru budovy se nep�edpokládá žádný rušivý vliv na životní 

prost�edí. Objekt je napojen na ve�ejné inženýrské sít�, odpadní vody jsou svedeny 

do obecní kanalizace. 

 Vytáp�ní objektu je napojením na dálkový zdroj tepla, pop�ípad� elektrické, 

p�íprava TUV je obdobná. 

Odpady budou minimální - b�žného charakteru, komunální odpad mají na starost 

TS Opava. Stanovišt� kontejner� jsou umíst�na p�ed objektem. Odpady vzniklé  
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p�i realizaci stavby budou zhotovitelem recyklovány nebo odvezeny k zneškodn�ní 

na oficiální skládky v souladu s platným zákonem �. 185/2001 Sb. O likvidaci odpad�. 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Vozidla, která by mohla 

zne�istit ve�ejné komunikace budou p�ed výjezdem �ádn� o�išt�ny. Pracovní doba               

na staveništi bude omezena no�ním klidem v dob� od 22:00h do 06:00h. 

8. Dopravní �ešení :

Budou �ešeny obslužné komunikace  pro zajišt�ní p�íjezdu vozidel do dvorní �ásti. 

Budou vybudovány parkovací stání pro osobní automobily. 

Výpo�et odstavných a parkovacích ploch (dle �SN 73 6110 v platném zn�ní):

TYP BYTU    

- byt o 1 obytné místnosti (1 stání na 2 byty)     1 

- byt do 100 m2 (1 stání na 1 byt)     2 

N  =  Oo  x  ka  =  3  x  0,84  =  2,52=> 3 parkovací místa 

Oo………… základní po�et odstavných stání p�i stupni automobilazace 400 vozidel/1000 

obyvatel (1:2,5) 

ka…………..sou�initel stupn� automobilizace, 400 vozidel/1000 obyvatel => 0,84 

4 parkovací místa p�ed bytovým domem  

3 parkovací místa p�ed bytovým domem pro návšt�vy 

Celkem parkovacích míst k dispozici: 7 

 Možnost použít odstavná stání na velkokapacitním parkovišti na t�íd� Edvarda Beneše 

ve vzdálenosti cca 200 m (norma povoluje 300 m). 

 Parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je zajišt�no                             

dv�mi parkovacími místy na parkovišti p�ed bytovým domem. 
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9. Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí,protiradonová 

opat�ení :

                    

V provád�cím projektu bude �ešena ochrana proti radonu. Na staveništi bylo 

nam��eno st�ední radonové riziko. 

Ochranu vytvo�í suterén objektu a jeho p�irozené odv�trání. Hydroizolace bude 

provedena z asfaltových pás� Bitumat Polyelast Extra, tl. 4mm, které rovn�ž tvo�í 

radonovou bariéru. 

10. Dodržení obecných požadavk� na výstavbu :

 P�i stavebních a montážních prací je d�ležité dodržovat : 

- na�ízení vlády �. 362/2005 O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví            

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

- zákon �. 309/2006 Sb. O zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví             

p�i práci  

- na�ízení vlády �. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništních.   

 Velkou pozornost je t�eba v�novat zejména dodržení bezpe�nosti práce ve výškách 

a nad volnou hloubkou. Všichni pracovníci musí být s bezpe�nostními p�edpisy  

seznámeni p�ed zahájením prací a jsou pak dále povinni používat p�i výkonu práce 

p�edepsané osobní ochranné pom�cky podle uvedených p�edpis�. 

 Na staveništ� bude zamezen p�ístup nepovolaných osob.
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- �ást C : P�ílohy 

                             1. Výpo�et schodišt� a rampy 

                             2. Posouzení detailu obvodového plášt�

                             3. Výkres osazení do terénu 

                             4. Podklady pro návrh zdiva YTONG 

                             5. Podklady pro návrh strop� YTONG 

                             6. Podklady zvoleného výtahu 

                             7. Seznam použitých grafických a výpo�etních program�

                             8. Seznam použité literatury, internetových zdroj� a norem 
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VÝPO�ET SCHODIŠT� A RAMPY 

Student :                                   Magdaléna Pavlí�ková 
Vedoucí bakalá�ské práce:       Ing.Filip �miel 
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1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ  A  2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ :

Výška: 3 240 mm 

Ší�ka ramene: 1500 mm 

  

1) Po�et stup��:                           3240:180=18,0  – 18

                                                                               -  20 

2) Výška stupn�:                          3240:18=180 mm

                                                     3240:20=161 mm 

3) Ší�ka stupn�:                            b=600-2h až 630-2h 

                                                     b=240 až 270 

                                                     b=270 mm

4)Délka ramene:                           l=(18/2-1)x270=2160 mm

5)Sklon ramene:                           tg	=h/b, �=33,69°

1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ :

Výška: 2 940 mm 

Ší�ka ramene: 1500 mm 

  

1) Po�et stup��:                           2940:180=16,33 – 16 

                                                                                -  18

2) Výška stupn�:                          2940:16=184 mm 

                                                     2940:18=163 mm
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3) Ší�ka stupn�:                            b=600-2h až 630-2h 

                                                     b=274 až 304 

                                                     b=270 mm

4)Délka ramene:                           l=(18/2-1)x270=2160 mm

5)Sklon ramene:                           tg	=h/b, �=31,12°

RAMPA PRO HENDIKEPOVANÉ :

Výpo�et:    Sklon = 4° 

                    P�evýšení=500 mm 

                    Délka…………………sin4°=500/l 

                                                           l=500/sin4° 

                                                           l=7 168 mm

                    P�dorysná délka……...cos4°=d/7168 

                                                          d=cos4° x 7168 

                                                          d=7 150 mm
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POSOUZENÍ DETAILU OBVODOVÉHO PLÁŠT�

Student :                                   Magdaléna Pavlí�ková 
Vedoucí bakalá�ské práce:       Ing.Filip �miel 
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TEPLO 2009 : 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Obvodová st�na 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Ytong omítka vnit�ní  0,008       0,350  10,0 
   2  Ytong Lambda  0,500       0,085  7,0 
   3  Ytong omítka vn�jší  0,015       0,190  35,0 
   4  Baumit vn�jší štuková omítka   0,002       0,800  12,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,600 kg/m2,rok 
  (materiál: Ytong omítka vn�jší). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1233 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 3,2265 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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AREA 2009 : 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   YTONG                          

 Návrhová vnit�ní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn�jší stran� Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
       Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce. 
  Vypo�tená hodnota: f,Rsi =   0,900 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
   3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika 
  výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2009, (c) 2009 Svoboda Software 
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DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY

 podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model 

 Area 2009 

 Název úlohy :  YTONG                          
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  Magdaléna Pavlí�ková           
 Zakázka :                                 
 Datum :  5.3.2011        

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Základní parametry úlohy : 

 Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -15.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 

 Parametry charakterizující rozsah úlohy:
 Po�et svislých os:     10 
 Po�et vodorovných os:     10 
 Po�et prvk�:    162 
 Po�et uzlových bod�:    100 

 Sou�adnice os sít� - osa x (m) : 
 0.00000 0.05000 0.49200 0.50000 0.65000 0.87500 0.92500 1.00000 1.01500 1.01700  
  

 Sou�adnice os sít� - osa y (m) : 
 0.00000 0.50000 0.74600 0.75000 0.99000 1.03000 1.03100 1.07600 1.09100 1.49000  
  

 Zadané materiály :
  �.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 

    1  Ytong Lambda        0.085     0.085     7.000     7.000    4    8    1    2 
    2  Železobeton 2       1.580     1.580        29        29    4    6    2    4 
    3  Nobasil M           0.042     0.042     1.200     1.200    6    7    2    4 
    4  Ytong P2-500        0.150     0.150     7.000     7.000    7    8    2    4 
    5  Stropní panel Y     0.180     0.180     7.000     7.000    2    5    4    5 
    6  Ytong Lambda        0.085     0.085     7.000     7.000    5    8    4    5 
    7  Ytong Lambda        0.085     0.085     7.000     7.000    4    8    5   10 
    8  Ytong omítka vn     0.190     0.190        35        35    8    9    1   10 
    9  Baumit vn�jší š     0.800     0.800        12        12    9   10    1   10 
   10  Ytong omítka vn     0.350     0.350        10        10    2    4    3    4 
   11  Ytong omítka vn     0.350     0.350        10        10    3    4    1    3 
   12  Malta cementová     1.160     1.160        19        19    2    4    5    6 
   13  A 400 H             0.210     0.210      3150      3150    2    4    6    7 
   14  Rigips EPS 100      0.037     0.037        70        70    2    4    7    8 
   15  Vlysy               0.180     0.180       157       157    2    4    8    9 
   16  Ytong omítka vn     0.350     0.350        10        10    3    4    9   10 

 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
  �íslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  Pd [kPa]  h,p [s/m] 
     1     29     30     21.00        0.25      1.37     10.00 
     2     19     29     21.00        0.25      1.37     10.00 
     3     13     23     21.00        0.25      1.37     10.00 
     4     21     23     21.00        0.25      1.37     10.00 
     5     91    100    -15.00        0.04      0.14     20.00 
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 Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %. 

TEPLOTY (ve stupních Celsia) :

  

    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1   
  

10   -14.76    -14.75    -14.28     -9.04     -5.58      9.64     19.49     19.61     
 9   -14.74    -14.72    -14.20     -8.39     -4.63     10.51     19.73     19.88     20.78   
 8   -14.73    -14.71    -14.18     -8.25     -4.41     10.64     19.18     19.68     20.70   
 7   -14.71    -14.69    -14.12     -7.77     -3.68     11.10     17.48     17.45     19.65   
 6   -14.71    -14.69    -14.12     -7.76     -3.66     11.11     17.45     17.45     19.65   
 5   -14.69    -14.67    -14.06     -7.26     -2.80     11.74     17.22     17.36     19.64   
 4   -14.43    -14.40    -13.30     -3.41      8.35     13.47     16.91     17.45     20.61   
 3   -14.39    -14.35    -13.11     -3.98      8.41     13.47     16.88     17.51     20.63   
 2   -14.41    -14.37    -13.21     -2.83      7.74     13.36     17.07     17.40     
 1   -14.72    -14.71    -14.16     -8.10     -4.19     10.44     19.54     19.67     

  

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

 Prost�edí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
    1   21.0        0.25   50   17.40      15.02304       0.41731 
    2  -15.0        0.04   84  -14.76     -15.02283       0.41730 

 Vysv�tlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prost�edí [C] 
 Rs  zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK] 
  (lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný 
  sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce) 

 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

 Prost�edí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
    1   10.18    17.40   0.900  ne     ---     --- 
    2  -16.87   -14.76   0.993  ne     ---     --- 

 Vysv�tlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem 
  vnit�ní ( 21.0 C) a vn�jší (-15.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí 
  a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty 
  i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí 
  a konstantní vn�jší teplota Te = -15.0 C] 
 KOND.  ozna�uje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí 
  odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí 

 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle �SN 730540, ani 
  podle �SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe�nostní p�irážky). Pro vyhodnocení výsledk� podle 
  t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788. 

 ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

 Sou�et tepelných tok�:      0.0002 W/m 
 Sou�et abs.hodnot tep.tok�:     30.0459 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n. 
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�ÁSTE�NÉ TLAKY NASYCENÉ VODNÍ PÁRY (v kPa):

  

    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1   
  

10     0.17      0.17      0.18      0.28      0.38      1.20      2.26      2.28     
 9     0.17      0.17      0.18      0.30      0.41      1.27      2.30      2.32      2.45   
 8     0.17      0.17      0.18      0.30      0.42      1.28      2.22      2.29      2.44   
 7     0.17      0.17      0.18      0.32      0.45      1.32      2.00      1.99      2.29   
 6     0.17      0.17      0.18      0.32      0.45      1.32      1.99      1.99      2.29   
 5     0.17      0.17      0.18      0.33      0.48      1.38      1.96      1.98      2.29   
 4     0.17      0.17      0.19      0.46      1.10      1.54      1.93      1.99      2.43   
 3     0.17      0.18      0.20      0.44      1.10      1.54      1.92      2.00      2.43   
 2     0.17      0.17      0.19      0.48      1.05      1.53      1.94      1.99     
 1     0.17      0.17      0.18      0.31      0.43      1.26      2.27      2.29     

  

�ÁSTE�NÉ TLAKY VODNÍ PÁRY (v kPa) :

  

    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1   
  

10     0.14      0.14      0.18      0.28      0.38      0.95      1.33      1.36     
 9     0.14      0.14      0.18      0.30      0.41      0.94      1.32      1.36      1.37   
 8     0.14      0.14      0.18      0.30      0.42      0.94      1.29      1.31      1.36   
 7     0.14      0.14      0.18      0.32      0.42      0.93      1.22      1.26      1.35   
 6     0.14      0.14      0.18      0.32      0.42      0.93      1.22      1.22      1.33   
 5     0.14      0.14      0.18      0.32      0.42      0.92      1.20      1.21      1.33   
 4     0.14      0.14      0.19      0.33      0.36      0.94      1.33      1.35      1.37   
 3     0.14      0.14      0.20      0.33      0.35      0.94      1.35      1.36      1.37   
 2     0.14      0.14      0.19      0.34      0.37      0.95      1.34      1.36     
 1     0.14      0.14      0.18      0.31      0.42      0.97      1.33      1.36     

  

 TOKY DIFUNDUJÍCÍ VODNÍ PÁRY P�I ZADANÝCH PODMÍNKÁCH:

 Množství vstupující do konstrukce:   8.5E-0008 kg/m,s. 
 Množství vystupující z konstrukce:   2.3E-0008 kg/m,s. 
 Množství kondenzující vodní páry:   6.2E-0008 kg/m,s.

 Poznámka:  Uvedená množství jsou vztažena k 1 m výšky detailu a platí pro zadané okrajové podmínky. 
  Množství vodní páry vstupující do konstrukce bylo stanoveno pro povrchy se sou�. p�estupu 
  vodní páry 10.e-9 s/m. Množství vystupující z konstrukce pak pro povrchy se sou�. p�estupu 
  vodní páry 20.e-9 s/m. Ostatní povrchy se ve výpo�tu neuplatnily. 

 STOP, Area 2009 
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PR
B�H TEPLOT : 

ROZLOŽENÍ RELATIVNÍCH VLHKOSTÍ : 
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P�IBLIŽNÁ OBLAST KONDENZACE : 





®

YTONG LAMBDA
Řešení pro obvodové stěny bez zateplení



YTONG LAMBDA
Ideální řešení pro moderní stavby bez zateplení

Zdravé vnitřní prostředí
Díky bezkonkurenční hygienické

a zdravotní nezávadnosti

i schopnosti přirozeně regulovat

vlhkost vzduchu v interiéru je

Ytong Lambda ideálním staveb-

ním materiálem pro moderní

stavby s vysokými požadavky na

kvalitu mikroklimatu v interiéru.

Přesná rychlá stavba
Přesné rozměry a lepení na ten-

kovrstvou maltu zachovávají

výjimečnou přesnost výstavby

a vysokou produktivitu práce

zdicího systému Ytong, což se

příznivě odrazí v celkových ná-

kladech každé stavby.

Cenný prostor navíc
Vynikající tepelná izolace a dosta-

tečná únosnost umožňují snížení

tloušťky obvodových stěn na mini-

mum. S uceleným zdicím systé-

mem Ytong Lambda pro stěny

tloušťky 375mm dochází k zásad-

ním úsporám zastavěného pro-

storu i ke zjednodušení dopravy

a manipulace s materiálem.

Jistota pro investora
Díky příznivé ceně a snadné re-

alizaci je Ytong Lambda skvělým

řešením pro všechny investory,

kteří hledají bezpečné, jednodu-

ché a ekonomické řešení pro vý-

stavbu s dostatečnou rezervou

nad požadavky všech stavebních

norem.

třída pórobetonu: P2-350

Pevnost v tlaku zaručená 2,0 N/mm2

Pevnost v tlaku průměrná 2,2 N/mm2

Objemová hmotnost v suchém stavu max. 350 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY 0,085 W/mK

Faktor difúzního odporu μ 5/10 -

Měrná tepelná kapacita c 1,0 kJ/kg.K

Vlhkostní přetvoření ε 0,2 mm/m

Přídržnost 0,3 N/mm2

Charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 1,44 N/mm2

Výpočtová hmotnost zdiva bez omítek 500 kg/m3

Základní vlastnosti materiálu a zdiva

λ=0,0
85

Stěna z bílého pórobetonu Ytong

Lambda je jedinou zděnou kon-

strukcí na trhu, která dokáže při

rozumných tloušťkách bez doda-

tečného zateplení bezpečně pře-

kročit veškeré normové poža-

davky a doporučení na obvodové

stěny budov. Dalším zlepšením

unikátních tepelně izolačních

vlastností zpřístupňuje Ytong

Lambda nízkoenergetické stavby

široké veřejnosti. S běžnými po-

řizovacími náklady, nízkou stave-

ništní pracností a jednoduchou

technologií provádění dokáže

každý projektant i stavební firma

dosáhnout výsledků, které byly

dosud vyhrazené pouze stavbám

s nadstandardními rozpočty.

� Nižší objemová hmotnost

� Stejná pevnost

� Ještě lepší izolační vlastnosti

22 YTONG LAMBDA



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Specifikace
Tvárnice z autoklávového póro-

betonu kategorie I

Norma/předpis
ČSN EN 771-4 Specifikace

zdicích prvků

Použití
Nosné i nenosné obvodové te-

pelně izolační stěny energeticky

úsporných budov

Profilování
S dvojitým perem a drážkou

a úchopovými kapsami (PDK)

nebo hladké

Šířky: 300, 375 a 499 mm

Rozměrové tolerance
Délka/šířka: ±1,5 mm

Výška: ±1,0 mm

Zpracování
Přesné zdění na tenké maltové

lože tl. 1 - 3 mm

Zásadně dodržovat plnoplošné

maltování celé ložné spáry

Pro nanášení malty používat vý-

hradně speciální zubaté lžíce

Ytong odpovídající šířky

Malta
Ytong - tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň
Třída A1 - nehořlavé

ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy
Vnitřní omítky:

Sádrové a vápenosádrové omítky

Keramické obklady je možné le-

pit přímo na zdivo bez nutnosti

předchozí úpravy

Vnější omítky:

Lehké omítky určené pro póro-

beton, paropropustné a vodood-

pudivé

Doporučené vlastnosti omítek:

- objemová hmotnost 800 až

1200 kg/m3

- pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2

- pevnost v tahu za ohybu

≥ 0,5 N/mm2

- přilnavost ≥ 0,5 N/mm2

- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5

- dodržovat tloušťku omítek

doporučenou výrobcem

Technické parametry neomítnutého zdiva P2-350, expediční údaje
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tl.
zdiva
bez

omítek

mm

rozměry
š x v x d

mm

souč.
tepel.

vodivosti
λ10 DRY

Wmk

souč.
prostupu
tepla
U0%

W/m2K

tepelný
odpor

R0%

m2K/W

souč.
prostupu
tepla
U4,5%

W/m2K

tepelný
odpor

R4,5%

m2K/W

neprů-
zvučnost

dB

požární
odolnost

REIW

spotřeba
malty
na 1m2

HL/PDK

kg/m2

směrná
pracnost
zdění

h/m3

počet
kusů
na

paletě

ks

obsah
palety

m3

plocha
zdiva
na

paletě

m2

375 375 x 249 x 599 0,085 0,23 4,26 0,26 3,71 44 180 3,75 1,5 24 1,34 3,60

500 499 x 249 x 300 0,085 0,17 5,67 0,20 4,94 46 180 8,20 2,5 30 1,12 2,25

*Zatřídění zdiva dle průkazu energetické náročnosti budov

B

B-A

*

*



Odborné a technické informace uvedené v tomto produktovém listu zohledňují
současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech Ytong. Údaje
podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny technických údajů vyhrazeny.
Vydáním tohoto produktového listu ztrácejí předchozí svoji platnost.
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STROPNÍ A STŘEŠNÍ DÍLCE

Norma/předpis
EN 12602

Výrobek a použití
Pórobetonové prefabrikované vy-

ztuženépanelyurčenépronosnou

konstrukci stropů a střech v by-

tové, občanské a průmyslové vý-

stavbě. Po uložení jsou panely

okamžitě nosné.

Rozměrové tolerance
Délka±5mm,šířkaa výška±3mm

Profilování
Čela: Hladká

Podélné plochy: Pero, drážka

(příp. zalévací drážka)

Dimenzování
Stropní a střešní dílce se dimen-

zují individuálně (zakázková výro-

ba) podle EN 12602. Údaje v níže

uvedené tabulce jsou orientační.

Zpracování
Dílce se pokládají zpravidla

autojeřábem pomocí speciálních

montážních kleští. Povrch úlož-

ných konstrukcí (horní hrany

zdiva) musí být rovný a hladký,

aby se umožnilo uložení dílců

plnou plochou na podklad. Po

uložení panelů se po obvodě

stropu vyzdí věncové tvárnice.

Mezi panely a věncovkami se

vyarmují ztužující věnce. U panelů

se zalévacími drážkami se výztuž

vloží rovněž do podélných zalé-

vacích drážek. Poté se provede

betonáž věnců a zalití drážek

betonem dle projektu.

� Na zakázku průmyslově

vyráběné vyztužené dílce

� Dimenzování dle

požadavků zákazníka

� Snadná a rychlá montáž

� Okamžitá únosnost

� Bez montážního

podepření a bednění

� Montáž za každého počasí

� Omezení mokrého

procesu na stavbě

� Nízká objemová hmotnost

� Výborné stavebně

fyzikální vlastnosti

� Podklad pro povrchové

úpravy shodný se zdivem

� Ekologická nezávadnost



2929STROPNÍ A STŘEŠNÍ DÍLCE

Základní údaje - stropní a střešní dílce

třída rozměry
š x v xmax.d

mm

expediční
hmotnost

kg/m2

orientační hodnoty závislosti rozpětí a provozního zatížení
(užitné + nahodilé) 2)

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 kN/m2

P3,3-600 300-625 x 150 x 4000 126 4,00 3,80 3,50 3,30 3,10 NE NE m

P3,3-600 300-625 x 200 x 6000 168 5,40 5,00 4,60 4,40 4,20 NE NE m

P3,3-600 300-625 x 240 x 6000 212 6,00 5,90 5,50 5,20 4,90 NE NE m

P4,4-600 300-625 x 200 x 5000 168 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,80 4,60 m

P4,4-600 300-625 x 240 x 6000 202 6,00 6,00 6,00 5,90 5,70 5,50 5,30 m

Minimální uložení dílců na konstrukce

podklad min. uložení

Zděná konstrukce 100 mm

Železobetonová konstrukce 100 mm 1)

Ocelová konstrukce 50 mm 1)

Dřevěná konstrukce 100 mm 1)

Důležitá upozornění
- Zabudovat se smí pouze dílce

nepoškozené (dopravou, mani-

pulací).

- Dílce se vyrábí „na míru“ dle

požadavků zákazníka, na stav-

bě se nesmí zkracovat ani jinak

tvarově upravovat.

- Správná poloha dílce ve stavbě

je určena šipkami v čelech

panelů, tyto šipky musí vždy

(tj. i při dopravě a montáži)

směřovat vzhůru.

- Výroba a dimenzování panelů

se provádí dle EN 12602.

Reakce na oheň
Třída A1 - nehořlavé

ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy
Podhled s přiznanými spárami:

- přestěrkování

- nátěr

Podhled hladký:

- zatmelení spar

- vyztužení pruhy sítí přes spáry

- stěrka nebo vnitřní sádrová

(vápenosádrová) omítka

Horní povrch:

- podlahové nebo střešní vrstvy

dle projektu

1)Minimálně však 1/80 rozpětí

2) Dimenzování individuálně dle EN 12602

Technické vlastnosti - stropní a střešní dílce

třída pórobetonu P3,3-600 P4,4-600

Pevnost v tlaku 3,3 4,4 N/mm2

Expediční hmotnost 8,4 8,4 kN/m3

Součinitel tepelné vodivosti λ 0,16 0,18 W/mK

Faktor difuzního odporu μ 5/10 5/10 -

Požární odolnost 30 - 90 30 - 90 min



Komunikace znamená, když akce
vyvolá reakci – tak tomu je i s výtahy.

Tlačítková klávesnice
Ovládací panely v kabině jsou k dispozici s různým uspo-
řádáním tlačítek. Klávesnice s 10ti tlačítky má 10 číslic,
nezávisle na počtu podlaží. Na druhé straně, klasic-
ký ovládací panel, má pouze tolik tlačítek, kolik má
výtah stanic. Výhodou panelu s 10ti tlačítky je to, že
čísla podlaží jsou stále na stejném místě – tlačítka jsou
uspořádána v podobně telefonní klávesnice. Naopak
toto tradiční uspořádání tlačítek je vhodné zejména pro
budovy s malým počtem stanic. Panel z mléčného skla
výtahu dodává moderní vzhled. Klávesnice může být v
provedení s tlačítky ovládanými pouze dotykem nebo s
tradičními mechanickými tlačítky.

Ovládací panel (v kabině)
Standard:
– stylový ovládací panel z bezpečnostního skla –
uspořádání tlačítek v podobě telefonní klávesnice,
s tlačítky ovládanými dotykem, 10 tlačítek
– tlačítko pro otevírání a zavírání dveří a nouzové
signalizace
– Braillovo písmo
– vizuální a akustické potvrzení volby
– ukazatel polohy kabiny
– ukazatel směru jízdy pro sběrná řízení

Varianty:
– stylový odolný skleněný panel – tradiční uspořádání s
tlačítky ovládanými dotykem
– ovládací panel s tlačítky, 10 tlačítek klávesnice
(dle normy odpovídající EN81-70)
– ovládací panel s tlačítky, tradiční uspořádání
– ukazatel volby pro sběrné řízení
– doplňkový, horizontální tlačítkový panel pro
handicapované osoby
– další, ovládací panel v kabině umístěný naproti
hlavnímu ovládacímu panelu
– hlasový oznamovatel
– Card-reader interface

Ovládací panel na nástupišti
Standard:
– stylový panel z bezpečnostního skla s tlačítky
ovládanými pouze dotykem
– vizuální potvrzení volby

Varianty:
– stylový panel z bezpečnostního skla s mechanickými tlačítky
– tlačítka pro směr nahoru a dolů v hlavní stanici (pro sběr dolů)
– tlačítka pro směr nahoru a dolů pro kontrolu sběrného systému
– Braillovo písmo
– klíčkový spínač na podlaží
– ukazatel polohy výtahu v každém podlaží
– směrové šipky na každém podlaží
(včetně akustické signalizace)

Stropní osvětlení Sunset
Stropní osvětlení Wall Street/Aurelio/Concorde/Westminster
Varianta – bodová světla (Wall Street/Aurelio/Concorde/Westminster)

Madlo – stříbrný lak
Varianta – jemně broušený hliník
(Wall Street/Aurelio/Concorde/Westminster)
Varianta – leštěný hliník (Wall Street/Aurelio/Concorde/Westminster)
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Ovládací panel, mechanická tlačítkaKlíčkový spínač

4 5 6

7 8
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3 4

33 33

Ovládací panel v kabině, ovládaný dotykem Ovládací panel v kabině, s mechanickými tlačítky

Ovládací panel na nástupišti, ovládaný
dotykem s a bez ukazatele polohy

Ovládací panel na nástupišti,
mechanická tlačítka

Panel
s popiskami

Klíčkový spínač

Ukazatel
polohy kabiny

27Schindler 5300



Zrcadlo
Zrcadlo, které je z bezpečnostního skla je umístěno na
celé zadní stěně výtahu. Na vyžádání nemusí být ve
výtahu umístěno.**

Madlo
Stříbrně lakovaná madla korespondují s barvami a tvary
v interiéru. Pro řady Wall Street, Aurelio, Concorde nebo
Westminster jsou madla nabízena i v provedení – jemně
broušená či leštěná nerez. Madla mohou být umístěna
na boční nebo zadní stěně kabiny.

Panel s popiskami
Popisky mohou posloužit k uvedení jmen nebo jiných
informací či označení podlaží.

Klíčkový spínač
Klíčkový spínač může být nainstalován na vyžádání:
pro omezený přístup, pro požární řízení a pro přístup
na jednotlivá podlaží.

Kabinové dveře
Standard:
– nerez
– čelní stěna nerez

Podkroví
Varianty:
– řízení přístupu do podkroví a řízení vstupu návštěv

Řízení
Řídící systém je založen na nízko energetické mikropro-
cesorové technologii. Kompaktní hlavní řídící jednotka
decentralizovaného systému je integrována ve dveřním
rámu. Umožňuje jednoduché řízení nebo sběrné řízení
směrem dolů nebo obousměrné sběrné řízení. Jednotlivé
typy řízení jsou k dispozici pro skupiny do dvou výtahů.

Kontrolní funkce
Standard:
– autodiagnostické a testovací zařízení
– světelná dveřní clona
– kontrola přetížení
– možnost oboustranné komunikace s místem s
trvalou obsluhou
– automatický sjezd do nejbližší stanice v případě
výpadku el. proudu

Varianty:
– automatický sjezd do hlavní stanice ze všech stanic
– omezení vstupu do určených podlaží (přístup na bázi
kódu PIN na tlačítkovém panelu nebo pomocí klíče)
– hovorové spojení mezi kabinou a skříňkou rozváděče
– dva vstupy s paralelním otevíráním dveří*
– předotevírání dveří při dojezdu do stanice
– požární řízení
– rezervace kabiny prostřednictvím klíče
– vybavení pro tělesně postižené
– alarm v kabině i v šachtě
– Building-management interface
– Emergency power operation

Speciální vybavení pro podzemí stanice
– klíčkový přivolávač
– automatický návrat kabiny do hlavní stanice

Protiváha – varianta
– se zachycovači for 1 m/s

Pro možné kombinace, viz. rozměry v tabulce na straně 30.

V kabině o nosnosti 1000 kg je vždy nainstalováno na zadní stěně.

*

**
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Jednoduše promyšlené.
V jednoduchosti je síla.

Projektování
Celý proces plánování zjednodušíte výběrem výtahu bez
strojovny. Pak stačí navrhnout pouze jeden prostor a
tím je výtahová šachta. Je to snadné.

Objednávání
Schindler 5300 je promyšlený a přesto jednoduchý.
Je velmi snadné vytvořit objednávku zadáním klíčových
parametrů výtahu. Snadno si vyberte ten správný
produkt pro vaše potřeby. Neuvěřitelně snadné.

Dodávka
Pokud je šachta stavebně připravena, výtah je kompletně
dodán a připraven pro montáž. Díky předmontovaným
částem výtahu je celkový čas potřebný k montáži
výrazně kratší.

Montáž
Standardní rozhraní a jednoduchá elektroinstalace jsou
předpokladem pro rychlou a snadnou montáž.
Jednoduše promyšlený postup.
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Výtah bez strojovny s frekvenčně řízeným pohonem
Nosnost 535–1125 kg, 7–15 cestujících

GQ
kg

VKN
m/s

HQ
m

ZE BK
mm

TK
mm

HK
mm

Tip BT
mm

HT
mm

BS
mm

*1 TS
mm

*2 TS
mm

HSG
mm

HSK
mm

*3 HSK
mm

535 7 1.0 45 15 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1060 3400 2900

1300 1650 1850

1.6 60 20 2 1050 1250 2135 T2 800 2000/2100 1500 1600 1800 1250 3600 –

1300 1650 1850

625 8 1.0 45 15 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100 1600 1600 1800 1060 3400 2900

1300 1650 1850

1.6 60 20 2 1200 1250 2135 T2 900 2000/2100 1650 1600 1800 1250 3600 –

1300 1650 1850

675 9 1.0 45 15 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1600 1750 1950 1060 3400 2900

900 2000/2100 3400 2900

2335 900 2300 3600 3100

1.6 60 20 2 1200 1400 2135 T2 800 2000/2100 1650 1750 1950 1250 3600 –

900 2000/2100

800 10 1.0 45 15 1 1375 1400 2135 C2 800 2000/2100 1800 1700 – 1060 3400 2900

1.6 60 20 1 1375 1400 2135 C2 800 2000/2100 1800 1700 – 1250 3850 –

1000 13 1.0 45 15 1 1575 1400 2135 C2 900 2000/2100 2000 1700 – 1060 3400 2900

1.6 60 20 1 1575 1400 2135 C2 900 2000/2100 2000 1700 – 1250 3850 –

1125 15 1.0 45 15 2 1200 2100 2135 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1060 3400 2900

2335 2300 3600 3100

1.6 60 20 2 1200 2100 2135 T2 900 2000/2100 1650 2450 2650 1250 3600 –

Můžete brát věci tak jak přijdou,
ale lepší je plánovat předem.

GQ Nosnost
VKN Rychlost
HQ Výška zdvihu
ZE Stanice
HE Vzdálenost mezi podlažími

BK Šířka kabiny
TK Hloubka kabiny
HK Výška kabiny

T2 Teleskopické dveře,
2 části

C2 centrálně otevírané
dveře, 2 části

BT Šířka dveří
HT Výška dveří

BS Šířka šachty
TS Hloubka šachty
*1 1 vstup
*2 2 vstupy

HSG Hloubka prohlubně
HSK Míra pod strop pro zachycovače

na protiváze HSK min. + 70 mm
*3 Variantně

Při mechanické uzávěře dveří s el. kontaktem
(vzdálenost mezi prahem kabinových dveří a
čelní stěnou šachty > 150 mm) + 70 mm
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Vzdálenost podlaží (HE) je:
min. 2500 mm pro výšku dveří 2000 mm
min. 2600 mm pro výšku dveří 2100 mm
min. 2800 mm pro výšku dveří 2300 mm

Výška dveří 2300 mm se v řadě sunset nenabízí.

Minimální vzdálenost podlaží (HE min.) pro oboustranné vstupy je 300 mm.

Provedení je v souladu s platnými normami a zákony.
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Jeden vstup s centrálně otevíratelnými dveřmi

Svislý řez a půdorys

Jeden vstup, teleskopické dveře Dva vstupy, teleskopické dveře

Jeden vstup Dva vstupy

Pro další informace, návrhy, dispoziční plány a
cenovou nabídku kontaktujte prosím přímo naše
obchodní oddělení.
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