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Anotace bakalá�ské práce 

Petr Kure�ka 

Technologický postup stavebních prací bytového domu

Proposal of technological progress of the construction work building apartment 

building 

Tématem bakalá�ské práce je návrh technologického postupu d�ev�ného krovu 

s provedením výkresové dokumentace pro stavební povolení. V postupu je uvedeno, jaké 

podmínky musí být spln�ny, jaké normy, na�ízení, zákony se musí dodržovat p�i vlastní 

realizaci, aby nedošlo ke škodám na majetku, životnímu prost�edí, na zdraví pracovník� a 

uživatel�. 

Dalším bodem je posoudit �asové a ekonomické hledisko p�i alternativním �ešení st�ešní 

krytiny pro námi zhotovený krov. Jde o krytinu pálenou Románskou 12 od firmy Tondach a 

plechovou krytinu Topline od firmy Lindab. 

The theme of my work is to design the technological process with a wooden roof truss 

design drawings for building permits. The procedure is shown what conditions must be met, 

what standards, regulations, laws must be followed during the implementation, to avoid 

damage to property, environment, health workers and users. 

Another item is the time to assess the economic aspect and in alternative roofing truss 

made for us. It is the roofing tiles Románská 12 from company Tondach and metal roofing 

Topline from company Lindab. 
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a) Identifika�ní údaje [1]

Název akce: Bytový d�m Olymp 

Místo stavby: Kasárenská 37, 747 05 Opava 2 

Parcela �íslo: 867/3 

Stupe� PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavební ú�ad: Opava 

Investor: Statutární m�sto Opava 

  Horní nám�stí 69, 746 01 Opava 

Dodavatel stavby: Bude vybrán v sout�ži 

Projektant: Petr Kure�ka 

  Krnovská 27, 746 01 Opava 

Spolupráce na projektu 

Stavební �ást: Petr Kure�ka 

Statika: 

Technika prost�edí staveb: 

Požární ochrana: 

Elektroinstalace: 

[2]

Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována v souladu se Stavebním 

zákonem �. 183/2006 Sb., a to dle p�ílohy k zákonu – vyhlášce �. 499/2006 Sb. § 110 ods. 2. 

[1] �

b) Údaje o stávajících pom�r staveništ� [1]

Objekt bude postaven na stavební parcele �. 867/3 o celkové vým��e 1200 m2. Parcela se 

nachází v katastrálním území Opava v obytné zón� „Na Lukách“. Vjezd na pozemek je z ulice 

Partyzánské (komunikace ze zámkové dlažby ší�e 6 m), vstup z ulice Kasárenské (zámková 

dlažba ší�ky 2,1m, délky 4 m).  Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek není 

zarostlý žádnými d�evinami, je pouze zatravn�n. Základová p�da je tvo�ena pís�itojílovými 

hlínami pevné konzistence. [2] Pr�zkumem nebylo zjišt�no pronikání radonu z p�dy. Pozemek 

je chrán�n plotem z pletiva umíst�ného na ocelových sloupcích (výška pletiva 180 cm), vjezd 

je ší�ky 6 m, vstupní brána 2,1 m. Pro pot�ebu staveništ� bude staveništní rozvad�� elekt�iny 
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umíst�n na severní stran� pozemku, vodovodní a kanaliza�ní šachta na západní stran�

pozemku (viz. výkres Za�ízení staveništ�). Napojení pro staveništ� bude provedeno z ulice Na 

Lukách. Napojení objektu na sít� bude provedeno z ulice Partyzánské. 

c) P�ehled výchozích podklad� a provedených pr�zkum� [1]

Mapové podklady: 

� katastrální mapa 1:2000, [2]

� výškopisné a polohopisné zam��ení, [2]

� inženýrsko-geologický a radonový pr�zkum. [2]

Ostatní podklady: 

� vlastní pr�zkumy, zam��ení a fotodokumentace, [2]

� požadavky investora, [2]

� zákon �. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním �ádu ve smyslu pozd�jších 

p�edpis� [2]

� vyhláška �. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. [2]

d) Spln�ní požadavk� dot�ených orgán� [1]

Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 

známé požadavky dot�ených orgán� jsou zapracovány v dokumentaci, p�ípadn� budou na 

základ� jejich požadavk� následn� dopln�ny. [2]

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu [1]

V p�edložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle Stavebního zákona �. 183/2006 Sb. [1] a dle vyhlášky �. 137/1998 Sb. ze dne 9. �ervna 

1998 (se zm�nou vyhlášky �. 502/2006 Sb.) O obecných požadavcích na výstavbu [3] ve zn�ní 

vyhlášky �. 499/2006 Sb. [2], [4]

f) Údaje o spln�ní územních regulativ [1]

   Navrhované �ešení je v souladu s p�edpisy pro dané území dle Územního plánu. [2]
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g) V�cné a �asové vazby [1]

   V okolí stavby m�sto neplánuje v nejbližších t�ech letech další výstavbu bytových �i 

rodinných dom� nebo s další výstavbou. Stavby nevyvolá související investice. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby [1]

   Dokon�ení projektu stavby: kv�ten 2011 

   Zahájení stavby: �erven 2011 

   Ukon�ení stavby: duben 2012 

Postup výstavby 

1) Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základy. P�evzetí základové spáry. [2]

2) Betonáž základ� v�etn� podkladního betonu. P�evzetí základové desky. [2]

3) Hydroizolace spodní stavby, zd�ní svislých nosných konstrukcí v�etn� izola�ní 

p�izdívky u podsklepené �ásti stavby, osazení p�eklad�. [2]

4) Sestavení stropu nad 1. PP, betonáž strop� a ztužujícího v�nce. [2]

5) Zd�ní svislých nosných konstrukcí v 1. NP v�etn� osazení p�eklad�, betonáž 

ztužujícího v�nce. 

6) Provedení stropní konstrukce nad 1. NP. 

7) Zd�ní svislých nosných konstrukcí ve 2. NP v�etn� osazení p�eklad�, betonáž 

ztužujícího v�nce. [2]

8) Provedení stropní konstrukce nad 2. NP. 

9) Zd�ní svislých nosných konstrukcí ve 3. NP v�etn� osazení p�eklad�, betonáž 

ztužujícího v�nce. [2]

10) Provedení stropní konstrukce nad 3. NP, p�íprava povrchu pro uložení tepelné 

izolace na strop nad 3. NP. 

11) Kompletace schodišt�. [2]

12) Provedení p�dní nadezdívky v�etn� železobetonového v�nce pod pozednice. 

13) Provád�ní krovu se všemi pot�ebnými opat�eními. 

14) Osazení výplní otvor�. Instalace TZB rozvod�. Provedení st�ešního plášt�, osazení 

žlab�, vtok�, svodného potrubí, oplechování konstrukcí nad st�ešní rovinou, 

venkovní parapety. 

15) Provedení omítek a obklad�, podlahových vrstev, zábradlí pro terasy (lodžie).

16) Vn�jší povrchové úpravy.  
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i) Orienta�ní statistické údaje o stavb� [1]

Zastav�ná plocha celkem (bez parkovišt�): 343 m2  

Zastav�ná plocha pro parkovišt�: 306 m2  

Obestav�ný prostor: 4 517 m3

Podlahová plocha – bytových místností: 627 m2

Podlahová plocha – spole�ných prostor: 243 m2

Podlahová plocha – podkroví: 261 m2

P�edpokládaná cena stavby: 20,4 mil. K�

POZN.: Do spole�ných prostor je zapo�ten schodiš�ový prostor, spole�enské prostory a 

všechen prostor v 1. PP, vestibul a kolárna, ko�árkárna. 

Zastav�ná plocha celkem (bez parkovišt�) bere v úvahu i okapový chodník. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení [1]

a) Zhodnocení staveništ� [1]

Objekt bude postaven na stavební parcele �. 867/3 o celkové vým��e 1200 m2. Parcela se 

nachází v katastrálním území Opava v obytné zón� „Na Lukách“. Vjezd na pozemek je z ulice 

Partyzánské (komunikace ze zámkové dlažby ší�e 6 m), vstup z ulice Kasárenské (zámková 

dlažba ší�ky 2,1m, délky 4 m).  Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek není 

zarostlý žádnými d�evinami, je pouze zatravn�n. Základová p�da je tvo�ena pís�itojílovými 

hlínami pevné konzistence. [2] Pr�zkumem nebylo zjišt�no pronikání radonu z p�dy. Pozemek 

je chrán�n plotem z pletiva umíst�ného na ocelových sloupcích (výška pletiva 180 cm), vjezd 

je ší�ky 6 m, vstupní brána 2,1 m. Pro pot�ebu staveništ� bude staveništní rozvad�� elekt�iny 

umíst�n na severní stran� pozemku, vodovodní a kanaliza�ní šachta na západní stran�

pozemku (viz. výkres Za�ízení staveništ�). Napojení pro staveništ� bude provedeno z ulice Na 

Lukách. Napojení objektu na sít� bude provedeno z ulice Partyzánské. 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby [1]

Objekt bytového domu Olymp se nachází v obytné zón� Opava – Kate�inky – Na Lukách. 

Polohopisné a výškopisné umíst�ní objektu bude vyty�eno geodety podle dostupných 

výkres�. Podélná osa objektu je kolmé k ose komunikace (ulici Partyzánské). Vjezd na 

pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na západní stran� pozemku [2] (pro 

každý byt jedno stání). Vstup pro p�ší je do objektu p�es branku, která odd�luje komunikaci 

pro p�ší od vstupní cesty k objektu. Objekt spl�uje závazné pokyny zadané regula�ním 

plánem m�sta. 

P�dorys bytového domu Olymp je ve tvaru písmene L. Budova je �ty�podlažní (1x PP, 3x 

NP) + neobytné podkroví. Objekt je zast�ešen sedlovou konstrukcí krovu. Vstup do objektu je 

z východní strany. Vede p�es vestibul do schodiš�ového prostoru a je z n�j také možnost do 

kolárny, ko�árkárny. Z vestibulu vejdeme do schodiš�ového prostoru, ze kterého je vstup do 

ostatních podlaží a do byt� daného podlaží. Menší z byt� je tvo�en halou, odkud je p�ístup do 

komory, WC, koupelny a kuchyn� s obývacím pokojem. Sou�ástí haly jsou i dv� instala�ní 

šachty. V�tší byt je tvo�en p�edsíní, odkud je vstup do d�tských pokoj�, pracovny, ložnice, 
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kuchyn�, WC, koupelny a obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je vstup na terasu (pro 

1.NP) �i lodžii (pro 2. a 3. NP). Obývací pokoj je propojen dve�mi s kuchyní. [2] 

V 1. PP jsou sklepy jednotlivých byt�, do kterých je vstup z chodby, do které se 

dostaneme ze schodiš�ového prostoru. Dále ze schodišt� m�žeme vejít do technické místnosti, 

ve které jsou instala�ní šachty a kotel. Z této místnosti je dále vstup do skladu. [2] 

2. NP má stejnou dispozici jako 1. NP s tím rozdílem, že místo vestibulu a kolárny, 

ko�árkárny jsou spole�enské prostory p�ístupné ze schodiš�ového prostoru. [2] 

3. NP má taktéž stejnou dispozici s tím rozdílem, že místo spole�enského prostoru je 

pokoj pro hosty, do kterého se dostaneme p�es jeden z d�tských pokoj� v�tšího bytu. Dále je 

nad podestou 3. NP v úrovni stropní konstrukce umíst�n výlez na p�du, ze které je vstup na 

st�echu. Na stropní konstrukci nad 3. NP bude v p�dním prostoru umíst�na tepelná izolace, na 

kterou budou z d�vodu dostání se k výlezu na st�echu, umíst�ny OSB desky. [2] 

�ešení stavby s šikmou st�echou je v souladu s regula�ním plánem m�sta. 

c) Technické �ešení [1]

Základy [1]

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu bylo zjišt�no, že jsou 

základové pom�ry jednoduché (nehrozí nebezpe�í sesuvu, hladina podzemní vody nebyla 

nalezena, základová p�da je únosná) a konstrukce domu je nenáro�ná => 1. geotechnice 

kategorie.  

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu - C16/20 (B20). 

V nepodsklepené �ásti je minimální hloubka základové spáry 1,25 m od upraveného terénu. 

Podkladní beton (C16/20 (B20) tl. 150mm) [2] je navržen z železobetonu na rostlý terén a je 

vyztužen kari sítí 	 6 mm s oky 100 x 100 mm. 

Konstruk�ní systém [1]

Obvodové st�ny jsou vyzd�ny z cihelných blok� POROTHERM 44 P+D P10 na MVC 

5 MPa. Vnit�ní nosné st�ny z cihelných tvárnic POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5 MPa. 
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P�í�ky jsou tvo�eny z keramických p�í�kovek POROTHERM 11,5 P+D na MVC 2,5 MPa. 

Instala�ní jádra jsou chrán�na SDK p�í�kou KNAUF W 151 Diamant tl. 125 mm. [2]

Stropy [1]

Stropní konstrukce objektu jsou tvo�eny z keramobetonových nosník� POROTHERM 

POT 160 x 175 a vložek MIAKO 23/50 PTH a MIAKO 23/62,5 PTH. V míst� u komín� a 

instala�ních jader a p�i sv�tlém rozp�tí nad 6 m jsou umíst�ny snížené vložky MIAKO 8/50 

PTH => ztužující žebro. Tlouš�ka stropní konstrukce je 290 mm, beton C16/20 (B20), [2]

(výztuž na dobetonávku stropní konstrukce je z kari sítí 	 5 mm s oky 100 x 100 mm). ŽB 

monolitický v�nec s v�ncovkou výšky 275 mm je navržen po obvodu objektu v úrovni stropní 

konstrukce, ale také pod pozednicemi. Zde je v�ncovka výšky 238 mm. Ve st�edních zdech je 

pouze monolitický v�nec. Pod sloupky konstrukce krovu jsou umíst�ny snížené vložky. 

Výztuž na v�nce je druhu B500B (10505) 	 10 mm, t�mínky jsou ze stejného druhu ale 

	 6 mm. V míst� u st�ešního výlezu je použita výztuž 	 12 mm a 	 8 mm druhu B500B 

(10505). V úrovni stropní konstrukce je také vedle v�ncovky tepelná izolace výšky 290 mm, 

pod pozednicí výšky 250 mm z EPS. Pod nosníky v míst� uložení na nosnou ze
 je nutné 

vložit t�žký asfaltový pás (nap�. ELASTOCENE).

Schodišt� [1]

Vertikální komunikace v objektu je �ešena dvouramenným schodišt�m. Schodišt� je 

tvo�eno z ocelových schodnic. [2] Mezi schodnice se osadí PZ desky, na které jsou stupn�

vybetonovány. Ty jsou následn� obloženy teracovou dlažbou firmy TOP TERAMO. Madlo je 

dubové, d�ev�né. Beton stup�� je C16/20 (B20). 

Zast�ešení [1]

Zast�ešení objektu tvo�í sedlová st�echa (tvar písmene L) se štíty na severní a západní 

stran�. Konstrukce krovu je vaznicová soustava (tradi�ní krov). Jako st�ešní krytina bude 

použita taška Románská 12 od Tondachu. [2]

Vn�jší plochy [1]

Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na západní stran�

pozemku. Vstup pro p�ší je do objektu p�es branku, která odd�luje komunikaci pro p�ší od 

vstupní cesty k objektu. Okolí stavby bude osázeno zelení (travinami, ke�i). Vjezd na 

pozemek, parkovací stání a p�ší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. [2]
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d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury [1]

Deš�ové vody budou ze st�echy svedeny do jednotné kanalizace pomocí svod�. 

Splaškové vody z objektu budou také svedeny do jednotné kanalizace. Majitelem 

kanaliza�ního �adu jsou SMVaK. 

Napojení k vodovodnímu �ádu bude provedeno pomocí p�ípojky DN 63 PE. Napojení 

bude provedeno z ulice Partyzánské pomocí navrtávacího pásu. Na pozemku bude také 

umíst�n hlavní uzáv�r vody dle uvážení investora. Majitelem vodovodního �adu jsou SMVaK. 

Napojení k elektrické síti bude provedeno také z ulice Partyzánské. 

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 Bude provedeno z ulice Partyzánské. Na hranici 

pozemku je umíst�na sk�í� s HUP. [2] 

Napojení na ve�ejnou komunikaci je na ulici Partyzánskou pro vozila pop�. osoby a na 

ulici Kasárenskou pro osoby. 

e) �ešení dopravní a technické infrastruktury [1]

Napojení na ve�ejnou komunikaci je na ulici Partyzánskou pro vozila pop�. osoby a na 

ulici Kasárenskou pro osoby. Vstup pro p�ší je do objektu p�es branku, která odd�luje 

komunikaci pro p�ší od vstupní cesty k objektu. Na pozemku je možnost parkování pro 

6 voz�. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí [1]

Vytáp�ní domu bude pomocí plynového kotle s maximálním výkonem 50 kW. Odkou�ení 

bude vyvedeno nad st�echu. 

Deš�ové vody budou ze st�echy svedeny do jednotné kanalizace pomocí svod�. 

Splaškové vody z objektu budou také svedeny do jednotné kanalizace. 

Stavební su�, stavební materiály, stavební obaly apod. budou odvezeny na p�íslušné 

skládky. Odvoz zajistí zhotovitelská firma. 
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Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bude �ešena ochrannými nát�ry (zábradlí, 

nosníky U). 

K ukládání odpadk� bude sloužit kontejner pop�. “pytel“. Odvoz odpadk� zajistí 

zhotovitelská firma. [2] 

P�i dodržení projektu, všech souvisejících norem, zákon�, vyhlášek, p�edpis�, 

bezpe�nostních list� pro chemické látky a technologických postup� jednotlivých druhu prací 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prost�edí. 

g) Bezbariérové �ešení okolí stavby [1]

Bezbariérové �ešení okolí stavby není p�edm�tem této dokumentace. [2]

h) Pr�zkumy a m��ení [1]

P�ed provedením projektu byly provedeny vlastní pr�zkumy, fotodokumentace terénu a 

okolí stavby, zam��ení projektantem a inženýrsko-geologický pr�zkum. 

i) Geodetické podklady [1]

Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zam��ení. [2]

j) �len�ní stavby [1]

Stavba je �len�na na tyto stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba objektu (v�. rozvod� v objektu) 

SO 02 – Zpevn�né plochy 

SO 03 – P�ípojka kanalizace 

SO 04 – P�ípojka plynu 

SO 05 – P�ípojka vody 

SO 06 – P�ípojka NN 

[2] 
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k) Vliv stavby na okolí [1]

Provád�ní stavby a okolní práce související s �ádným chodem dokon�ené stavby nebudou 

mít žádný vážn�jší vliv na okolí stavby, pokud se dodrží p�edepsané normy, vyhlášky, 

zákony, p�edpisy a postupy jednotlivých prací, ale p�esto je nutné dbát na:  

o Ochranu proti hluk�m a vibracím. 

o Ochranu proti nadm�rné prašnosti a zne�iš�ování komunikací. 

o Ochranu ovzduší proti zne�išt�ní výfukovými plyny a prachem. 

o Ochranu podzemních a povrchových vod p�ed zne�išt�ním chemickými látkami. 

o Ochranu okolního hmotného majetku (zejména vozidel). 

l) Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník� [1]

P�i realizaci musí být dodržován projekt, �SN, vyhláška o bezpe�nosti a ochran� zdraví 

p�i práci (�. 309/2006 Sb. [3]) v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobk� a materiál� v�. technologických postupu prací daných 

projektantem. �innosti v pr�b�hu výstavby, které vyžadují osv�d�ení o technické 

zp�sobilosti, musí vykonávat pouze osoba s tímto osv�d�ení. �innosti, které osv�d�ení 

nevyžadují, ale je p�i nich nutno proškolit pracovníka, musí d�lat jen proškoleni pracovníci. 

P�i p�íprav� a provád�ní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 

zákony a vyhlášky: 

Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy, zákon o zajiš�ování dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. [3], [27] 

Na�ízení vlády �.591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích. [4], [27]

V rámci realizace stavby se vzchází ze sou�asných zákonných norem, jež p�esn� definují 

základní požadavky, parametry, pom�cky a dopl�ky pro zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví pracovník� na stavb�. Jedná se zejména o následující: [27] 

Výpis všech norem a jejich p�esné názvy a zna�ení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], [7], 

[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]  
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P�i provád�ní stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona 

�. 114/1992 Sb., O ochran� p�írody a krajiny [25], [27], a v souladu s �SN DIN 18920 Ochrana 

strom�, porost� a ploch ur�ených pro vegetaci p�i stavebních �innostech. [26], [27]

2. Mechanická odolnost a stabilita [1]

Z d�vod� dodržení zásad daných výrobcem není nutnost �ešit mechanickou odolnost a 

stabilitu. [2]

3. Požární bezpe�nost [1]

Požární bezpe�nost stavby byla posouzena požárním specialistou. [2] Výsledky hodnocení 

jsou u investora. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí [1]

Dle zákona �. 100/2001 Sb., O posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní zákona 

�. 93/2004 Sb., zákona �. 163/2006 Sb. a zákona �. 186/2006 Sb. [28], není nutné posuzovat 

stavbu jako celek z hlediska vliv� na životní prost�edí, nebo� nevypouští do okolí žádné 

škodlivé látky ohrožující životní prost�edí �i zdraví lidi. 

Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon �. 185/2001 Sb. [29], [2] O odpadech, 

vyhlášku Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb. [30], [2], kterou se stanoví katalog 

odpad� a seznam nebezpe�ných odpad� a NV �. 197/2003 Sb. O plánu odpadového 

hospodá�ství �eské republiky. [31] 

Je nutné respektovat i tyto p�edpisy ochrany životního prost�edí p�i povolování staveb – 

zákon �. 17/1992 Sb. O životním prost�edí [36], zákon �. 123/1998 Sb. O právu na informace o 

životním prost�edí ve zn�ní 6/2005 [37], zákon �. 282/1991 Sb. O �eské inspekci životního 

prost�edí [38] a zákon �. 388/1991 Sb. �NR o státním fondu životního prost�edí. [39] 

Za špatného po�así je nutné �istit všechna vozidla, komunikaci a v p�ípad� práce po 

22. hodin� je nutné dodržovat no�ní klid. 
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Zásady pro nakládání s odpady [30], [2]

P�i provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpad�

• separovat jednotlivé druhy odpad�

• uplat�ovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k p�ímému skladování 

Tab. 1: P�edpokládané množství odpad� vzniklé výstavbou [30]

Katalogové �íslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,3 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,15 t 
17 01 01 Beton O 1,2 t 
17 02 01 D�evo O 0,6 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,5 t 
17 02 03 Plasty O 0,02 t 
17 09 04 Sm�sný stavební odpad O 0,75 t 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 1,3 t 
17 04 04 Zinek, pozink O 0,1 t 
17 01 02 Cihly O 0,15 t 

5. Bezpe�nost p�i užívání [1]

V rámci užívání je t�eba respektovat doporu�ení a návody p�i užívání plynových �i 

elektrických spot�ebi�� a je nutné p�edcházet haváriím zap�í�in�ným nedodržením t�chto 

doporu�ení, aby nedocházelo ke škodám na majetku a lidskému zdraví.  

Samotný objekt nijak bezpe�nost lidí neovlivní a p�i p�ípadných stavebních úpravách 

musí být zajišt�na bezpe�nost osob, které již objekt užívají (nap�. p�i odstran�ní vad b�hem 

záru�ní doby). 

6. Ochrana proti hluku [1]

Hluk z okolí bude dostate�n� eliminován výb�rem materiálu pro obvodové zdivo a také 

výb�rem oken jakožto výpln� otvor�. Tyto materiály spl�ují požadavky normy �SN EN ISO 

717-2 (730531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 

[32]
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7. Úspora energie a ochrana tepla [1]

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky vyhlášky �. 193/2007 [33]. Vn�jší obálka 

budovy bude spl�ovat požadavky normy �SN 73 0540-2 [34] a m�rnou energetickou spot�ebu 

dle vyhlášky �. 291/2001. [35] [2]

8. Bezbariérové �ešení stavby [1]

�ešení bezbariérovosti není p�edm�tem této dokumentace. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy [1]

Vn�jšími škodlivými vlivy p�sobícími na stavbu mohou být: 

o Radon – pr�zkumem na p�ítomnost radonu bylo zjišt�no, že nehrozí ohrožení stavby a 

jejího užívání radonem. 

o Agresivní podzemní voda – pr�zkumem nebyla zjišt�na p�ítomnost podzemních vod, 

takže nebezpe�í nehrozí.  

o Seismicita – dle prozkoumání map s výskytem seismické �innosti bylo zjišt�no, že 

oblast výstavby se nenachází v seismicky aktivní oblasti. 

o Poddolování – stavba se nenachází na území, na kterém d�íve probíhala t�žba nebo 

v jehož okolí momentáln� probíhá. 

10.   Ochrana obyvatelstva [1]

Ochrana kolemjdoucích osob nebude nutná, nebo� obvod objektu neleží u komunikace 

pro p�ší. 

11.   Inženýrské stavby (objekty) [1]

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod [1]

Deš�ové vody budou ze st�echy svedeny do jednotné kanalizace pomocí svod�. 

Splaškové vody z objektu budou také svedeny do jednotné kanalizace. Majitelem 

kanaliza�ního �adu jsou SMVaK. 

Výpo�et množství spot�eby vod deš�ových a odpadních není p�edm�tem této 

dokumentace. Výpo�et vyhotoví osoba zabývající se �inností TZB. 
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b) Zásobování vodou [1]

Napojení k vodovodnímu �ádu bude provedeno pomocí p�ípojky DN 63 PE. Napojení 

bude provedeno z ulice Partyzánské pomocí navrtávacího pásu. Na pozemku bude také 

umíst�n hlavní uzáv�r vody dle uvážení investora. Majitelem vodovodního �adu jsou SMVaK. 

Výpo�et množství spot�eby vod není p�edm�tem této dokumentace. Výpo�et vyhotoví 

osoba zabývající se �inností TZB. 

c) Zásobování energiemi [1]

Napojení k elektrické síti bude provedeno také z ulice Partyzánské. 

Výpo�et množství spot�eby elektrické energie není p�edm�tem této dokumentace. 

Výpo�et vyhotoví osoba zabývající se �inností TZB. 

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 Bude provedeno z ulice Partyzánské. Na hranici 

pozemku je umíst�na sk�í� s HUP. 

Výpo�et množství spot�eby plynu není p�edm�tem této dokumentace. Výpo�et vyhotoví 

osoba zabývající se �inností TZB. 

d) �ešení dopravy [1]

Napojení na ve�ejnou komunikaci bude provedeno pomocí vjezdu p�es chodník na ulici 

Partyzánskou. [2] Na pozemku jsou parkovací místa pro 6 voz�. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby [1]

Zpevn�né plochy budou provedeny pomocí zámkové dlažby do št�rkového podloží po 

skon�ení výstavby samotného objektu pro bydlení. [2] 

f) Elektronické komunikace [1]

P�ipojení na elektronické komunikace není sou�ástí této PD. [2] 
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12.   Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení stavby [1]

Stavba není výrobním objektem, takže se zde nenacházejí žádná taková za�ízení. 
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V Opav� dne 6. 4. 2011                                Vypracoval: Petr Kure�ka 
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a) Informa�ní údaje o parcele, na níž má být objekt postaven [1]

Parcelní �íslo: 867/3 

Vým�ra [m2]: 1 200 m2

Katastrální území: Opava P�edm�stí 74705 

�íslo LV: 296 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: Tišt�ná KM 

Ur�ení vým�ry: Ze sou�adnic v S - JTSK 

Druh pozemku: Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Budova na parcele: �.p. 37/207 

   

b) Vlastník, jiný oprávn�ný [1]

Jméno: Statutární m�sto Opava 

Adresa: Horní nám�stí 69, 746 26 Opava 

c) Zp�sob ochrany nemovitosti [1]

Nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany. 

d) Seznam BPEJ [1]

Parcela nemá evidované BPEJ. 

e) Omezení vlastnického práva [1]

Zástavní právo smluvní. 

f) Jiné zápisy [1]

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

� �
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g) Informa�ní údaje o sousední parcele [1]

Parcelní �íslo: 867/2 

Vým�ra [m2]: 2 230 m2

Katastrální území: Opava P�edm�stí 74705 

�íslo LV: 270 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: Tišt�ná KM 

Ur�ení vým�ry: Ze sou�adnic v S - JTSK 

Druh pozemku: Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Budova na parcele: �.p. 36/18 

   

h) Vlastník, jiný oprávn�ný [1]

Jméno: Statutární m�sto Opava 

Adresa: Horní nám�stí 69, 746 26 Opava 

i) Zp�sob ochrany nemovitosti [1]

Nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany. 

j) Seznam BPEJ [1]

Parcela nemá evidované BPEJ. 

k) Omezení vlastnického práva [1]

Zástavní právo smluvní. 

l) Jiné zápisy [1]

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

�

�

V Opav� dne 6. 4. 2011                               Vypracoval: Petr Kure�ka 



��	����
�

SEZNAM LITERATURY, NOREM:  

[1] Zákon 183/2006 Sb., ze dne 14. b�ezna 2006, O územním plánování a stavebním �ádu 

(Stavební zákon) 

�



��	����
�

Investor: Statutární m�sto Opava, Horní nám�stí 69, 746 26 Opava  

Akce: Výstavba bytového domu Olymp - Kasárenské 37, 747 05 Opava 2

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE 

E. ZÁSADY ORGANIZACE 
VÝSTAVBY [1]

Vypracoval: Petr Kure�ka 

Kontroloval: Ing. Pavel Vl�ek 
�

�

Datum: duben 2011 
�

� �



��	����
�

Obsah – Zásady organizace výstavby

1. Charakteristika staveništ�  ............................................................................................ 44 

2. Inženýrské sít� a jiná za�ízení  ..................................................................................... 44 

3. Napojení staveništ� na energie  .................................................................................... 44 

4. Bezpe�nost a ochrana zdraví ........................................................................................ 44 

5. Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�  .................. 45 

6. Za�ízení staveništ�  ....................................................................................................... 45 

7. Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadující ohlášení  .................................................. 46 

8. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci  ......................................................................... 46 

9. Vliv stavby na životní prost�edí  .................................................................................. 46 

10. Orienta�ní lh�ta výstavby  ............................................................................................ 47 

Seznam literatury, norem  ........................................................................................................ 48 

�

�

�

� �



��		���
�

1. Charakteristika staveništ� [1]

Objekt bude postaven na stavební parcele �. 867/3 o celkové vým��e 1200 m2. Parcela se 

nachází v katastrálním území Opava v obytné zón� „Na Lukách“. Vjezd na pozemek je z ulice 

Partyzánské (komunikace ze zámkové dlažby ší�e 6 m), vstup z ulice Kasárenské (zámková 

dlažba ší�ky 2,1m, délky 4 m). [2] Staveništ�m objektu je celý prostor parcely (po obvod�

ohrani�en plotem z pletiva p�ichyceného na ocelové sloupky výšky 180 cm. Prostor parcely 

slouží jako plocha pro za�ízení staveništ� a zárove� pracovní plocha. Díky charakteru stavby 

není vyžadováno z�ízení samostatného parkování pro pracovníky na stavb� (parkování aut 

bude možno na parkovacích stáních v okolí parcely). Jelikož práce na objektu budou 

provád�ny i z lešení, tak bude v p�ípad� nutnosti z�ízeno mobilní oplocení kolem parcely 

(pokud je stávající n�kde poškozeno nebo jako zdvojení stávajícího oplocení). Za tímto 

oplocením je bezpe�nostní zóna. P�ípadné další plochy pot�ebné pro za�ízení staveništ� si 

m�sto samo ur�í. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu 

na stavbu je možné použít b�žné dopravní prost�edky p�epravující stavební materiál. [2]

2. Inženýrské sít� a jiná za�ízení [1]

Prací na objektu nebudou dot�eny. [2] Dot�eny budou jen p�i z�izování p�ípojek pro 

objekt. V tomto p�ípad� m�že dojít k �áste�nému záboru ulice Partyzánské. 

3. Napojení staveništ� na energie [1]

Staveništ� bude napojeno na p�ípojky vody a elektrické energie z ulice Na Lukách pro 

pot�ebu provád�ní stavebních prací. Toto zhotoviteli umožní investor. Vyú�tování za spot�ebu 

bude provedeno na základ� dohody mezi ob�ma stranami. Dohoda bude sou�ástí zápisu o 

p�edání a p�evzetí staveništ�. 

4. Bezpe�nost a ochrana zdraví [1]

Musí být zabrán�no vstupu na staveništ� nepovolaným osobám. Z tohoto d�vodu umístí 

dodavatel výstražnou ceduli na viditelné místo (na plot). P�i provád�ní prací je také nutno 

respektovat pravidla, která si p�ed zahájením výstavby ur�í dodavatel (platí pro zam�stnance 

dodavatelské firmy, subdodavatelé a osoby vykonávající nejr�zn�jší kontroly a dozory).  
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P�i p�íprav� a provád�ní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 

zákony a vyhlášky: 

Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy, zákon o zajiš�ování dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. [3], [9] 

Na�ízení vlády �.591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích. [4], [9] 

Zvýšenou pozornost je t�eba v�novat zejména pracím ve výškách a nad volnou hloubkou.

Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce a technologických za�ízení je pot�eba v pr�b�hu výstavby 

dodržovat základní požadavky dle na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky [5] dle zákona �. 309/2006 Sb. [3] P�i t�chto pracích musí být dodržena norma �SN 

EN 358 (832651) Osobní ochranné prost�edky pro pracovní polohování a prevenci pád� z 

výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prost�edky.

[6] Pracovníci provád�jící práci ve výškách musí být s bezpe�nostními p�edpisy a riziky 

seznámení a musí používat osobní ochranné pracovní prost�edky p�edepsané ve výše uvedené 

norm�.

5. Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany 

ve�ejných zájm� [1]

Staveništ� bude uspo�ádáno podle platných norem, p�edpis�, vyhlášek, na�ízení vlády a 

zákon�, které zaru�ují bezproblémové provád�ní stavebních prací a ochranu sousedních 

území. [2]

6. Za�ízení staveništ� [1]

K pln�ní funkce za�ízení staveništ� budou použity tyto p�enosné objekty – staveništní 

kontejner, chemické WC, kontejner na stavební su�, umývárna, speciální mobilní bu�ka pro 

stavbyvedoucího. �ást materiálu je na staveništi skladována na vyhrazené ploše na paletách, 

na podkladních trámcích [2] v nejnutn�jším p�ípad� i p�ímo na zpevn�né a odvodn�né ploše. 

Tento materiál bude uskladn�n do doby, než bude zabudován do konstrukce a musí být 
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chrán�n p�ed klimatickými a pov�trnostními vlivy ochrannou fólií nebo jiným materiálem 

vhodným pro tuto ochranu. Ochranný materiál se zajistí proti ú�ink�m v�tru. Drobný materiál 

a cenné v�ci budou uskladn�ny v uzamykatelném staveništním kontejneru. Tento kontejner, 

pokud není majetkem dodavatelské firma, musí být po ukon�ení prací uklizen a vy�išt�n.  

7. Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení [1]

Objekty pro za�ízení staveništ� jsou typové mobilní objekty, které nevyžadují základy 

(nebudou pevn� spojeny se zemí) a jsou umíst�ny na pozemku investora, z tohoto d�vodu 

také nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. [2]

8. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci [1]

Pracovníci provád�jící práce na stavb� musí být vyu�eni pro daný obor nebo zaškoleni a 

musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními pom�ckami, za jejichž p�id�lení je 

odpov�dný dodavatel a pracovník má právo se o n� p�ihlásit. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni z bezpe�nostních p�edpis� všeobecn� a specializovan� pro �innost, kterou na 

stavb� provád�jí. Školení probíhá v den nástupu a pak periodicky ro�n� nebo p�i zm�n�

�innosti pop�. p�i zavedení nové technologie. Pracovníci, kte�í provád�jí �innosti vyžadující 

odbornou zp�sobilost, musí p�edložit pr�kaz odborné zp�sobilosti. Jejich školení a potvrzení 

provádí specializovaná osoba k tomu ur�ena stejn� jako bezpe�nostní školení pracovník�. 

P�ípadné staveništní mechanismy musí být zabezpe�eny proti možnému odcizení �i 

manipulaci s nimi cizích osob. Je nutné také dodržovat bezpe�nostní p�edpisy p�i vykládání a 

nakládání materiál�. Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce a technologických za�ízení je pot�eba 

v pr�b�hu výstavby dodržovat základní požadavky dle na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O 

bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím 

pádu z výšky nebo do hloubky [5] dle zákona �. 309/2006 Sb. [3] 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. [4]

9. Vlivy stavby na životní prost�edí [1]

Provád�ní stavby a okolní práce související s �ádným chodem dokon�ené stavby nebudou 

mít žádný vážn�jší vliv na okolí stavby, pokud se dodrží p�edepsané normy, vyhlášky, 

zákony, p�edpisy a postupy jednotlivých prací, ale p�esto je nutné dbát na:  

o Ochranu proti hluk�m a vibracím. 
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o Ochranu proti nadm�rné prašnosti a zne�iš�ování komunikací. 

o Ochranu ovzduší proti zne�išt�ní výfukovými plyny a prachem. 

o Ochranu podzemních a povrchových vod p�ed zne�išt�ním chemickými látkami. 

o Ochranu okolního hmotného majetku (zejména vozidel). 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. O odpadech 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. [7] T�íd�ný stavební odpad je nutné likvidovat p�edepsaným 

zp�sobem a to bu
 recyklací materiálu p�ímo na stavb� nebo rozt�íd�ním a odvozem 

k likvidaci �i recyklaci na p�edepsané skládky. P�i zne�išt�ní ve�ejných komunikací je nutné 

tuto komunikaci vy�istit. Tyto komunikace musí z�stat pr�jezdné, m�že však z nich docházet 

k vykládce a nakládání materiál�. Nesmí docházet také k pálení nebezpe�ného odpadu (gum, 

plast� apod.). [2] 

P�i provád�ní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV �. 502/2000 O 

ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací [8] ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dle 

§ 12 musí být dodrženy nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 

2.5 a p�ílohy �. 6 tohoto na�ízení. Nejvyšší p�ípustné hodnoty vibrací musí být v souladu 

s § 13, 14, 15 a 16 tohoto na�ízení. 

10. Orienta�ní lh�ta výstavby [1]

Lh�ta výstavby �iní 11 m�síc�. P�esné datum zahájení výstavby a její ukon�ení ur�í 

investor na základ� finan�ních možností a základ� data vydání stavebního povolení. Po 

ukon�ení stavebních prací musí být staveništ� upraveno tak, jak je uvedeno v projektové 

dokumentaci a smlouv� o dílo. [2] Tyto podmínky m�že ješt� zm�nit investor ústní dohodou a 

zapsáním do stavebního deníku. 
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a) Ú�el a popis objektu [1]

Objekt bude postaven na stavební parcele �. 867/3 o celkové vým��e 1200 m2. Parcela se 

nachází v katastrálním území Opava v obytné zón� „Na Lukách“. Vjezd na pozemek je z ulice 

Partyzánské (komunikace ze zámkové dlažby ší�e 6 m), vstup z ulice Kasárenské (zámková 

dlažba ší�ky 2,1m, délky 4 m). Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek není zarostlý 

žádnými d�evinami, je pouze zatravn�n. Základová p�da je tvo�ena pís�itojílovými hlínami 

pevné konzistence. [2] Pr�zkumem nebylo zjišt�no pronikání radonu z p�dy. Pozemek je 

chrán�n plotem z pletiva umíst�ného na ocelových sloupcích (výška pletiva 180 cm), vjezd je 

ší�ky 6 m, vstupní brána 2,1 m. Pro pot�ebu staveništ� bude staveništní rozvad�� elekt�iny 

umíst�n na severní stran� pozemku, vodovodní a kanaliza�ní šachta na západní stran�

pozemku (viz. výkres Za�ízení staveništ�). Napojení pro staveništ� bude provedeno z ulice Na 

Lukách. Napojení objektu na sít� bude provedeno z ulice Partyzánské. 

b) Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení [1]

Objekt bytového domu Olymp se nachází v obytné zón� Opava – Kate�inky – Na Lukách. 

Polohopisné a výškopisné umíst�ní objektu bude vyty�eno geodety podle dostupných 

výkres�. Podélná osa objektu je kolmé k ose komunikace (ulici Partyzánské). Vjezd na 

pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na západní stran� pozemku [2] (pro 

každý byt jedno stání). Vstup pro p�ší je do objektu p�es branku, která odd�luje komunikaci 

pro p�ší od vstupní cesty k objektu. Objekt spl�uje závazné pokyny zadané regula�ním 

plánem m�sta. 

P�dorys bytového domu Olymp je ve tvaru písmene L. Budova je �ty�podlažní (1x PP, 3x 

NP) + neobytné podkroví. Objekt je zast�ešen sedlovou konstrukcí krovu. Vstup do objektu je 

z východní strany. Vede p�es vestibul do schodiš�ového prostoru a je z n�j také možnost do 

kolárny, ko�árkárny. Z vestibulu vejdeme do schodiš�ového prostoru, ze kterého je vstup do 

ostatních podlaží a do byt� daného podlaží. Menší z byt� je tvo�en halou, odkud je p�ístup do 

komory, WC, koupelny a kuchyn� s obývacím pokojem. Sou�ástí haly jsou i dv� instala�ní 

šachty. V�tší byt je tvo�en p�edsíní, odkud je vstup do d�tských pokoj�, pracovny, ložnice, 

kuchyn�, WC, koupelny a obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je vstup na terasu (pro 

1.NP) �i lodžii (pro 2. a 3. NP). Obývací pokoj je propojen dve�mi s kuchyní. [2]
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V 1. PP jsou sklepy jednotlivých byt�, do kterých je vstup z chodby, do které se 

dostaneme ze schodiš�ového prostoru. Dále ze schodišt� m�žeme vejít do technické místnosti, 

ve které jsou instala�ní šachty a kotel. Z této místnosti je dále vstup do skladu. [2] 

2. NP má stejnou dispozici jako 1. NP s tím rozdílem, že místo vestibulu a kolárny, 

ko�árkárny jsou spole�enské prostory p�ístupné ze schodiš�ového prostoru. [2] 

3. NP má taktéž stejnou dispozici s tím rozdílem, že místo spole�enského prostoru je 

pokoj pro hosty, do kterého se dostaneme p�es jeden z d�tských pokoj� v�tšího bytu. Dále je 

nad podestou 3. NP v úrovni stropní konstrukce umíst�n výlez na p�du, ze které je vstup na 

st�echu. Na stropní konstrukci nad 3. NP bude v p�dním prostoru umíst�na tepelná izolace, na 

kterou budou z d�vodu dostání se k výlezu na st�echu, umíst�ny OSB desky. [2] 

�ešení stavby s šikmou st�echou je v souladu s regula�ním plánem m�sta. 

c) Orienta�ní statistické údaje o stavb� [1]

Zastav�ná plocha celkem (bez parkovišt�): 343 m2  

Zastav�ná plocha pro parkovišt�: 306 m2  

Obestav�ný prostor: 4 517 m3

Podlahová plocha – bytových místností: 627 m2

Podlahová plocha – spole�ných prostor: 243 m2

Podlahová plocha – podkroví: 261 m2

P�edpokládaná cena stavby: 20,4 mil. K�

POZN.: Do spole�ných prostor je zapo�ten schodiš�ový prostor, spole�enské prostory a 

všechen prostor v 1. PP, vestibul a kolárna, ko�árkárna. 

Zastav�ná plocha celkem (bez parkovišt�) bere v úvahu i okapový chodník. 

d) Technické a konstruk�ní �ešení [1]

Objekt je zd�ný (konstruk�ní systém Porotherm), st�echa sedlová vaznicové soustavy 

(tradi�ní), stropní konstrukce je v systému Porotherm z nosník� a vložek MIAKO, pod 

sloupky krovu jsou ve stropní konstrukci nad 3. NP umíst�ny snížené vložky + ŽB žebro. 



��
����
�

Schodišt� je tvo�eno z ocelových schodnic. Stupn� jsou betonové, obloženy teracovou 

dlažbou. P�í�ky jsou zd�né z p�í�kovek. Sou�ástí realizace domu Olymp je zahraní úprava, 

komunikace a oplocení. [2] 

Materiály a technologie použité p�i realizaci mají p�íslušné certifikáty, jež budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. [2]

d1)  P�íprava území a zemní práce [1]

P�ed zahájením výkop� bude v rozsahu celého pozemku sejmuta ornice v mocnosti 

0,3 m, která bude odvezena na nedalekou skládku. P�ed zapo�etím výkopových prací je nutné 

vyzna�it stávající inženýrské sít� pop�. provést sondy, když neznáme jejich p�esné polohové a 

hloubkové umíst�ní. Hlavní stavební jáma výkopu je svahovaná v pom�ru 1:0,6, u rýh 

hloubky do 1,3 m nemusí probíhat jejich pažení. Vykopaná zemina bude z �ásti uložena na 

staveništi pro zásypy a zbytek bude odvezen na nedalekou skládku. Pro podklad pod okapový 

chodník bude dovezen net�íd�ný št�rkopísek. Po obvod� bude také umíst�na drenáž, která je 

v loži z drceného kameniva frakce 16-32 a je obalena geotextílii. Drenáž bude svedena do 

kanaliza�ní p�ípojky a odtud do ve�ejného �adu kanalizace. 

d2)  Základy a podkladní beton [1]

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu bylo zjišt�no, že jsou 

základové pom�ry jednoduché (nehrozí nebezpe�í sesuvu, hladina podzemní vody nebyla 

nalezena, základová p�da je únosná) a konstrukce domu je nenáro�ná => 1. geotechnice 

kategorie.  

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu - C16/20 (B20). 

V nepodsklepené �ásti je minimální hloubka základové spáry 1,25 m od upraveného terénu. 

Podkladní beton (C16/20 (B20) tl. 150mm) [2] je navržen z železobetonu na rostlý terén a je 

vyztužen kari sítí 	 6 mm s oky 100 x 100 mm. 

d3)  Svislé nosné konstrukce [1]

Obvodové st�ny zd�né z cihelných blok� Porotherm 44 P+D P10 na MVC 5 MPa 

(sou�ástí systému jsou i cihly polovi�ní, dopl�kové a rohové). Vnit�ní nosné st�ny budou 
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z cihel Porotherm 30 P+D P10 na MVC 5 MPa. Budou použity p�eklady Porotherm PTH 7 a 

PTH 11,5. [2] 

d4)  Stropní konstrukce [1]

Stropní konstrukce objektu jsou tvo�eny z keramobetonových nosník� POROTHERM 

POT 160 x 175 a vložek MIAKO 23/50 PTH a MIAKO 23/62,5 PTH. V míst� u komín� a 

instala�ních jader a p�i sv�tlém rozp�tí nad 6 m jsou umíst�ny snížené vložky MIAKO 8/50 

PTH => ztužující žebro. Tlouš�ka stropní konstrukce je 290 mm, beton C16/20 (B20), [2]

(výztuž na dobetonávku stropní konstrukce je z kari sítí 	 5 mm s oky 100 x 100 mm). ŽB 

monolitický v�nec s v�ncovkou výšky 275 mm je navržen po obvodu objektu v úrovni stropní 

konstrukce, ale také pod pozednicemi. Zde je v�ncovka výšky 238 mm. Ve st�edních zdech je 

pouze monolitický v�nec. Pod sloupky konstrukce krovu jsou umíst�ny snížené vložky. 

Výztuž na v�nce je druhu B500B (10505) 	 10 mm, t�mínky jsou ze stejného druhu ale 

	 6 mm. V míst� u st�ešního výlezu je použita výztuž 	 12 mm a 	 8 mm druhu B500B 

(10505). V úrovni stropní konstrukce je také vedle v�ncovky tepelná izolace výšky 290 mm, 

pod pozednicí výšky 250 mm z EPS. Celková tlouš�ka v�ncovky s TI je 120 mm. Dodavatel 

je povinen dodržovat podmínky montáže p�edepsané firmou Wienerberger. Pod nosníky 

v míst� uložení na nosnou ze
 je nutné vložit t�žký asfaltový pás (nap�. ELASTOCENE).

d5)  Schodišt� [1]

Vertikální komunikace v objektu je �ešena dvouramenným schodišt�m. Schodišt� je 

tvo�eno z ocelových schodnic. [2] Mezi schodnice se osadí PZ desky, na které jsou stupn�

vybetonovány. Ty jsou následn� obloženy teracovou dlažbou firmy TOP TERAMO. Madlo je 

dubové, d�ev�né. Beton stup�� je C16/20 (B20). 

d6)  Krov [1]

Jedná se o sedlovou st�echu p�dorysného tvaru písmene L. Štíty jsou na severní a západní 

stran� objektu. Konstrukce krovu je vaznicová soustava. D�ev�né sloupky krovu jsou kotveny 

do vazného trámy pomocí �epování. Spoj je zajišt�n tesa�skými skobami nebo jinými 

zajiš�ovacími prvky. Sloupky, které nejsou �epovány do vazného trámu, jsou kotveny 

ocelovými patními desti�kami do stropní konstrukce. Vazný trám bude uložen do kapes zdiva 

na d�ev�nou podložku a asfaltový pás. Vazný trám krom sloupk� nese i vzp�ry, které jsou do 

n�ho ukotveny p�íslušnými tesa�skými vazbami a zajišt�ny p�íslušnými spojovacími prvky. 
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Pod st�edovými vaznicemi jsou umíst�ny st�edové kleštiny a pod vrcholovou vrcholové, které 

jsou k sob� p�ipojeny p�es krokev svorníky. Podélné zav�trování je �ešeno bedn�ním, pásky. 

Použité �ezivo bude smrk. Ochranný nát�r bude proveden již firmou, která bude d�evo na 

výstavbu krovu dodávat. Druh ochranného nát�r si ur�í investor s dodavatelem, který pak 

uv�domí výrobní firmu, v tomto p�ípad� pilu. [2]

d7)  St�echa [1]

St�echa je �ešena jako sedlová krov tvo�en vaznicovou soustavou, St�echa je nezateplená, 

zateplení bude provedeno na stropní konstrukci nad 3. NP. Skladba st�ešního plášt� je 

následující: Jako krytina bude použita keramická taška od Tondachu, konkrétn� Románská 

12, lat� rozm�r� 50 x 30 mm, kontralat� 40 x 50 mm, difúzn� propustná hydroizola�ní 

pojistná fólie Jutafol D 140, bedn�ní z OSB desek tl. 25 mm. St�ešní krytina bude provedena 

podle technologického p�edpisu firmy Tondach (na požadovaný skol a druh podst�eší, 

nadmo�skou výšku). Prov�trání st�ešního plášt� je �ešeno u okapu mezerami mezi palubkami, 

u h�ebene lištou + v�tracími taškami v každém poli umíst�nými dle podkladu krytiny. Na 

st�eše u komína je umíst�na st�ešní lávka, která je od st�ešního výlezu. Vyúst�ní ZI st�ešní 

krytinou je pomocí ukon�ujících typových hlavic v taškových tvarovkách. St�echa je opat�ena 

hromosvodnou soustavou. [2]

d8)  P�dní prostor [1]

P�dní prostor nebude trvale využíván vzhledem k prvk�m krovu. P�ístup na p�du je 

navržen pomocí výlezu ze schodiš�ového prostoru 3.NP. Podlahu v p�dním prostoru tvo�í TI, 

na kterou budou pro p�ístup k st�ešnímu výlezu umíst�ny OSB desky. [2]

d9)  Komíny [1]

Komín je proveden z tvárnic Schiedel UNI*** PLUS na MC 5 MPa. Vytáp�ní je 

navrženo pomocí kotle, který je umíst�n v místnosti S.02 (� pr�duchu je 160 mm, rozm�r 

v�trací šachty 100 x 220 mm). [2]

d10)  P�í�ky [1]

P�í�ky v objektu jsou navrženy zd�né z keramických p�í�kovek Porotherm 11,5 P+D na 

MVC 2,5 MPa. [2]
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d11)  P�eklady [1]

Výpl�ové otvory jsou p�ekryty originálními p�eklady Porotherm PTH 7 respektive 

plochými p�eklady Porotherm PTH 11,5. P�eklady jsou dopln�ny tepelnou izolací. Na 

p�eklady bude p�ipevn�no pletivo pro zpevn�ní omítky. [2]

d12)  Podhledy a oplášt�ní [1]

Oplášt�ní instala�ních šachet je provedeno pomocí SDK p�í�ky KNAUF  W 151 Diamant 

v tl. 125 mm. [2]

d13)  Podlahy [1]

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a požadavk� investora. Jednotlivé 

nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v tabulce místností u jednotlivých p�dorys� podlaží. U 

všech podlah je po obvodu st�n teplen� izola�ní pásek tl. 100 mm, který bude po dokon�ení 

dané podlahy o�ezán. Dilata�ní spáry u betonových mazanin jsou maximáln� po ploše 

3 x 3 m. P�ed provedením podlah je nutno osadit navržené instalace a ocelové zárubn�. P�esná 

materiálová a barevná specifikace bude up�esn�na po domluv� s investorem a bude obsažena 

v rozpo�tu stavby. [2]

d14)  Hydroizolace, parozábrany a geotextílie [1]

a) Izolace proti zemní vlhkosti:  Pás oxidovaný HYDROBIT V 60 S 35 (tl 3,5 mm), 

nataven bodov� na podklad 2x s penetra�ním nát�rem, svislá izolace musí být 

vytažena nad terén minimáln� 300 mm [2]

b) HI podlah - koupelny, WC: HI st�rka SOUDAL. St�rka bude v koupelne do výšky 2 m 

na svislé zdi, u WC do výšky 0,5 m. Separa�ní vrstva A400/H mezi betonovou 

mazaninou a TI (ZI) podlah. [2]

c) Difúzní fólie st�ešního plášt� – Jutafol D 140 

d) Geotextílie pro obalení trativodu - Bontec VNW 300 

d15)  Tepelná a zvuková izolace [1]

Podlahy na terénu: p�nový polystyren EPS 100 S tl. 80, 85, 90 mm. [2]

Podlahy na stopní konstrukci: izolace ISOVER EPS 100 S v tl. 35, 40, 50 mm. [2]

TI u v�ncovek z EPS tl. 50 mm, mezi p�eklady u obvodové st�ny z EPS tl. 80 mm (pokud 

nevejde, možno vzít tlouš�ku 70 mm). [2]
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d16)  Omítky [1]

a) Vnit�ní – zdiva a stropy Porotherm: omítka VC jádrová tl. 15 mm a VC štuková tl. 

2 mm. SDK povrchy budou p�etmeleny a p�ebroušeny. [2]

b) Vn�jší skladba vrstev: cementový post�ik + TI omítka Porotherm TO tl. 20 mm + 

uzavírací štuková VC omítka Porotherm univerzal tl. Minimáln� 5 mm + penetrace 

pod omítku + tenkovrstvá silikátová omítka. [2]

d17)  Obklady [1]

a) Sokl: pletivo tl. 5 mm na HI + mrazuvzdorné a flexibilní lepidlo + keramický obklad 

Etna Gris. [2]

b) Vnit�ní: v místnostech hygienického za�ízení a v kuchyni navrženy keramické 

obklady. P�esné ur�ení barevného �ešení a typu obkladu bude ur�eno v pr�b�hu 

realizace stavby. [2]

d18)  Truhlá�ské, záme�nické a ostatní dopl�kové výrobky [1]

Okna a vn�jší dve�e budou provedeny firmou REHAU. P�esná specifikace oken a dve�í 

bude up�esn�na po domluv� investora a jednatelem této firmy. Up�esní se i druh vnit�ního 

parapetu u oken. [2] 

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né hladké dýhované do ocelových zárubní, povrch dýha dub. 

Dve�e vedoucí na terasu (lodžii) budou ve 2/3 zaskleny. [2]

d19)  Klempí�ské výrobky [1]

Klempí�ské výrobky budou provedeny z pozinku tl. 1 mm. Jedná se o žlaby a svody, 

komínové hlavy a venkovní parapety, lemování prostup� nad st�ešní rovinu. [2]

d20)  Malby a nát�ry [1]

Vnit�ní – malby st�n a strop� 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín bude 

ur�en dle rozhodnutí investora. Fasáda bude provedena fasádním nát�rem Terranova  žlutého 

odstínu 110 B. [2] 



�������
�

Prvky krovu již budou dodány naimpregnované. V p�ípad� nutnosti doimpregnování se 

použije stejný impregna�ní prost�edek, který použila pila. Ostatní nát�ry (ocelových 

konstrukcí, zárubní, podlah apod.) budou up�esn�ny po dohod� s investorem. 

d21)  V�trání místnosti [1]

Je navrženo okny. U spíží a WC je navrženo pomocí v�tracích otvor� s m�ížkou. [2] U 

WC ve v�tším byt� je v�trání navrženo pomocí v�trací m�ížky vyvedené do koupelny a 

následn� p�es koupelnu. 

d22)  Venkovní úpravy [1]

Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby 500 x 500 x 50 mm 

uložen do št�rkového podsypu. [2] 

P�ístupový chodník a parkovací plocha jsou vydlážd�ny zámkovou dlažbou tl. 60 mm 

uloženou do kamenné drt� frakce 4 – 8 mm tl. 40 mm. Chodník a plocha pro parkování jsou 

lemovány obrubníkem ABO 4 - 5 50/5/25. [2]

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí v 

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky vyhlášky �. 193/2007 [4]. Vn�jší obálka 

budovy bude spl�ovat požadavky normy �SN 73 0540-2 [5] a m�rnou energetickou spot�ebu 

dle vyhlášky �. 291/2001. [6] [2]

f) Zp�sob založení objektu [1]

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu bylo zjišt�no, že jsou 

základové pom�ry jednoduché (nehrozí nebezpe�í sesuvu, hladina podzemní vody nebyla 

nalezena, základová p�da je únosná) a konstrukce domu je nenáro�ná => 1. geotechnice 

kategorie.  

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu - C16/20 (B20). 

V nepodsklepené �ásti je minimální hloubka základové spáry 1,25 m od upraveného terénu. 

Podkladní beton (C16/20 (B20) tl. 150mm) [2] je navržen z železobetonu na rostlý terén a je 

vyztužen kari sítí 	 6 mm s oky 100 x 100 mm. 
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g) Vliv stavby na životní prost�edí [1]

Dle zákona �. 100/2001 Sb., O posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní zákona 

�. 93/2004 Sb., zákona �. 163/2006 Sb. a zákona �. 186/2006 Sb. [7], není nutné posuzovat 

stavbu jako celek z hlediska vliv� na životní prost�edí, nebo� nevypouští do okolí žádné 

škodlivé látky ohrožující životní prost�edí �i zdraví lidi. 

Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon �. 185/2001 Sb. [8], [2] O odpadech, 

vyhlášku Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb. [9], [2], kterou se stanoví katalog 

odpad� a seznam nebezpe�ných odpad� a NV �. 197/2003 Sb. O plánu odpadového 

hospodá�ství �eské republiky. [10] 

Je nutné respektovat i tyto p�edpisy ochrany životního prost�edí p�i povolování staveb – 

zákon �. 17/1992 Sb. O životním prost�edí [11], zákon �. 123/1998 Sb. O právu na informace o 

životním prost�edí ve zn�ní 6/2005 [12], zákon �. 282/1991 Sb. O �eské inspekci životního 

prost�edí [13] a zákon �. 388/1991 Sb. �NR o státním fondu životního prost�edí. [14] 

Za špatného po�así je nutné �istit všechna vozidla, komunikaci a v p�ípad� práce po 

22. hodin� je nutné dodržovat no�ní klid. 

Zásady pro nakládání s odpady [9], [2]

P�i provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpad�

• separovat jednotlivé druhy odpad�

• uplat�ovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k p�ímému skladování 
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Tab. 1: P�edpokládané množství odpad� vzniklé výstavbou [9]

Katalogové �íslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,3 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,15 t 
17 01 01 Beton O 1,2 t 
17 02 01 D�evo O 0,6 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,5 t 
17 02 03 Plasty O 0,02 t 
17 09 04 Sm�sný stavební odpad O 0,75 t 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 1,3 t 
17 04 04 Zinek, pozink O 0,1 t 
17 01 02 Cihly O 0,15 t 

h) Dopravní �ešení [1]

Napojení na ve�ejnou komunikaci je na ulici Partyzánskou pro vozila pop�. osoby a na 

ulici Kasárenskou pro osoby. Vstup pro p�ší je do objektu p�es branku, která odd�luje 

komunikaci pro p�ší od vstupní cesty k objektu. Na pozemku je možnost parkování pro 

6 voz�. 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí [1]

Vn�jšími škodlivými vlivy p�sobícími na stavbu mohou být: 

o Radon – pr�zkumem na p�ítomnost radonu bylo zjišt�no, že nehrozí ohrožení stavby a 

jejího užívání radonem. 

o Agresivní podzemní voda – pr�zkumem nebyla zjišt�na p�ítomnost podzemních vod, 

takže nebezpe�í nehrozí.  

o Seismicita – dle prozkoumání map s výskytem seismické �innosti bylo zjišt�no, že 

oblast výstavby se nenachází v seismicky aktivní oblasti. 

o Poddolování – stavba se nenachází na území, na kterém d�íve probíhala t�žba nebo 

v jehož okolí momentáln� probíhá. 

j) Obecné požadavky na výstavbu [1]

Musí být zabrán�no vstupu na staveništ� nepovolaným osobám. Z tohoto d�vodu umístí 

dodavatel výstražnou ceduli na viditelné místo (na plot). P�i provád�ní prací je také nutno 

respektovat pravidla, která si p�ed zahájením výstavby ur�í dodavatel (platí pro zam�stnance 

dodavatelské firmy, subdodavatelé a osoby vykonávající nejr�zn�jší kontroly a dozory).  
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P�i p�íprav� a provád�ní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 

zákony a vyhlášky: 

Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy, zákon o zajiš�ování dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. [3], [18]

Na�ízení vlády �.591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích. [15], [18] 

Zvýšenou pozornost je t�eba v�novat zejména pracím ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce a technologických za�ízení je pot�eba v pr�b�hu výstavby 

dodržovat základní požadavky dle na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky [16] dle zákona �. 309/2006 Sb. [3] P�i t�chto pracích musí být dodržena norma �SN 

EN 358 (832651) Osobní ochranné prost�edky pro pracovní polohování a prevenci pád� z 

výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prost�edky. 

[17] Pracovníci provád�jící práci ve výškách musí být s bezpe�nostními p�edpisy a riziky 

seznámení a musí používat osobní ochranné pracovní prost�edky p�edepsané ve výše uvedené 

norm�. 

V Opav� dne 6. 4. 2011                                Vypracoval: Petr Kure�ka 
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polohovací spojovací prost�edky z dubna 2001 

[18] Specializovaný projekt II – Technologický p�edpis provád�ní krovu – Petr Kure�ka 
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Technologický p�edpis provád�ní krovu [27]

1. Obecné informace [27]

Objednatel: Statutární m�sto Opava zastoupeno Ing. Markem Suchým  

Adresa zástupce: Mírová 58, Opava 2 746 02 

tel.: 608 452 565 

e-mail: marek.suchyy@volny.cz

Zhotovitel: : Prohamnol, spol. s r. o. 

Sídlo: Polní 342, 747 05, Opava

I�: 510 531 36

DI�: CZ510 531 36

Bankovní spojení: KB Opava, �.ú. 21-8450290217/0800

tel.: 553 614 440

fax: 553 614 441

e-mail: prohamnol@prohamnol.com

[27] 

Dokument je ur�en pro výstavbu krovu bytového domu v obytné zón� Na Lukách 

v Opav� s PS� 747 05. D�m je �ty�podlažní se t�emi nadzemními podlažími a jedním 

podzemním. Objekt bude vybudován ze sortimentu firmy POROTHERM (zdivo, stropy, 

p�eklady, nadpraží). [27]

Popis staveništ�: Objekt je situován na stavební parcele �. 867/3 o celkové vým��e 

1200 m2 v katastrálním území Opava se nachází v obytné zón� „Na Lukách“. Vjezd na 

pozemek je z ulice Partyzánské (asfaltová komunikace ší�e 6m), vstup z ulice Kasárenské 

(zámková dlažba ší�ky 2,1m, délky 4 m).  Parcela je situována v rovinatém území. Pozemek 

není zarostlý žádnými d�evinami, je pouze zatravn�n. Základová p�da je tvo�ena 

pís�itojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. 

Pozemek je oplocen, vjezdová brána je �ešena mezerou mezi ploty ší�ky 6 m, vstupní 2,1 m. 

U vjezdu je ve zd�ném pilí�ku napojení elekt�iny se zásuvkovou sk�íní. Vodovod je napojen 
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z uli�ního �adu do vodom�rné šachty (na parcele 2,5 m od oplocení). Inženýrské sít� jednotné 

kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Partyzánské. [27]

Ú�el dokumentace: Ú�elem pracovního p�edpisu je stanovit a popsat obecná pravidla p�i 

provád�ní krovu dle platných norem a zákon�. �SN 73 2810 – Provád�ní d�ev�ných 

konstrukcí [2] a �SN 73 17 01 - Navrhování d�ev�ných stavebních konstrukcí [28]. [27]

2. Materiál [27]

Druhy použitých materiál�: Jako materiál bude použito hran�né �ezivo ze smrku. Musí se 

zjistit jeho absolutní vlhkost, která nesmí p�esáhnout 20%. Materiál nesmí mít podélné a 

šikmé trhliny. Jako spojovací materiál se použijí tesa�ské skoby, svorníky s podložkami, 

h�ebíky, vruty, pop�. d�ev�né dubové kolíky. [27]

Dodavatel:  Pila Hertice, s.r.o. 

Peka�ská 1594/91 

747 05, Opava - Kate�inky 

tel.: +420 777 925 085 

  

e-mail: pila.hertice@volny.cz

Zp�sob dodávky: Prvky krovu budou dodávány postupn�, dle požadavk� stavební firmy, 

p�ímo na stavbu. [27]

Doprava: Dlouhé kusové prvky budou dopravovány vozem T815 NTH, krátké kusové 

prvky vozem LIAZ 110 022. Spojovací materiál a pomocný materiál bude dopraven vozem 

AVIA A31. Pro dopravu po staveništi se doporu�uje je�áb PEINER SMK 203. Dopravované 

prvky budou už impregnovány doporu�eným prost�edkem, nap�. BOCHEMITem. [27]

Skladování: Pokud budou uskladn�ny krovové prvky na volném prostranství, pak do 

výšky maximáln� 2 metr� a tak, aby byl pr�chod mezi jednotlivými skládkami alespo�

0,75 m. Podklad skládky je tvo�en bu
 zpevn�nou odvodn�nou p�dou nebo silni�ními �i 

stropními panely. Prvky musí být uloženy na podkladních hranolech výšky minimáln� 30 cm, 



�������
�

aby nedošlo k zne�išt�ní prvk� krovu a také z d�vodu lepší manipulace (pro je�áb i ru�n�). Je 

nutno také po�ítat s dopln�ním skladovací plochy o prostor pro t�íd�ní. Lat� budou 

skladovány ve svazcích a dopraveny na stropní konstrukci (+ 9,020) po dokon�ení montáže 

krovu. Spojovací prvky, pomocný materiál a drobné ná�adí budou uskladn�ny 

v uzamykatelných skladech (kontejnery) s pevnou podlahou. [27]

P�evzetí dodávky: Dodávku krovových prvk� kontroluje a p�ejímá stavbyvedoucí. Pokud 

není na stavb�, plní tento úkol vedoucí �ety. Pokud n�co nesouhlasí, dohodne se s dovozcem 

na náprav�. [27]

Pr�m�rná spot�eba: Na konstrukci krovu budou pot�eba tyto prvky: vaznice, pozednice, 

sloupky, krokve, vzp�ry, vazný trám, kleštiny. Jako spojovací materiál budou použity: 

závitové ty�e, svorníky, tesa�ské skoby, h�ebíky. Dimenze, délka, po�et kus� viz. Výpis 

prvk�. [27]

Zásobování: Prvky budou dopravovány postupn�, p�edpokládá se, že v 4 etapách. [27]

V 1. etap� budou dovezeny vaznice, pozednice a vazné trámy, ve druhé krokve, kleštiny a 

prvky vým�ny. Ve t�etí etap� budou dovezeny vzp�ry, ba�kory, sloupky, pásky. V poslední 

etap� bude dovezeno bedn�ní. 

3. Pracovní podmínky [27]

P�íprava pracovišt�, staveništ�: Musí být hotová konstrukce stropu na kót� + 9,020, 

p�dní nadezdívky, štítové zdi, komín – vše dle PD. Zdivo pro uložení krovu musí být zatvrdlé 

a s povrchovou úpravou. V p�dním prostoru musí být proveden váhorys (V místnosti 

provedená vodorovná �ára na st�nách po celém obvod�, vesm�s ± 1 metr nad podlahou 

z d�vodu m��ení hadicovou vodováhou � pomocná stabilní míra pro provád�ní konstrukcí, 

aby byly ve správné úrovni.) a podélná osa. Musí být provedeny otvory pro kotvení pozednice 

dle PD. P�ípadné rozm�rné �ásti instala�ních za�ízení budou na p�dní úrove� dopraveny p�ed 

montáží krovu. Z p�dního prostoru musí být vyklizeno lešení a zbytky materiálu z p�edešlých 

prací. [27]
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4. P�evzetí staveništ�, pracovišt� [27]

Podmínky pro p�evzetí pracovišt�: Pracovní �eta p�evezme pracovišt� pro konstrukci 

krovu po kontrole vyklizení podlaží, vyzd�ní p�dní nadezdívky, štítových st�n, komínu. Za 

p�evzetí pracovišt� odpovídá vedoucí �ety. Informace o p�evzetí zapíše do stavebního deníku, 

kde napíše i p�ípadné námitky, pokud není vše dle norem. [27] 

Podmínky pro p�evzetí staveništ�: P�ed p�evzetím staveništ� stavbyvedoucí zkontroluje 

správné sm�rové a výškové vyty�ení objektu, napojení na pot�ebné zdroje energií a jejich 

vyty�ení, ozna�ena p�ístupová cesta pro skladování materiál� a p�ístup autoje�ábu. Vše stvrdí 

podpisem do deníku. [27]

5. Obecné pracovní podmínky [27]

P�i p�emíst�ní prvk� je�ábem nesmí být rychlost v�tru vyšší než 10 m/s z d�vodu 

manipulace. P�erušení prací se rovn�ž p�ipouští p�i snížené viditelnosti z d�vodu mlhy, 

silného dešt�, sn�žení. Nesmí se také pracovat s prvky s námrazou a zabudovat je na 

konstrukci s námrazou. Montážní a vázací prost�edky a pom�cky je nutno denn� kontrolovat, 

udržovat v �istot� a bez námrazy. P�i práci pod - 10°C je nutno p�edpokládat snížené 

vlastnosti popruh� pro p�emis�ování pomocí je�ábu. Pracovníci na skládce, kte�í budou 

upev�ovat panely na je�áb, budou proškoleni o zp�sobilosti a proškolení podepíší. Proškoleni 

budou i pracovníci montující krov pro práci ve výškách a musí mít léka�ské potvrzení. [27]

6. Personální obsazení [27]

Pracovní �eta se skládá z:  

1 mistr – �ídí montážní práce, dohlíží na technologickou káze�, rovinnost, kvalitu práce, �ídí 

dopravu prvk�, dohlíží na BOZP [27]

3 montážní pracovníci (tesa�i) – spojují krovové prvky, dbají na kvalitu provedení tesa�ských 

spoj�, zav�trování, stabilitu, dávají pokyny pomocným d�lník�m [27]

4 pomocní d�lníci – mají na starosti p�ísun prvk�, pomocné práce dle pokyn� tesa��, p�ibíjejí 

la�ování, p�ípadn� p�ivazují prvky na je�áb, k �emuž pot�ebují osv�d�ení – vaza�ský 

pr�kaz; 2 pomocní d�lníci jsou na skládce, 2 na p�dní úrovni s tesa�i [27]
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7. Stroje a pom�cky [27]

Na krovu jsou pot�eba tyto pom�cky: rašple, klešt�, úhelník, kladivo, d�ev�ná a železná 

palice, vodováha, zednické závaží, nivela�ní p�ístroj, m��ící pásmo, konopné lano, žeb�íky, 

kladkostroj, rámová tesa�ská pilka, dláto, malá sekyrka, skládací metr, tesa�ská tužka, je�áb 

s p�íslušenstvím, osobní ochranné pracovní pom�cky, motorová pila, elektrická �et�zová pila, 

rámová pila velká, b�ichatka, elektrická vrta�ka + vrtáky, elektrická utahova�ka, sada 

matkových klí��, elektrický a ru�ní hoblík. [27]

8. Požadavky na … [27]

a) Technologické p�estávky [27]

Musí být p�i síle v�tru nad 10 m/s, p�i snížené viditelnosti, p�i námraze. [27]

b) Skladování [27]

Skladování prvk� do výšky maximáln� 2 metr� a tak, aby byl pr�chod mezi jednotlivými 

skládkami alespo� 0,75 m. Prvky musí být uloženy na podkladních hranolech výšky 

minimáln� 30 cm. [27]

c) Hotové konstrukce p�ed provedení a nutnost vyzna�ení [27]

Musí být hotová p�dní úrove�, p�dní nadezdívky, štítové zdi, komín – vše dle PD. Zdivo 

a pilí�ky pro uložení krovu musí být zatvrdlé a s povrchovou úpravou. V p�dním prostoru 

musí být proveden váhorys a podélná osa. Musí být provedeny otvory pro kotvení pozednice 

dle PD. [27]

9. Pracovní postupy [27]

a) Chronologický sled a popis pracovních operací [27]

Nejprve doprava prvk� na p�dní úrove�, kde budou prvky uloženy. Následn� bude krov 

sestaven. Po n�m následuje úklid. 

Nejprve se položí asfaltová lepenka na p�dní nadezdívku, na kterou se osadí pozednice, 

která se skládá ze dvou �ástí spojených na sraz. Do pozednice se vyvrtají otvory až do 

železobetonového v�nce, které budou sloužit pro kotvení pozednice závitovou ty�í délky 

350 mm. Otvory se vyvrtají po p�edepsaných vzdálenostech pro kotvení pozednice. Po 
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vyvrtání otvor� se do nich závitová ty� osadí. Na pozednice se zakreslí osová vzdálenost pro 

uložení krokví. Pak se do kapes ve zdivu osadí vazný trám na impregnované prkenné 

podložky tl. 35 mm a zhlaví trámu se podloží asfaltovou lepenkou. Následn� se sestaví plné 

vazby ze sloupk� a vzp�r. Mezi tyto plné vazby se vloží provizorní rozp�ra. Tyto plné vazby 

se zvednou a budou osazeny do vazného trámu pomocí p�edepsaných tesa�ských spoj�. Jejich 

poloha se zajistí provizorním zav�trováním z latí 25 x 30 mm a to do položení vaznic a 

krokví. Poté se lat� odstraní. Vzp�ry mezi sebou p�es sloupky budou zajišt�ny tesa�skými 

skobami, stejn� tak vzp�ry se sloupky. Na sloupky se zvednou vaznice a osadí pásky. Spoje se 

zajistí p�edepsaným zp�sobem. Následn� se osadí krokve plných vazeb. Krokve budou 

p�ikotveny h�eby zvanými “nárožáky“ takové délky, aby byly ve vaznici ± 200 mm (u 

h�ebene dle p�edpisu). Následn� se osadí ostatní krokve, které jsou ve vrcholu spojeny 

svorníky s podložkou a na jednotlivé prvky uloženy pomocí daných tesa�ských spoj�. Až 

budou krokve osazeny, umístí se kleštiny na sloupky a krokve. Kleštiny krokev stahují a 

budou mezi sebou spojeny pomocí svorník� s podložkami. Pak se odstraní provizorní 

rozep�ení sloupk� plných vazeb. Poté se prohlédne celá konstrukce a definitivn� se dotáhnou 

matice prvk�. Dále se definitivn� p�ikotví pozednice. Poté se za�ne p�ibíjet bedn�ní sm�rem 

od okapu k h�ebeni, které slouží jako podklad pro difúzní fólii. Po dokon�ení bedn�ní se 

p�dní prostor vyklidí a krov je p�edán pokrýva��m. 

b) Nej�ast�jší závady v pracovním postupu a zp�sob jejich odstran�ní 

[27]

Nej�ast�jšími závadami v pracovním postupu je zabudování prvk� s nadm�rnou 

sukovitostí, s podélnými a p�í�nými trhlinami, absolutní vlhkostí nad 20%, zabudování 

neimpregnovaných prvk�. Tyto prvky se nesmí do konstrukce krovu dostat a je nutné je 

vy�adit. [27]

c) Pot�ebná opat�ení provedená po skon�ení pracovního postupu [27]

Po pracovní sm�n� musí vedoucí �ety zkontrolovat provizorní zav�trování, zakrytí prvk�

na stropní konstrukci (ochrana proti dešti) pop�. prvk� na skládce, úklid pracovních pom�cek 

a prost�edk�, spojovacích prvk� a jejich zabezpe�ení v uzamykatelném sklad�. Po dokon�ení 

celého krovu je nutno zkontrolovat provedené tesa�ské spoje, upevn�ní jednotlivých prvk�

pomocí spojovacích prost�edk� a impregnaci jednotlivých d�ev�ných prvk�. [27]
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d) Zp�sob provád�ní oprav, údržby a ošet�ování [27]

Prvky krovu musí být chrán�ny proti klimatickým podmínkám (vítr, voda, sníh, 

námraza…), aby nedošlo k degradaci prvk�. P�ípadné poškození a ošet�ení jednotlivých prvk�

krovové konstrukce je t�eba �ešit s odborným poradcem a poradit se na nejlepším a 

nejhospodárn�jším �ešení opravy (vým�na, zbavení se šk�dc� r�znými p�edepsanými 

metodami apod.). [27]

e) P�ejímka [27]

P�ejímku díla provádí investor pop�. jeho technický dozor od stavbyvedoucího 

zhotovitelské firmy. P�evzetí díla stvrdí podpisem do stavebního deníku pop�. napíše námitky 

na vady a zp�sob jejich odstran�ní. [27]

10. Jakost a kontrola kvality [27]

Za kvalitu provád�ní a dodržení pracovních postup� je zodpov�dný stavbyvedoucí. Ten 

je dále zodpov�dný i za používání osobních ochranných pracovních pom�cek. Je také nutné 

kontrolovat kvalitu tesa�ských spoj�, polohu krovových prvk�, umíst�ní a po�et otvor�, 

kotvení jednotlivých prvk�. P�ed osazením je nutná kontrola profilu prvk�, impregnace, 

nadm�rné sukovitosti a podélných a šikmých trhlin. Pokud by n�jaké prvky byly nadm�rn�

sukovité pop�. m�ly šikmé �i podélné trhliny, je nutné je vy�adit. Je nutno respektovat normy 

�SN 73 2810 – Provád�ní d�ev�ných konstrukcí [2], �SN 73 17 01 - Navrhování d�ev�ných 

stavebních konstrukcí [28] a �SN EN 336 Konstruk�ní d�evo – Rozm�ry, dovolené odchylky 

[29]. P�ed kladením samotné krytiny je nutno p�izvat investora nebo jeho technický dozor, 

který prohlídne provedené práce a do stavebního deníku zapíše, zda p�ejímá provedené dílo, 

nebo nikoli a d�vody, pro� ho nep�ebírá (pokud nep�ebere, je t�eba d�vody v co nejkratším 

�ase odstranit). [27] 

Zkoušky na materiál nebudou pot�eba, nebo� dodavatel zaru�uje p�edepsané vlastnosti p�i 

dodržení daného postupu certifikátem. [27]

11.BOZP [27]

P�i p�íprav� a provád�ní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 

zákony a vyhlášky: 
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Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy, zákon o zajiš�ování dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. [3], [27] 

Na�ízení vlády �.591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích. [4], [27]

V rámci realizace stavby se vzchází ze sou�asných zákonných norem, jež p�esn� definují 

základní požadavky, parametry, pom�cky a dopl�ky pro zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví pracovník� na stavb�. Jedná se zejména o následující: [27] 

Výpis všech norem a jejich p�esné názvy a zna�ení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], [7], 

[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]  

P�i provád�ní stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona 

�. 114/1992 Sb., O ochran� p�írody a krajiny [25], [27], a v souladu s �SN DIN 18920 Ochrana 

strom�, porost� a ploch ur�ených pro vegetaci p�i stavebních �innostech. [26] ,[27]

12.Ekologie [27]

Dle zákona �. 100/2001 Sb., O posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon� [30] (zákon O posuzování vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní �. 93/2004 

Sb. není t�eba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prost�edí, nebo� svým 

charakterem nepat�í do zám�r� uvedených v p�íloze 1 této právní úpravy, která toto vyžaduje. 

Z pohledu odpad� a jejich likvidace bude vše provád�no podle zákona o odpadech 

�. 185/2001 Sb. [31] ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (zákon �. 275/2002 Sb. [1]) a dle vyhlášky 

Ministerstva životního prost�edí �. 383/2001, O podrobnostech nakládání s odpady [33]. 

Odpady vzniklé p�i realizaci stavby a b�hem vlastního provozu objektu jsou za�azeny do 

kategorie dle vyhlášky �. 381/2001 Sb. [32] 

Odpady vzniklé p�i realizaci stavby se omezují na stavební su� produkovaný jako odpad 

stavebního materiálu vznikajícího p�i stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. 
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13.Literatura a p�edpisy 

Použité podklady: 

[1] �SN EN 1995 - 1 - 1 - Navrhování d�ev�ných konstrukcí  

[2] �SN P ENV 1995 - 1 - 1 - Navrhování d�ev�ných konstrukcí  

POZN.: Tyto normy byly použity p�i návrhu pr��ezu prvk� a nejsou uvedeny v textu. 

Seznam norem uvedených v textu viz. Seznam literatury, norem. 

14. Zm�nové �ízení [27]

Zm�nové �ízení podléhá ustanovení dokumentovaného postupu spole�nosti v ON 

„Zm�nové �ízení“. [27]

15.Rozd�lovník [27]

Kopie dokument� (Technologický p�edpis + p�íslušné výkresy) budou provedeny ve 

4 vyhotoveních. Jedno bude na stavb� u stavbyvedoucího, druhé si p�evezme objednatel pop�. 

jeho technický dozor, t�etí vedoucí pracovní �ety a �tvrté p�ipadne projektantovi. [27]
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V Opav� dne 6. 4. 2011                               Vypracoval: Petr Kure�ka 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) [1]

Název konstrukce:   Podlaha na zemin�

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,027       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 1  0,040       1,230  17,0 
   3  A 400 H  0,0007       0,210  3150,0 
   4  P�nový polystyren 5 (po roce 2  0,080       0,033  70,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,560+0,000 = 0,560 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,910 
  

  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  =   0,38 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,38 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). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) [1]

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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   3  Porotherm 44 P+D na maltu oby�  0,440       0,174  7,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   5  Baumit vn�jší štuková omítka (  0,003       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+0,000 = 0,793 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,912 
  

  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  =   0,38 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,37 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: 1,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Omítka vápenocementová). 
  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 = 0,0582 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 3,7122 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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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) [1]

Název konstrukce:   Strop pod podkrovím 

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:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   3  Cihlobeton 1  0,290       0,520  8,0 
   4  Isover Orsil Uni  0,120       0,040  1,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  

  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 =   0,27 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). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

V Opav� dne 6. 4. 2011                               Vypracoval: Petr Kure�ka 
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SEZNAM PROGRAM:  

[1] Teplo pro Windows verze 2009 – doc. Dr. Ing. Zbyn�k Svoboda
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Technická zpráva – za�ízení staveništ�

Stavba: Bytový d�m Olymp  

Kasárenská 37, 747 05 Opava 2 [2]

Zhotovitel: bude vybrán v sout�ži [2]

Popis stavby: P�dorys bytového domu Olymp je ve tvaru písmene L. Budova je 

�ty�podlažní (1x PP, 3x NP) + neobytné podkroví. Objekt je zast�ešen sedlovou konstrukcí 

krovu. Vstup do objektu je z východní strany. Vede p�es vestibul do schodiš�ového prostoru a 

je z n�j také možnost do kolárny, ko�árkárny. Z vestibulu vejdeme do schodiš�ového 

prostoru, ze kterého je vstup do ostatních podlaží a do byt� daného podlaží. Menší z byt� je 

tvo�en halou, odkud je p�ístup do komory, WC, koupelny a kuchyn� s obývacím pokojem. 

Sou�ástí haly jsou i dv� instala�ní šachty. V�tší byt je tvo�en p�edsíní, odkud je vstup do 

d�tských pokoj�, pracovny, ložnice, kuchyn�, WC, koupelny a obývacího pokoje. 

Z obývacího pokoje je vstup na terasu (pro 1.NP) �i lodžii (pro 2. a 3. NP). Obývací pokoj je 

propojen dve�mi s kuchyní. [2] 

V 1. PP jsou sklepy jednotlivých byt�, do kterých je vstup z chodby, do které se 

dostaneme ze schodiš�ového prostoru. Dále ze schodišt� m�žeme jít do technické místnosti, 

ve které jsou instala�ní šachty a kotel. Z této místnosti je dále vstup do skladu. 2. NP má 

stejnou dispozici jako 1. NP s tím rozdílem, že místo vestibulu a kolárny, ko�árkárny jsou 

spole�enské prostory p�ístupné ze schodiš�ového prostoru. 3. NP má taktéž stejnou dispozici 

s tím rozdílem, že místo spole�enského prostoru je pokoj pro hosty, do kterého se dostaneme 

p�es jeden z d�tských pokoj�. Dále je nad podestou 3. NP v úrovni stropní konstrukce umíst�n 

výlez na p�du, ze které je vstup na st�echu. Na stropní konstrukci nad 3. NP bude v p�dním 

prostoru umíst�na tepelná izolace, na kterou budou z d�vodu dostání se k výlezu na st�echu, 

umíst�ny OSB desky. Konstrukce je zd�ná z cihel POROTHERM v�. strop� a p�eklad� nad 

otvory. Pod sloupky krovu, které nejsou �epovány do vazného trámu, je nad 3.NP snížená 

vložka a ztužující žebro. St�echa objektu je sedlová a krov je tvo�en z d�ev�ných prvk�. [2]
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1. POSTUP BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠT	 [1], [2]

Prostor staveništ� je majetkem m�sta Opavy. V sou�asnosti je pozemek nevyužívám, 

oplocen. Stávající oplocení je možno ponechat v pr�b�hu výstavby. Pro za�ízení staveništ�

bude sloužit parcela �. 867/3, která je zárove� parcelou pro výstavbu objektu. Pozemek je 

majetkem objednatele. Staveništ� se za�ne budovat 12 dní p�ed zahájením prací na stavb�. 

Jednotlivé objekty za�ízení staveništ� se budou likvidovat postupn�, pokud již nebudou 

pot�eba nebo musí být odstran�ny v termínu, na kterém se zhotovitel domluví s objednatelem. 

P�ed zahájením prací budou vyty�eny stávající inženýrské sít� na náklad investora a p�i 

provád�ní p�ípojek bude proveden �áste�ný zábor ulice Partyzánské. [2]

2. USPO�ÁDÁNÍ STAVENIŠT	 [1], [2]

Za�ízení staveništ� m�že být oploceno p�vodním plotem pop�. m�že být ješt� dle pot�eby 

zdvojeno p�enosným oplocením a bude provád�no pravidelné �išt�ní komunikace, pokud 

bude zapot�ebí. Komunikace nesmí z�stat zne�išt�ná. Pro výstavbu nebude použit v�žový 

je�áb z d�vodu malého prostoru. [2] 

P�ed zapo�etím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány p�ípojky – kanalizace, 

vodovod, plynovod, elekt�ina a telefonní p�ípojka. Po dobu výstavby doje k do�asnému 

záboru ulic Partyzánská a Na Lukách. [2] 

Lešení, maltoviny a cihelné konstrukce budou skladovány na �ásti parcely �. 867/3 na 

volném prostranství na paletách, kde musí být chrán�ny proti klimatickým vliv�m (sníh, déš�, 

mráz, nadm�rná teplota apod.). Je možno je také sladovat ve sk�í�ových kontejnerech na 

pozemku, pokud na volném prostranství bude skladováno n�co jiného. V tomto p�ípad�

nemusí být chrán�ny p�ed klimatickými vlivy. [2]

3. NAPOJENÍ STAVENIŠT	 NA SÍT	 [1], [2]

� Voda: pro pot�eby výstavby bude vybudována provizorní p�ípojka z místní ve�ejné 

vodovodní sít� z ulice Na Lukách. Místo napojení je vyzna�eno na výkrese Za�ízení 

staveništ�. K m��ení odb�ru vody na staveništi bude provizorní vodovodní šachta. [2]

� Kanalizace: splašková voda z umývárny a provozu za�ízení staveništ� bude odvád�na 

p�ípojkou napojenou na hlavní �ád v ulici Na Lukách. [2]
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� Elektrická energie: bude zajiš�ována p�ípojkou elekt�iny z ve�ejné sít� vedené pod 

komunikací ulice Na Lukách. Vedení elekt�iny kabely pro výstavbu bude ve výšce 3 m 

nad p�vodním terénem na provizorn� vybudovaných sloupech. [2]

4. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD PAMÁTKOVÉ PÉ�E [1], [2]

Stavba se nachází na území, na kterém není nutné provád�t archeologický pr�zkum. 

V p�ípad� jakéhokoli nálezu p�i zemních pracích, který m�že mít historickou hodnotu, je 

nutné práci p�erušit a informovat p�íslušný ú�ad památkové pé�e. P�i kolauda�ním �ízení bude 

p�edloženo písemné potvrzení o tom, zda došlo k pr�zkumu a jeho výsledky. 

5. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT	 ELEKTRICKOU ENERGIÍ [1], 

[2]

P�i projektu elektrizace vycházíme z: [1], [2]

o vypracování p�edb�žné rozvahy o odb�ru, která je podkladem k jednání s p�íslušnými 

orgány o možnosti p�ipojení na státní energetickou sí�, 

o ur�ení požadavk� na nep�erušenou dodávku, 

o jednání o využití budoucích definitivních za�ízení pro ú�ely výstavby, 

o ur�ení po�adí d�ležitosti jednotlivých odb�rných míst, na základ� kterých jsou 

dimenzovány rozvody. [2]

I. Ur�ení druhu spot�ebi�e [1], [2]

a) Spot�ebi�e provozní – viz. TAB P1

b) Spot�ebi�e pro osv�tlení – vn�jší - nejsou 

� vnit�ní  - viz TAB P3

II. Stanovení maximálního zdánlivého p�íkonu [1], [2]

Celkový p�íkon je 63,79 kW. 

Je navržen stožárový transformátor o p�íkonu 100 kW. 

III. Ur�ení vnitrostaveništního rozvodu NN [1], [2]

Druh rozvodu – volný vodi� na stožáru. 
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IV. P�ipojení spot�ebi�� a rozvod uvnit� objektu [1], [2]

Rozvod elektrické energie je z hlavního staveništního rozvad��e pomocí kabel�

(prodlužova�ek) firmy. Kabely musí být chrán�ny proti mechanickému poškození 

(pojezd kole�kem apod.) a také proti dešti a sn�hu. 

V. Osv�tlení na staveništi [1], [2]

K osv�tlení staveništ� pro p�ípadnou práci v noci posta�í pouli�ní lampy rozmíst�né 

okolo objektu. Uvnit� objektu je osv�tlení �ešeno pomocí halogenových sv�tel, kterými si 

pracovníci v p�ípad� tmy svítí k práci. [2]

6. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT	 VODOU [1], [2]

Pro provoz staveništ� bude pot�eba tyto druhy vod: [2]

� užitkovou 

� pitnou 

� požární 

Spot�eba vody [2]

Sou�et spot�eby p�ipadající na práce provád�né v období maximálního výkonu se vypo�te 

dle vzorce: 

                                            Qn = (Pn * Kn) / (t * 3600) [l/s]  (1) 

kde:  Qn = vte�inová spot�eba vody 

 Pn = spot�eba vody na den, sm�nu 

 Kn = koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu  

 t = doba, pro kterou je voda odebíráná 

Výpo�et viz. p�íloha 

7. SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY [1], [2]

Beton se bude dovážet na staveništ� z nedaleké betonárky pr�b�žn� autodomícháva�i. 

P�ípadné menší množství betonu bude dovezeno na multiká�e pop�. si jej pracovníci sami 

namíchají z pytlované sm�si. Tvárnice budou dováženy na paletách, d�ev�né prvky na 

valnících. Malta bude dovezena v sile, do kterého bude malta neustále dopl�ována speciálním 



���	���
�

za�ízením na �erpání malty do sil. Malta m�že být dodávaná také jako pytlovaná sm�s na 

paletách (pytle hmotnosti 40, 30 �i 25 kg). Maltu pytlovanou si zam�stnanci namíchají sami 

v mícha�ce pop�. ru�e. Tvárnice i pytlované sm�si budou uloženy v kontejnerových sk�íních, 

pop�. na volném prostranství na paletách, a musí být chrán�ny proti klimatickým vliv� (sníh, 

déš�, mráz, nadm�rná teplota apod.). Všechny komunikace, po kterých bude materiál 

dopravován na staveništ�, vyhovují, p�esto je ale nutné z�ídit na staveništi zpevn�nou 

komunikaci pomocí panel� nap�. pro dopravu sila. V�ci uložené na paletách mohou být 

vykládány rovnou z ulice. [2]

8. SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI [1], [2]

  

A) Požadavky na uspo�ádání skládek [2]

Skladovací plochy musí být zpevn�ny, odvodn�ny a ozna�eny zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. P�i ru�ní manipulaci se skladovaným materiálem musí být použity 

takové pom�cky a postupy, aby nedocházelo k úraz�m (uklouznutí, zakopnutí apod.). Musí 

být zajišt�na stabilita uloženého materiálu – nepoškozené palety, podložky, proklady, op�rami 

apod. Nebezpe�né látky skladované v demižonech, kovových koších a podobných nádobách 

nesm�jí být p�enášeny v náru�i, na zádech, taženy a tla�eny p�ímo po podlaze. 

U sypkých materiál� je p�i ru�ním ukládání a odebírání dovolena maximáln� výška 

2 metry voln� ložených a pytlovaných je výška maximáln� 1,5 m p�i ru�ním odb�ru a 3 m p�i 

odb�ru pomocí mechanizace. 

Kusový materiál pravidelných tvar� p�i ru�ním odb�ru m�že být skladován maximáln�

do výšky 1,8 m, nepravidelných tvar� do 1 m a p�i skladování na paletách do 2 metr�. 

Kapaliny se skladují jako kusový materiál, p�i otev�ené nádob� skladování musí být její 

obsah maximáln� ¾ plného obsahu a nesní se skladovat ve dvou a více vrstvách na sob�, jen 

v jedné. 
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B) Skladování na staveništi [2]

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu:

� skládka otev�ená na volném prostranství 

� krytý sklad 

V krytých skládkách se skladují všechny materiály, u kterých by mohlo z d�vodu 

klimatických podmínek dojít ke zhoršení požadovaných vlastností (nap�. armatury, svítidla, 

žárovky, kování vodi�e …), spojovací materiál, pracovní pom�cky �i v nejnutn�jších 

p�ípadech i drobné stroje na pomoc s p�epravou �i provád�ní, pokud již není v jiných bu�kách 

místo. [2] 

Kryté skládky jsou kontejnerové sk�ín� se vstupem z jedné kratší strany. Oplocení 

staveništ� je z drát�ného pletiva �i z p�enosných dílc�. [2] 

Umíst�ní skládek – výkres Za�ízení staveništ�. 

9. SOCIÁLNÍ ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT	 [1], [2]

Sociální za�ízení slouží pro dodržování hygienických podmínek pracovník� na staveništi. 

Toto za�ízení musí být vybudováno p�ed zahájením prací spojených s výstavbou, nikoli až 

v jejím pr�b�hu. Jeho rozsah závisí na maximálním po�tu pracovník�, kte�í by se mohli na 

staveništi v jednu chvíli objevit spole�n�. Návrh tohoto za�ízení a jeho z�izování musí být 

v souladu s platnými hygienickými normami a p�edpisy. 

Návrh sociálního za�ízeni [2]

Je navrženo na p�edpokládaných maximální po�et pracovník�, kte�í se na dané stavb�

vyskytnou, aby byla práce efektivní, a všechny �ety mohly pracovat, tj. 27. [2]

� Šatny: min 1,25 m2 na osobu = 27*1,25= 33,75 m2

� 2 mobilní bu�ky MB ZRUP o rozm�rech 6,3 x 3 m = 18,9 m2 * 2 = 37,8 m2

� Záchody: pot�eba minimáln� 2 mušle a 2 sedadla do po�tu 50 osob – mobilní 

chemické WC 

� Umývárna: navržena 3 umyvadla a 2 sprchy 

(pot�eba 1 umyvadlo na 10 osob, 1 sprcha na 20 osob) 

Hmotnost prázdné bu�ky je 3,2 t a s vybavením do 6 t. 
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Osazení: P�i nasazením delším než 12 m�síc� musí být bu�ky osazeny na silni�ních 

panelech nebo na základech o rozm�rech 0,5 x 0,8 x 0,6 m. Vytáp�ní je elektrické. Pro 

administrativu a správu je navržena 1 mobilní bu�ka. [2]

10.DOPRAVNÍ OPAT�ENÍ [1], [2]

Hlavní vjezd na staveništ� je z ulice Partyzánské. Do�asný zábor chodníku na ulici 

Partyzánské bude proveden z d�vodu p�ípojek. Z tohoto d�vodu budou chodci nuceni 

p�echázet po prot�jším chodníku, na který budou zavedeni zátarasy s p�íkazovou cedulí. P�i 

budování p�ípojek inženýrských sítí bude bu
 provoz veden v jednom jízdním pruhu, a pokud 

bude pot�eba, bude pr�jezd uzav�en úpln� po dobu výstavby p�ípojek. Z provedených zjišt�ní 

plyne, že všechny komunikace, po nichž bude uskute�n�na doprava materiálu z výrobny na 

staveništ�, vyhovují dopravním p�edpis�m. [2] Komunikace na staveništi bude provedena 

pomocí panel�. Její pr�b�h je viditelný z výkresu Za�ízení staveništ�. 

11. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ, ODPADY [1], [2]

Stavební su�, stavební materiály, stavební obaly apod. budou odvezeny na p�íslušné 

skládky. Odvoz zajistí zhotovitelská firma. 

K ukládání odpadk� bude sloužit kontejner pop�. “pytel“. Odvoz odpadk� zajistí 

zhotovitelská firma. 

P�i dodržení projektu, všech souvisejících norem, zákon�, vyhlášek, p�edpis�, 

bezpe�nostních list� pro chemické látky a technologických postup� jednotlivých druhu prací 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prost�edí. 

Dle zákona �. 100/2001 Sb., O posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní zákona 

�. 93/2004 Sb., zákona �. 163/2006 Sb. a zákona �. 186/2006 Sb. [30], není nutné posuzovat 

stavbu jako celek z hlediska vliv� na životní prost�edí, nebo� nevypouští do okolí žádné 

škodlivé látky ohrožující životní prost�edí �i zdraví lidi. 

Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon �. 185/2001 Sb. [31], [2] O odpadech, 

vyhlášku Ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb. [32], [2], kterou se stanoví katalog 



�������
�

odpad� a seznam nebezpe�ných odpad� a NV �. 197/2003 Sb. O plánu odpadového 

hospodá�ství �eské republiky. [33] 

Je nutné respektovat i tyto p�edpisy ochrany životního prost�edí p�i povolování staveb – 

zákon �. 17/1992 Sb. O životním prost�edí [34], zákon �. 123/1998 Sb. O právu na informace o 

životním prost�edí ve zn�ní 6/2005 [35], zákon �. 282/1991 Sb. O �eské inspekci životního 

prost�edí [36] a zákon �. 388/1991 Sb. �NR o státním fondu životního prost�edí. [37]

Za špatného po�así je nutné �istit všechna vozidla, komunikaci a v p�ípad� práce po 

22. hodin� je nutné dodržovat no�ní klid. 

Zásady pro nakládání s odpady [30], [2]

P�i provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpad�

• separovat jednotlivé druhy odpad�

• uplat�ovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k p�ímému skladování 

Tab. 1: P�edpokládané množství odpad� vzniklé výstavbou [30]

Katalogové �íslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,3 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,15 t 
17 01 01 Beton O 1,2 t 
17 02 01 D�evo O 0,6 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,5 t 
17 02 03 Plasty O 0,02 t 
17 09 04  Sm�sný stavební odpad O 0,75 t 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 1,3 t 
17 04 04 Zinek, pozink O 0,1 t 
17 01 02 Cihly O 0,15 t 

12.BEZPE�NOST PRÁCE [1], [2]

Musí být zabrán�no vstupu na staveništ� nepovolaným osobám. Z tohoto d�vodu umístí 

dodavatel výstražnou ceduli na viditelné místo (na plot). P�i provád�ní prací je také nutno 

respektovat pravidla, která si p�ed zahájením výstavby ur�í dodavatel (platí pro zam�stnance 

dodavatelské firmy, subdodavatelé a osoby vykonávající nejr�zn�jší kontroly a dozory).  
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P�i p�íprav� a provád�ní stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 

zákony a vyhlášky: 

Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy, zákon o zajiš�ování dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. [3], [27] 

Na�ízení vlády �.591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích. [4], [27] 

Zvýšenou pozornost je t�eba v�novat zejména pracím ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti práce a technologických za�ízení je pot�eba v pr�b�hu výstavby 

dodržovat základní požadavky dle na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky [28] dle zákona �. 309/2006 Sb. [3] P�i t�chto pracích musí být dodržena norma �SN 

EN 358 (832651) Osobní ochranné prost�edky pro pracovní polohování a prevenci pád� z 

výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prost�edky. 

[29] Pracovníci provád�jící práci ve výškách musí být s bezpe�nostními p�edpisy a riziky 

seznámení a musí používat osobní ochranné pracovní prost�edky p�edepsané ve výše uvedené 

norm�. 

P�i realizaci musí být dodržován projekt, �SN, vyhláška o bezpe�nosti a ochran� zdraví 

p�i práci (�. 309/2006 Sb. [3]) v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobk� a materiál� v�. technologických postupu prací daných 

projektantem. �innosti v pr�b�hu výstavby, které vyžadují osv�d�ení o technické 

zp�sobilosti, musí vykonávat pouze osoba s tímto osv�d�ení. �innosti, které osv�d�ení 

nevyžadují, ale je p�i nich nutno proškolit pracovníka, musí d�lat jen proškoleni pracovníci. 

V rámci realizace stavby se vzchází ze sou�asných zákonných norem, jež p�esn� definují 

základní požadavky, parametry, pom�cky a dopl�ky pro zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví pracovník� na stavb�. Jedná se zejména o následující: [27]

Výpis všech norem a jejich p�esné názvy a zna�ení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], [7], 

[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]  
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P�i provád�ní stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona 

�. 114/1992 Sb., O ochran� p�írody a krajiny [25], [27], a v souladu s �SN DIN 18920 Ochrana 

strom�, porost� a ploch ur�ených pro vegetaci p�i stavebních �innostech. [26], [27] 

V Opav� dne 18. 4. 2011                                Vypracoval: Petr Kure�ka 
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Stanovení zdánlivého maximálního p�íkonu [1], [2]
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SPOT�EBA VODY [1], [2]

Po�ítáme vte�inové množství spot�eby vody, na které dimenzujeme potrubí: 

(max. po�et d�lník� na stavb� 27) 

� Betoná�ské práce za sm�nu 35 m3 x 400 l 14 000 l 

� Pr�m�rná spot�eba na zd�ní - 12 m3 x 300 l 3 600 l 

� Omítká�ské práce ru�ní, tl. vrstvy 1,5 cm – 120 m2  x 10 l 1 200 l 

� Sociální za�ízení: 1 d�lník – 40 l / sm. x 27 1 080 l 

                              1 sprcha – 43 l / návš. x 27 1 161 l 

�

�
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�
Požární voda – 1 hydrant = 3,3 l/sec 
Celková spot�eba vody = 4,48 l/sec 

Navrhujeme potrubí o pr�m�ru 63 mm (� 63 mm = 4,9 l/sec) 

�

� �
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Ekonomické a �asové zhodnocení variantního 

provedení st�ešní krytiny –  

pálená krytina x plechová krytina

1. Pálená krytina 

Jako druh pálené krytiny jsem si pro svou stavbu zvolil Románskou 12 od firmy 

TONDACH. Skladba st�ešního plášt� této krytiny je následující: 

• Taška TONDACH Románská 12 

• Lat� 50 x 30 mm  

• Kontralat� 40 x 50 mm 

• Difúzní fólie Jutafol D 140 

• Celoplošné bedn�ní 25 x 120 mm 

• Vzduchová mezera 

• Krokev 120 x 140 mm 

Sou�ástí porovnání je i provedení st�ešních svod�, žlab� a oplechování. U krytiny 

Románské 12 je toto �ešeno b�žnými klempí�skými prvky z pozinkovaného plechu. 

V následující tabulce jsou p�esné údaje o druhu materiálu, jeho množství, celkové cen� a 

údaje v Nh (normohodiny – za kolik �asu v hodinách, je schopen 1 pracovník provést 1 

m�rnou jednotku dané práce s materiálem). 
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Tab. 1: Prvky použité p�i konstrukci st�ešního plášt� z krytiny pálené [1]

Název Cena celkem 
[K�] 

Množství 
celkem 

Nh 

Bedn�ní st�ech OSB 25 sraz na krokve 161 924,17 ,- 446,0721 m2 0,17 / 75,83 
Montáž la�ování + lat� 5/3 cm 39 521,99 ,- 446,0721 m2 0,16 / 69,59 

Komínová lávka š 0,8m + fošna tl. 5 cm 4 236,12 ,- 7,38 m 0,67 / 4,94 
Spojovací a ochranné prost�edky 16 792,17 ,- 13,9008 m3 - 

Lemování z Pz plechu komínu, výlezu 
RŠ 500 mm 

1 328,15 ,- 6,37 m 0,25 / 1,59 

Žlaby z Pz plechu p�lkruhové podokapní 
RŠ 330 mm 

14 376,96 ,- 56,16 m 0,5 / 28,08 

Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové 
DN 100 mm 

16 043,16 ,- 64,56 m 0,48 / 31,12 

Krytina Románská 12 - na sucho 293 515,44 ,- 446,0721 m2 0,42 / 187,80
H�eben z h�ebená�� engobovaných 19 119,56 ,- 21,08 m 0,33 / 6,96 

Podst�ešní paropropustná fólie - Jutafol 
D 140 

25 292,29 ,- 446,0721 m2 0,1 / 44,61 

Mtž kontalatí + materiál 13 655,99 ,- 497,786 m 0,05 / 24,87 
Lemování trub PZ nad st�echou do 

DN 100 mm 
519,00 ,- 2 ks 0,44 / 0,89 

Úžlabí, nároží z Pz plechu RŠ 300 mm 4 242,97 ,- 24,315 m 0,23 / 5,50 
SUMA 610 567,97 ,- - 481,78 

POZN.: Ve spojovacích a ochranných prost�edcích jsou prost�edky pro lat�, kontralat� a 

bedn�ní. Hodnoty Nh, které nebyly uvedeny v rozpo�tu, tak byly dány odhadov� po 

konzultaci s odborníky. 

Záv�r: Celková cena st�ešního plášt� v�etn� krytiny pro pálenou krytinu Tondach 

Románská 12 je dle rozpo�tu 610 568 K�. Celkový �as, za který by danou konstrukci stihl 

zhotovit 1 pracovník je 481,78 hodin. Jelikož je tohle ale nemožné, budu brát v potaz, že 

danou konstrukci st�ešního plášt� bude provád�t spole�n� 5 pracovník� � 5 pracovník�

stihne danou st�ešní konstrukci zrealizovat za 96,356 hodin, což p�i sm�n� trvající 8 hodin 

�iní 12,0445 dní. 
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2. Plechová krytina 

Jako druh plechové krytiny jsem si pro svou stavbu zvolil Topline od firmy Lindab. 

Skladba st�ešního plášt� této krytiny je následující: 

• Krytina Lindap Topline 

• Lat� 50 x 30 mm  

• Kontralat� 40 x 50 mm 

• Difúzní fólie Jutafol D 140 

• Vzduchová mezera 

• Krokev 120 x 140 mm 

• Zav�trování 22 x 120 mm 

Sou�ástí porovnání je i provedení st�ešních svod�, žlab� a oplechování. U krytiny firmy 

Lindab je tohle �ešeno jejími prvky. 

V následující tabulce jsou p�esné údaje o druhu materiálu, jeho množství, celkové cen� a 

údaje v Nh (normohodiny – za kolik �asu v hodinách, je schopen 1 pracovník provést 1 

m�rnou jednotku dané práce s materiálem). 

Tab. 2: Prvky použité p�i konstrukci st�ešního plášt� z krytiny plechové [1]

Název Cena celkem 
[K�] 

Množství 
celkem 

Nh 

Zav�trování st�ech – OSB 22 – š. 120 4 784,27 ,- 14,4978 m2 0,17 / 2,46 
Montáž la�ování + lat� 6/4 cm 50 183,11 ,- 446,0721 m2 0,16 / 69,59 

Komínová lávka š 0,8m + fošna tl. 5 cm 4 236,12 ,- 7,38 m 0,67 / 4,94 
Spojovací a ochranné prost�edky 3 706,02 ,- 3,0679 m3 - 

Lindab taška – úžlabí, nároží do 30° 2 985,88 ,- 24,315 m 0,19 / 4,62 
Lindab tabule tvrdá Topline do 30° 16 181,96 ,- 17,0876 m2 0,87 / 14.87 
Lindab tabule tvrdá Topline do 45° 420 404,91 ,- 428,9846 m2 0,80 / 343,19
Lindab tabule h�eben RŠ 330 mm 7 588,80 ,- 21,08 m 0,4 / 8,43 

Lindab pr�chodka 1 122,00 ,- 2 ks 0,38 / 0,76 
Odpadové roury rovné Lindab D 100 25 149,00 ,- 60,6 m 0,53 / 32,12 

Lindab koleno D 100 5 988,00 ,- 12 ks 0,12 / 1,44 
Lindab žlab podokap. + háky 24 373,44 ,- 56,16 m 0,46 / 25,83 

Podst�ešní paropropustná fólie - Jutafol 
D 140 

25 292,29 ,- 446,0721 m2 0,1 / 44,61 

Mtž kontalatí + materiál 13 655,99 ,- 497,786 m 0,05 / 24,87 
Lemování komínu + výlezu v ploše 4 713,80 ,- 3,185 m2 0,22 / 0,7 

SUMA 610 365,59 ,- - 578,43 
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POZN.: Ve spojovacích a ochranných prost�edcích jsou prost�edky pro lat�, kontralat� a 

zav�trování. Hodnoty Nh, které nebyly uvedeny v rozpo�tu, tak byly dány odhadov� po 

konzultaci s odborníky. 

Záv�r: Celková cena st�ešního plášt� v�etn� krytiny pro plechovou krytinu Lindab 

Topline je dle rozpo�tu 610 366 K�. Celkový �as, za který by danou konstrukci stihl zhotovit 

1 pracovník je 578,43 hodin. Jelikož je tohle ale nemožné, budu brát v potaz, že danou 

konstrukci st�ešního plášt� bude provád�t spole�n� 5 pracovník� � 5 pracovník� stihne 

danou st�ešní konstrukci zrealizovat za 115,686 hodin, což p�i sm�n� trvající 8 hodin �iní 

14,461 dní. 

3. Záv�r 

Ekonomické hledisko je u obou navržených st�ešních krytin p�ibližn� stejné (rozdíl �iní 

202,38 ,- viz. Tab 1,2). 

Rozhodující je v tomto p�ípad� hledisko �asové náro�nosti, kdy doba provád�ní u krytiny 

plechové (Lindab Topline) je o 2 dny delší. (viz. Tab. 1,2 a záv�r 1,2) 

V Opav� dne 18. 4. 2011                                Vypracoval: Petr Kure�ka 
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SEZNAM PROGRAM:  

[1] Rozpo�tový program BUILD Power od firmy RTS a. s.  

  

�

� �



VSB-01 Bytový d�mStavba :

Objekt : 011 Porovnání krytiny

Zakázka : 001

Rozpo�et: 22 22 Krytina pro BcP

Základní rozpo�et

Datum tisku: 19.4.2011

List �.1

Položkový soupis náklad�

NázevP�

Materiál Mzdy Stroje Odvody OPN Režie Zisk Nh�íslo položky MJ Množství
Celkem

1

Zav�trování st�ech OSB 22 sraz krokve - ší�ky 120

330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 784,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

762 34-1016.V00 m2 14,4978

- LINDA

2

Bedn�ní st�ech OSB 25 sraz krokve - ROMAN

363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 924,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

762 34-1017.U00 m2 446,0721

3

Montáž la�ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 38 cm

88,60 35,98 19,47 0,00 5,06 0,00 12,88 15,21 0,16

39 521,99 16 049,67 8 685,02 0,00 2 257,12 0,00 5 745,41 6 784,76 69,59

762 34-2203.V01 m2 446,0721

v�etn� dodávky �eziva, lat� 3/5 cm - ROMAN

4

Montáž la�ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 40 cm

112,50 52,74 19,47 0,00 5,06 0,00 12,88 22,35 0,16

50 183,11 23 525,84 8 685,02 0,00 2 257,12 0,00 5 745,41 9 969,71 69,59

762 34-2203.V02 m2 446,0721

v�etn� dodávky �eziva, lat� 4/6 cm - LINDA

5

Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,8 m

574,00 361,17 83,62 0,00 21,74 0,00 55,31 52,16 0,67

4 236,12 2 665,43 617,12 0,00 160,44 0,00 408,19 384,94 4,94

762 35-5131.RT2 m 7,3800

v�etn� dodávky �eziva, fošny BO tl.50 mm - OBA

6

Spojovací a ochranné prost�edky pro st�echy

1 208,00 1 207,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00

16 792,17 16 790,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00

762 39-5000.R00 m3 13,9008

- ROMAN

7

Spojovací a ochranné prost�edky pro st�echy

1 208,00 1 207,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00

3 706,02 3 705,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00

762 39-5000.R01 m3 3,0679

- LINDA

8

P�esun hmot pro tesa�ské konstrukce, výšky do 24 m

1 268,00 0,00 213,09 343,15 55,40 41,21 395,15 220,00 1,86

13 993,01 0,00 2 351,55 3 786,83 611,37 454,77 4 360,68 2 427,81 20,56

998 76-2103.R00 t 11,0355

295 140,86 62 737,10 20 338,72 3 786,83 5 286,06 454,77 16 259,68 19 569,25 164,68762 Konstrukce tesa�ské

NázevP�

Materiál Mzdy Stroje Odvody OPN Režie Zisk Nh�íslo položky MJ Množství
Celkem

9

Lindab taška úžlabí, nároží -30° + mtž

122,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 985,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 17-1241.U00 m 24,3150

- LINDA

10

Lindab lemování komínu v ploše + výlez - LINDA

1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 713,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 17-1271.U00 m2 3,1850

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Stavba :

Objekt :

Zakázka :

Rozpo�et:

List �.2

11

Lindab tabule tvrdá TOP/FA -30° - LINDA

947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 181,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 17-1301.U00 m2 17,0876

12

Lindab tabule tvrdá TOP/FA -45° - LINDA

980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420 404,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 17-1302.U00 m2 428,9846

13

Lindab tabule h�eben rš 330 - LINDA

360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 588,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 17-1452.U00 m 21,0800

14

Lindab pr�chodka PR3 D 6-102mm - LINDA

561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 17-1484.U00 kus 2,0000

15

Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm

208,50 138,02 27,58 0,00 7,17 0,00 18,24 17,49 0,25

1 328,15 879,19 175,68 0,00 45,67 0,00 116,19 111,41 1,59

764 33-1250.R00 m 6,3700

- ROMAN

16

Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 100 mm

259,50 122,15 53,97 0,00 14,03 0,00 35,70 33,65 0,44

519,00 244,30 107,94 0,00 28,06 0,00 71,40 67,30 0,89

764 34-2220.R00 kus 2,0000

- ROMAN

17

Žlaby z Pz plechu podokapní p�lkruhové, rš 330 mm

256,00 105,64 58,95 0,00 15,33 0,00 38,99 37,09 0,50

14 376,96 5 932,74 3 310,63 0,00 860,93 0,00 2 189,68 2 082,97 28,08

764 35-2203.R00 m 56,1600

- ROMAN

18

Úžlabí,nároží z Pz plechu, rš 300 mm - ROMAN

174,50 104,54 27,50 0,00 7,15 0,00 18,19 17,12 0,23

4 242,97 2 541,89 668,66 0,00 173,85 0,00 442,29 416,27 5,50

764 39-2220.R00 m 24,3150

19

Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm

248,50 102,86 57,16 0,00 14,86 0,00 37,81 35,81 0,48

16 043,16 6 640,64 3 690,25 0,00 959,36 0,00 2 441,01 2 311,89 31,12

764 45-4202.R00 m 64,5600

- ROMAN

20

Lindab troury odpad rovné SROR D100 - LINDA

415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 75-1112.U00 m 60,6000

21

Lindab koleno troury odpad D 100 - LINDA

499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 75-1132.U00 kus 12,0000

22

Lindab žlab podokap R 150+hák K33 - LINDA

434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 373,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 76-1151.U00 m 56,1600

23

P�esun hmot pro klempí�ské konstr., výšky do 12 m

1 373,00 0,00 488,11 68,56 126,91 0,00 368,18 321,24 4,82

7 038,73 0,00 2 502,31 351,48 650,61 0,00 1 887,49 1 646,85 24,71

998 76-4102.R00 t 5,1265

552 056,75 16 238,76 10 455,48 351,48 2 718,49 0,00 7 148,06 6 636,70 91,88764 Konstrukce klempí�ské

NázevP�

Materiál Mzdy Stroje Odvody OPN Režie Zisk Nh�íslo položky MJ Množství
Celkem

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba :

Objekt :

Zakázka :

Rozpo�et:

List �.3

24

Krytina Románská 12 st�ech ostat.na sucho - ROMAN

658,00 528,94 50,50 0,00 13,13 0,00 33,40 32,03 0,42

293 515,44 235 945,38 22 526,64 0,00 5 856,93 0,00 14 898,81 14 287,69 187,80

765 31-3124.R00 m2 446,0721

25

H�eben z h�ebená�� �.2 na v�trací pás s kartá�i

907,00 805,33 39,79 0,00 10,35 0,00 26,32 25,21 0,33

19 119,56 16 976,36 838,77 0,00 218,18 0,00 554,83 531,43 6,96

765 31-3131.RT2 m 21,0800

z h�ebená�� engobovaných - ROMAN

26

Montáž kontrala�ování p�i vzdálenosti latí do

15,90 0,00 6,24 0,00 1,62 0,00 4,13 3,91 0,05

7 910,03 0,00 3 104,31 0,00 805,93 0,00 2 054,62 1 945,17 24,87

765 79-9231.V00 m2 497,4860

1,05 m - OBA

27

Fólie podst�ešní paropropustná  Jutafol D 140

56,70 24,91 12,48 0,00 3,24 0,00 8,25 7,82 0,10

25 292,29 11 111,66 5 566,98 0,00 1 445,27 0,00 3 680,09 3 488,28 44,61

765 90-1122.R00 m2 446,0721

- OBA

28

La� st�ešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m

11,55 11,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 745,96 5 745,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

605-10001 m 497,4860

- OBA

29

P�esun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m

924,00 0,00 271,81 122,61 70,67 0,00 260,87 198,04 2,56

19 499,02 0,00 5 735,96 2 587,42 1 491,34 0,00 5 505,10 4 179,21 53,96

998 76-5103.R00 t 21,1028

371 082,30 269 779,35 37 772,67 2 587,42 9 817,64 0,00 26 693,44 24 431,78 318,19765 Krytiny tvrdé

348 755,221 218 279,92 68 566,87 6 725,72 17 822,19 454,77 50 101,18 50 637,73 574,75

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Investor: Statutární m�sto Opava, Horní nám�stí 69, 746 26 Opava  

Akce: Výstavba bytového domu Olymp - Kasárenské 37, 747 05 Opava 2

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE 

ROZPO�ET

Vypracoval: Petr Kure�ka 

Kontroloval: Ing. Pavel Vl�ek 
�

�

Datum: duben 2011 
�

� �
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SEZNAM PROGRAM�:  

[1] Rozpo�tový program BUILD Power od firmy RTS a. s.  

�



Objekt:

1
Název objektu: JKSO:

803.21

Stavba:

VSB-01
Název stavby:

Bytový d�m
SKP:

Projektant: m3MJ: Po�et m�rných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Po�et list�: Zakázkové �íslo: 001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpo�tové náklady
Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta�ní �innost (I�D)

Provoz investora

Za�ízení staveništ�

Mimostaveništní doprava

P�esun stavebních kapacit

Oborová p�irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

343 457,00

121 641,00

0,00

0,00

465 098,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

10,0 % �iní:

10,0 % �iní:

14 775 797,69

1 477 580,00

16 253 378,00 K�

K�

K�

Položkový rozpo�et

8 530 865,00

5 273 334,00

506 500,00

0,00

14 310 700,00

0,00

14 775 798,00

14 775 798,00

Rozpo�et: Základní rozpo�et1 Rozpo�et BD

18

Jméno:

Podpis:

19.4.2011

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

VSB-01
1
1

Bytový d�m

Rozpo�et BD

Základní rozpo�et
Datum tisku: 19.4.2011

List �.2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 856 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 489 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,4

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 380 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,7

4 Vodorovné konstrukce 2 352 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,9

5 Komunikace 186 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,0

61 Upravy povrch� vnit�ní 982 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,3

62 Úpravy povrch� vn�jší 363 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,6

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

250 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,4

64 Výpln� otvor� 70 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,8

91 Dopl�ující práce na 
komunikaci

12 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,7

94 Lešení a stavební výtahy 98 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5

99 Staveništní p�esun hmot 487 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vod� 0,00 194 104,00 0,00 0,00 0,00 5,1

713 Izolace tepelné 0,00 187 683,00 0,00 0,00 0,00 2,6

721 Vnit�ní kanalizace 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

722 Vnit�ní vodovod 0,00 178 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0

723 Vnit�ní plynovod 0,00 116 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0

725 Za�izovací p�edm�ty 0,00 304 200,00 0,00 0,00 0,00 0,0

762 Konstrukce tesa�ské 0,00 723 476,00 0,00 0,00 0,00 23,8

763 D�evostavby 0,00 193 417,00 0,00 0,00 0,00 4,5

764 Konstrukce klempí�ské 0,00 63 377,00 0,00 0,00 0,00 0,7

765 Krytiny tvrdé 0,00 371 082,00 0,00 0,00 0,00 21,1

766 Konstrukce truhlá�ské 0,00 194 522,00 0,00 0,00 0,00 1,2

767 Konstrukce záme�nické 0,00 182 147,00 0,00 0,00 0,00 0,8

769 Otvorové prvky z plastu 0,00 545 910,00 0,00 0,00 0,00 0,2

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 632 853,00 0,00 0,00 0,00 41,7

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 378 060,00 0,00 0,00 0,00 6,3

776 Podlahy povlakové 0,00 341 615,00 0,00 0,00 0,00 0,7

781 Obklady keramické 0,00 266 419,00 0,00 0,00 0,00 4,1

783 Nát�ry 0,00 85 830,00 0,00 0,00 0,00 0,2

784 Malby 0,00 115 641,00 0,00 0,00 0,00 0,5

786 �alounické úpravy 0,00 37 999,00 0,00 0,00 0,00 0,0

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,0

M22 Montáž sd�lovací a zabezp. 
techniky

0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,0

8 530 865,00 5 273 334,00 0,00 506 500,00 0,00 1 980,9K�

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

VSB-01
1
1

Bytový d�m

Rozpo�et BD

Základní rozpo�et
Datum tisku: 19.4.2011

List �.3

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 13 804 200,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 13 804 200,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 13 804 200,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 13 804 200,00 0,00

Za�ízení staveništ� 2,40 14 310 700,00 343 457,00

Provoz investora 0,85 14 310 700,00 121 641,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 14 310 700,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 14 310 700,00 0,00

465 098,00
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1 Zemní práce

1 121 10-1102.R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním p�es 50 do 100 m
m3 360,0000 50,00 18 000,00 0,00000 0,00000

2 131 20-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3 1 023,6026 165,00 168 894,43 0,00000 0,00000

3 132 20-1101.R00 Hloubení rýh ší�ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 23,0571 626,00 14 433,74 0,00000 0,00000

4 132 20-1201.R00 Hloubení rýh ší�ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 32,6253 396,00 12 919,62 0,00000 0,00000

5 139 60-1102.R00 Ru�ní výkop jam, rýh a šachet v hornin� t�. 3
m3 28,5295 836,00 23 850,66 0,00000 0,00000

6 161 10-1102.R00 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 155,8641 130,50 20 340,27 0,00000 0,00000

7 162 70-1105.R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 892,1046 277,50 247 559,03 0,00000 0,00000

8 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 892,1046 60,90 54 329,17 0,00000 0,00000

9 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 429,6919 15,90 6 832,10 0,00000 0,00000

10 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním
m3 575,7098 70,20 40 414,83 0,00000 0,00000

11 181 00-6119.R00 Rozprost�ení zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 1 m
m2 724,4960 39,90 28 907,39 0,00000 0,00000

12 181 41-1000.U00 Založení trávníku výsevem na rovin�
m2 551,0000 10,40 5 730,40 0,00003 0,01653

13 199 00-0001.R00 Poplatek za skládku - ornice
m3 360,0000 240,00 86 400,00 0,00000 0,00000

14 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3 532,1046 240,00 127 705,10 0,00000 0,00000

Zemní práce1 856 316,74 0,01653

2 Základy a zvláštní zakládání

15 212 53-2111.R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm

do výšky 580 mm
m3 54,9382 1 008,00 55 377,71 1,63000 89,54927

16 212 75-5113.R00 Trativody z drenážních trubek DN 8 cm bez lože
m 75,0000 55,20 4 140,00 0,00837 0,62775

17 212 97-1121.R00 Oplášt�ní trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m
m2 18,8496 30,00 565,49 0,00035 0,00660

18 273 32-1311.R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)
- podkladního betonu

m3 33,9241 2 930,00 99 397,61 2,41693 81,99218

19 273 36-1921.V01 Výztuž základových desek (podkladního betonu)

sva�ovanou sítí - drát 6,0  oka 100/100
t 1,0026 20 640,00 20 693,66 1,05702 1,05977

20 274 31-3611.R00 Beton základových pas� prostý C 16/20 (B 20)
m3 85,3274 2 930,00 250 009,28 2,41693 206,23035
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21 274 35-1215.R00 Bedn�ní st�n základových pas� - z�ízení
m2 125,8169 386,50 48 628,23 0,03921 4,93328

22 274 35-1216.R00 Bedn�ní st�n základových pas� - odstran�ní
m2 125,8169 81,50 10 254,08 0,00000 0,00000

23 693-65011 Geotextilie Bontec VNW 300 5x100 m
m2 18,8496 29,93 564,17 0,00031 0,00584

Základy a zvláštní zakládání2 489 630,23 384,40503

3 Svislé a kompletní konstrukce

24 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 278,8745 1 153,00 321 542,30 0,30605 85,34954

25 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 781,0200 1 622,00 1 266 814,44 0,37329 291,54696

26 317 12-1025.RT2 Osazení p�eklad� keramických sv. do 105 cm
p�eklad Porotherm 100 x 23,8 x 7 cm

kus 30,0000 312,00 9 360,00 0,03874 1,16220

27 317 12-1026.RT2 Osazení p�eklad� keramických sv. do 180 cm
p�eklad Porotherm 150 x 23,8 x 7 cm

kus 60,0000 473,00 28 380,00 0,05810 3,48600

28 317 12-1026.VT1 Osazení p�eklad� keramických sv. do 180 cm

p�eklad Porotherm 175 x 23,8 x 7 cm
kus 75,0000 550,00 41 250,00 0,07628 5,72100

29 317 12-1027.RT2 Osazení p�eklad� keramických sv. do 375 cm

p�eklad Porotherm 250 x 23,8 x 7 cm
kus 27,0000 1 044,00 28 188,00 0,09565 2,58255

30 317 12-1027.RT3 Osazení p�eklad� keramických sv. do 375 cm

p�eklad Porotherm 300 x 23,8 x 7 cm
kus 4,0000 1 169,00 4 676,00 0,11383 0,45532

31 317 12-1027.V05 Osazení p�eklad� keramických sv. do 375 cm
p�eklad Porotherm 225 x 23,8 x 7 cm

kus 30,0000 1 044,00 31 320,00 0,09565 2,86950

32 317 16-8112.R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 38,0000 279,50 10 621,00 0,02288 0,86944

33 317 16-8131.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 154,0000 394,50 60 753,00 0,04657 7,17178

34 317 94-1123.RU5 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22

v�etn� dodávky profilu U �.20, 22
t 0,9007 30 490,00 27 462,34 1,09709 0,98815

35 317 94-1125.RU2 Osazení ocelových válcovaných nosník� �.22 a vyšší

v�etn� dodávky profilu U �.24 (PN)
t 1,1461 30 030,00 34 417,38 1,09221 1,25178

36 328 15-1111.R00 Montáž sklepního sv�tlíku z plastu
kus 9,0000 1 343,00 12 087,00 0,00040 0,00360

37 328 15-1115.R00 Montáž nastavovacího prvku sklepního sv�tlíku
kus 18,0000 520,00 9 360,00 0,00008 0,00144

38 342 24-8112.V00 P�í�ky POROTHERM P+D na MVC 2,5 tl. 11,5 cm
m2 427,6004 584,00 249 718,63 0,12400 53,02245

39 346 24-4821.V P�izdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10
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tl. 100mm s použitím suché maltové sm�si
m2 173,5059 540,00 93 693,19 0,28600 49,62269

40 3-1 Komíno Schiedel UNI*** PLUS + mtž + komínová hlava
kpl 1,0000 135 000,00 135 000,00 0,00000 0,00000

41 3-2 Betonová dlažba 500 x 500 x 50 mm + mtž
- okapový chodník

m2 31,7200 450,00 14 274,00 0,11480 3,64146

42 3-3 Ocelová podložka prod sloupy bez VT v�. nát�ru

a p�íslušenství (tvar U)
ks 5,0000 380,00 1 900,00 0,00000 0,00000

Svislé a kompletní konstrukce3 2 380 817,28 509,74585

4 Vodorovné konstrukce

43 411 16-8165.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 cm, nosník 5,25-6 m
m2 170,2800 1 945,00 331 194,60 0,40942 69,71604

44 411 16-8166.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.29 cm, nosník 6,25-7 m
m2 278,0966 2 055,00 571 488,51 0,41122 114,35888

45 411 16-8167.R00 Strop POROTHERM, OVN 50,tl.29cm,nosník 7,25-
8,25mm2 372,3300 2 090,00 778 169,70 0,41289 153,73133

46 411 16-8262.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 2,25-
3m m2 27,0875 1 760,00 47 674,00 0,39401 10,67275

47 411 16-8265.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 5,25-
6m m2 23,2650 1 811,00 42 132,92 0,39448 9,17758

48 411 16-8266.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.29cm, nosník 6,25-
7m m2 54,6875 1 900,00 103 906,25 0,39590 21,65078

49 411 32-1313.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20  (B 20)
m3 2,1053 3 095,00 6 515,90 2,41715 5,08883

50 411 35-1101.RT1 Bedn�ní strop� deskových, bedn�ní vlastní -z�ízení
bednící materiál prkna

m2 0,7656 442,00 338,40 0,03638 0,02785

51 411 35-1102.R00 Bedn�ní strop� deskových, vlastní - odstran�ní
m2 0,7656 108,50 83,07 0,00000 0,00000

52 411 36-1821.R00 Výztuž strop� z betoná�ské oceli 10505
t 0,0483 32 460,00 1 567,82 1,02139 0,04933

53 411 36-2021.R00 Výztuž strop� sva�ovanou sítí z sítí Kari
profilu 5 mm s oky 100 mm - 2x3 m

t 2,7287 21 420,00 58 448,75 1,05728 2,88500

54 417 23-8112.R00 Obezd�ní ztuž.v�nce v�ncovkou POROTHERM v.23,5cm

+ TI
m 53,8600 233,50 12 576,31 0,03225 1,73699

55 417 23-8113.R00 Obezd�ní ztuž.v�nce v�ncovkou POROTHERM v.27,5cm

+ TI
m 292,0900 278,00 81 201,02 0,03959 11,56384

56 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a v�nce z betonu železového C 16/20
m3 42,0516 3 150,00 132 462,54 2,41710 101,64292
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57 417 35-1115.R00 Bedn�ní ztužujících pás� a v�nc� - z�ízení
m2 173,8497 248,00 43 114,73 0,00341 0,59283

58 417 35-1116.R00 Bedn�ní ztužujících pás� a v�nc� - odstran�ní
m2 173,8497 63,00 10 952,53 0,00000 0,00000

59 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pás� a v�nc� z oceli 10505
t 2,0042 31 620,00 63 372,80 1,01665 2,03757

60 430 32-1313. V Schodiš�ové konstrukce, beton C 16/20 (B20)
m3 6,1200 3 620,00 22 154,40 2,41705 14,79235

61 434 35-1141.R00 Bedn�ní stup�� p�ímo�arých, mezipodesty - z�ízení
m2 36,5983 572,00 20 934,23 0,00816 0,29864

62 434 35-1142.R00 Bedn�ní stup�� p�ímo�arých, mezipod. - odstran�ní
m2 36,5983 68,10 2 492,34 0,00000 0,00000

63 4-1 PZD 119/29/9 V3 - do schodnic, v�. mtž + �ezání
kus 64,0000 335,00 21 440,00 0,06100 3,90400

Vodorovné konstrukce4 2 352 220,82 523,92751

5 Komunikace

64 596 11-1111.RT3 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm

zámková dlažba HBB 19,8/16,3/6 �erv
m2 314,4000 592,00 186 124,80 0,23219 73,00054

Komunikace5 186 124,80 73,00054

61 Upravy povrch� vnit�ní

65 611 42-1133.R00 Omítka vnit�ní strop� rovných, MVC, štuková
m2 862,6865 382,50 329 977,59 0,05123 44,19543

66 611 45-5133.R00 Omítka vnit�ní schodiš�, MC, štuková
m2 160,9779 482,00 77 591,35 0,05384 8,66705

67 612 42-1637.R00 Omítka vnit�ní zdiva, MVC, štuková
m2 2 106,6856 273,00 575 125,17 0,04766 100,40464

Upravy povrch� vnit�ní61 982 694,10 153,26712

62 Úpravy povrch� vn�jší

68 622 42-1143.R00 Omítka vn�jší st�n, MVC, štuková, složitost 1-2
m2 763,6257 368,50 281 396,07 0,05258 40,15144

69 622 45-1122.V Omítka vn�jší st�n, MC, hrubá zat�ená
pod HI u podskl �ásti v� výsky nad terén

m2 218,5550 147,50 32 236,86 0,04793 10,47534

70 62-1 Fasádní nát�r TERRANOVA 110 B - 2 vrstvy +
1 penetra�ní

m2 763,6257 65,00 49 635,67 0,00000 0,00000

Úpravy povrch� vn�jší62 363 268,60 50,62678

63 Podlahy a podlahové konstrukce

71 631 31-3611.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20)
m3 2,0375 3 310,00 6 744,13 2,42198 4,93478

72 631 31-3611.RT2 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20)
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vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3 - mezipod.
m3 9,8261 3 705,00 36 405,70 2,44198 23,99514

73 631 57-1004.R00 Násyp ze št�rkopísku 0 - 32, t�. I - pod okapový
chodník

m3 5,6433 1 039,00 5 863,39 1,83700 10,36674

74 632 45-1033.R00 Vyrovnávací pot�r MC 15, v ploše, tl. 40 mm
m2 513,1080 208,00 106 726,46 0,09868 50,63350

75 632 45-1034.R00 Vyrovnávací pot�r MC 15, v ploše, tl. 50 mm
m2 385,9952 246,00 94 954,82 0,12310 47,51601

Podlahy a podlahové konstrukce63 250 694,50 137,44617

64 Výpln� otvor�

76 642 94-2111.R00 Osazení zárubní dve�ních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 58,0000 585,00 33 930,00 0,01891 1,09678

77 553-30317V Zárube� ocelová H 115   700x1970x115 L
kus 12,0000 600,30 7 203,60 0,01158 0,13896

78 553-30319V Zárube� ocelová H 115   800x1970x115 L
kus 32,0000 612,72 19 607,04 0,01186 0,37952

79 553-30320 V Zárube� ocelová H 115   800x1970x115 P
kus 13,0000 612,72 7 965,36 0,01186 0,15418

80 553-303 V Zárube� ocelová H 60 1000x2100x60 L
kus 1,0000 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,00000

Výpln� otvor�64 70 206,00 1,76944

91 Dopl�ující práce na komunikaci

81 916 56-1111.RT4 Osazení záhon.obrubník� do lože z B 12,5 s op�rou

v�etn� obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25
m 57,0000 220,00 12 540,00 0,11777 6,71289

Dopl�ující práce na komunikaci91 12 540,00 6,71289

94 Lešení a stavební výtahy

82 941 94-1032.R00 Montáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m
m2 761,2218 60,70 46 206,16 0,03338 25,40958

83 941 94-1192.RT2 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1032
lešení vlastní

m2 761,2218 30,90 23 521,75 0,00142 1,08093

84 941 94-1832.R00 Demontáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1 m, H 30 m
m2 761,2218 38,40 29 230,92 0,00000 0,00000

Lešení a stavební výtahy94 98 958,83 26,49052

99 Staveništní p�esun hmot

85 998 01-1003.R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 24 m
t 1 867,4084 261,00 487 393,59 0,00000 0,00000

Staveništní p�esun hmot99 487 393,59 0,00000
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711 Izolace proti vod�

86 711  V-0. Izolaceproti vlhk. svislý nát�r - koupelny a WC
m2 163,4700 40,00 6 538,80 0,00000 0,00000

87 711 11-1001.R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nát�r ALP za studena
m2 326,7104 7,80 2 548,34 0,00000 0,00000

88 711 11-2001.R00 Izolace proti vlhkosti svis. nát�r ALP, za studena
m2 240,9580 17,70 4 264,96 0,00017 0,04096

89 711 13-1101.RZ3 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho

1 vrstva - v�etn� dodávky A 400/H
m2 865,0735 32,10 27 768,86 0,00115 0,99483

90 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením
m2 326,7104 72,00 23 523,15 0,00041 0,13395

91 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením
m2 243,0910 86,00 20 905,83 0,00058 0,14099

92 711 V Izolace proti vlhk. vodor. nát�r - koupelny a WC
m2 61,2000 17,90 1 095,48 0,00022 0,01346

93 111-63110 V Lak asfaltový izola�ní ALP-PENETRAL  ŽC, AC
- vodorovný nát�r

T 0,0908 22 514,00 2 044,27 1,00000 0,09080

94 111-63110 VV Lak asfaltový izola�ní ALP-PENETRAL  ŽC, AC

- svislý nát�r
T 0,0964 22 514,00 2 170,35 1,00000 0,09640

95 245-51230 Hydroizolace koupelnová jednosložková po 8 kg

2 kg/m2 (SOUDAL)
kg 449,3400 88,74 39 874,43 0,00100 0,44934

96 628-32284 V1 Pás asfaltovaný t�žký Hydrobit V 60 S 35 H šedý

- vodorovná HI
m2 374,5957 68,69 25 730,98 0,00485 1,81679

97 628-32284 V2 Pás asfaltovaný t�žký Hydrobit V 60 S 35 H šedý
- svislá HI

m2 279,2347 68,69 19 180,63 0,00485 1,35429

98 711-1 T�žký asfaltový pás pod nosníky - ELASTOCENE
+ mtž

m2 82,1918 175,00 14 383,57 0,00000 0,00000

99 998 71-1102.R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 12 m
t 5,1318 794,00 4 074,67 0,00000 0,00000

Izolace proti vod�711 194 104,31 5,13182

713 Izolace tepelné

100 713 11-1111.V01 Izolace tepelné strop� vrchem kladené voln�

1 vrstva - v�etn� dodávky Orsil UNI tl. 120 mm
m2 261,0000 256,50 66 946,50 0,00571 1,49031

101 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

materiál ve specifikaci
m2 826,4450 23,20 19 173,52 0,00009 0,07438

102 713 19-1221.R00 Izolace tepelná podlah obložení st�n pásky 100 mm
m 820,9660 15,90 13 053,36 0,00004 0,03284
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103 713-1 Polystyren tl 80 mm mezi p�eklady - mtž
m2 23,2500 25,00 581,25 0,00009 0,00209

104 283-76292 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x20 samozh
- dilatace u schodišt�

m2 3,4020 35,73 121,55 0,00040 0,00136

105 283-76296 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x40 samozh
ISOVER EPS 100 S

m2 444,2950 71,45 31 744,88 0,00080 0,35544

106 283-76298 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x50 samozh

ISOVER EPS 100 S
m2 141,3300 89,32 12 623,60 0,00100 0,14133

107 283-76304 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x80 samozh

ISOVER EPS 100 S
m2 35,5080 142,91 5 074,45 0,00160 0,05681

108 283-76306 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x90 samozh

ISOVER EPS 100 S
m2 56,0400 160,77 9 009,55 0,00180 0,10087

109 283-76306 V Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x85 samozh

ISOVER EPS 100 S
m2 170,8500 160,77 27 467,55 0,00180 0,30753

110 998 71-3102.R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 2,5630 736,00 1 886,34 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 187 682,55 2,56296

721 Vnit�ní kanalizace

111 721-01 Vnit�ní kanalizace - mtž + mat
kpl 1,0000 120 000,00 120 000,00 0,00000 0,00000

112 721-02 Kanaliza�ní p�ípojka - mat. + mtž
kpl 1,0000 30 000,00 30 000,00 0,00000 0,00000

113 721-03 Zkouška t�snosti kanalizace
kpl 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000

Vnit�ní kanalizace721 160 000,00 0,00000

722 Vnit�ní vodovod

114 722-01 Vnit�ní vodovod - mtž + mat
kpl 1,0000 150 000,00 150 000,00 0,00000 0,00000

115 722-02 Vodovodní p�ípojka - mtž + mat
kpl 1,0000 20 000,00 20 000,00 0,00000 0,00000

116 722-03 Zkouška vodovodu - tlaková
kpl 1,0000 8 500,00 8 500,00 0,00000 0,00000

Vnit�ní vodovod722 178 500,00 0,00000

723 Vnit�ní plynovod

117 723-01 Vnit�ní plynovod - mtž + mat
kpl 1,0000 100 000,00 100 000,00 0,00000 0,00000

118 723-02 Plynovodní p�ípojka - mtž + mat
kpl 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000
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119 723-03 Zkouška plynu - tlaková
kpl 1,0000 6 500,00 6 500,00 0,00000 0,00000

Vnit�ní plynovod723 116 500,00 0,00000

725 Za�izovací p�edm�ty

120 725-01 Za�izovací p�edm�ty v objektu

mtž + mat (WC,V,SK,SP,LE,PR,UM)
kpl 1,0000 304 200,00 304 200,00 0,00000 0,00000

Za�izovací p�edm�ty725 304 200,00 0,00000

762 Konstrukce tesa�ské

121 762 08-5120.R00 Hoblování viditelných �ástí krovu dvoustranné
m 13,8710 48,00 665,81 0,00000 0,00000

122 762 08-5130.R00 Hoblování viditelných �ástí krovu t�ístranné
m 627,9790 73,40 46 093,66 0,00000 0,00000

123 762 08-5140.R00 Hoblování viditelných �ástí krovu �ty�stranné
m 333,2780 96,00 31 994,69 0,00000 0,00000

124 762 33-2120.RT2 Montáž vázaných krov� pravidelných do 224 cm2
v�etn� dodávky �eziva, hranoly 12/14

m 621,7310 274,00 170 354,29 0,01115 6,93230

125 762 33-2120.V01 Montáž vázaných krov� pravidelných do 224 cm2
v�etn� dodávky �eziva, hranoly 8/16

m 80,8060 254,00 20 524,72 0,01115 0,90099

126 762 33-2120.V02 Montáž vázaných krov� pravidelných do 224 cm2
v�etn� dodávky �eziva, hranoly 14/14

m 65,3400 305,50 19 961,37 0,01454 0,95004

127 762 33-2130.V03 Montáž vázaných krov� pravidelných do 288 cm2

v�etn� dodávky �eziva, hranoly 16/16
m 63,4810 404,00 25 646,32 0,01841 1,16869

128 762 33-2140.RT2 Montáž vázaných krov� pravidelných do 450 cm2

v�etn� dodávky �eziva, hranoly 16/22
m 76,5270 503,00 38 493,08 0,02228 1,70502

129 762 33-2140.V04 Montáž vázaných krov� pravidelných do 600 cm2

v�etn� dodávky �eziva, hranoly 20/26
m 67,6610 940,00 63 601,34 0,02821 1,90872

130 762 33-2140.V1 Montáž vázaných krov� pravidelných do 600 cm2
v�etn� dodávky �eziva, hranoly 20/30

m 0,9900 876,00 867,24 0,02821 0,02793

131 762 34-1017.U00 Bedn�ní st�ech OSB 25 sraz krokve
m2 446,0721 363,00 161 924,17 0,01608 7,17284

132 762 34-2203.V01 Montáž la�ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 38 cm

v�etn� dodávky �eziva, lat� 3/5 cm
m2 446,0721 88,60 39 521,99 0,00275 1,22670

133 762 35-5131.RT2 Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,8 m
v�etn� dodávky �eziva, fošny BO tl.50 mm

m 7,3800 574,00 4 236,12 0,03148 0,23232

134 762 39-5000.R00 Spojovací a ochranné prost�edky pro st�echy
m3 35,2413 1 208,00 42 571,49 0,02357 0,83064

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

VSB-01
1
1

Bytový d�m

Rozpo�et BD

Základní rozpo�et
Datum tisku: 19.4.2011

List �.12

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

135 762 42-0014.U00 Obložení strop CETRIS 18 sraz šroub - na TI pro

poch�znost
m2 26,0000 410,00 10 660,00 0,02687 0,69862

136 762 84-1310.V00 Mtž podbití - palubky
m2 61,8015 214,00 13 225,52 0,00017 0,01051

137 762-01 Hranolky pro kotvení prkna - 75x80x120
ks 20,0000 30,00 600,00 0,00000 0,00000

138 762-03 Prkna na kotvení palubek - 600x35x80
ks 20,0000 30,00 600,00 0,00000 0,00000

139 762-02 D�ev�né podložky pod VT 170x35x300 - mtž + mat
ks 10,0000 180,00 1 800,00 0,00000 0,00000

140 998 76-2103.R00 P�esun hmot pro tesa�ské konstrukce, výšky do 24 m
t 23,7653 1 268,00 30 134,41 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa�ské762 723 476,23 23,76531

763 D�evostavby

141 763 11-1148.V01 SDK p�í�ka 125mm CW+UW RFI 12,5mm (Diamant)
mtž + mat

m2 150,4505 1 260,00 189 567,63 0,03024 4,54962

142 998 76-3302.U00 P�esun SDK kce objekt v -12m
t 4,5496 846,00 3 848,98 0,00000 0,00000

D�evostavby763 193 416,61 4,54962

764 Konstrukce klempí�ské

143 764 33-1250.R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 500 mm
m 6,3700 208,50 1 328,15 0,00285 0,01815

144 764 34-2220.R00 Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 100 mm
kus 2,0000 259,50 519,00 0,00254 0,00508

145 764 35-2203.R00 Žlaby z Pz plechu podokapní p�lkruhové, rš 330 mm
m 56,1600 256,00 14 376,96 0,00308 0,17297

146 764 39-2220.R00 Úžlabí,nároží z Pz plechu, rš 300 mm
m 24,3150 174,50 4 242,97 0,00230 0,05592

147 764 41-0230.R00 Oplechování parapet� v�etn� roh� Pz, rš 200 mm
+ oplechování terasy

m 93,6300 277,00 25 935,51 0,00274 0,25655

148 764 45-4202.R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
m 64,5600 248,50 16 043,16 0,00263 0,16979

149 998 76-4102.R00 P�esun hmot pro klempí�ské konstr., výšky do 12 m
t 0,6785 1 373,00 931,54 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí�ské764 63 377,28 0,67847

765 Krytiny tvrdé

150 765 31-3124.R00 Krytina Románská 12 st�ech ostat.na sucho
m2 446,0721 658,00 293 515,44 0,04560 20,34089

151 765 31-3131.RT2 H�eben z h�ebená�� �.2 na v�trací pás s kartá�i

z h�ebená�� engobovaných
m 21,0800 907,00 19 119,56 0,00916 0,19309
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152 765 79-9231.V00 Montáž kontrala�ování p�i vzdálenosti latí do

1,05 m
m 497,4860 15,90 7 910,03 0,00000 0,00000

153 765 90-1122.R00 Fólie podst�ešní paropropustná  Jutafol D 140
m2 446,0721 56,70 25 292,29 0,00016 0,07137

154 605-10001 La� st�ešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m
m 497,4860 11,55 5 745,96 0,00100 0,49749

155 998 76-5103.R00 P�esun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m
t 21,1028 924,00 19 499,02 0,00000 0,00000

Krytiny tvrdé765 371 082,30 21,10284

766 Konstrukce truhlá�ské

156 766 21-1100.R00 Montáž madel schodiš�ových d�ev�ných díl�ích
m 87,8600 52,10 4 577,51 0,00001 0,00088

157 766 66-1112.R00 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 1k�.do 0,8 m
kus 57,0000 409,00 23 313,00 0,00000 0,00000

158 766 66-1122.R00 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 1k�.nad 0,8 m
kus 1,0000 423,50 423,50 0,00000 0,00000

159 766 69-5213.R00 Montáž prah� dve�í jednok�ídlových š. nad 10 cm
kus 57,0000 81,00 4 617,00 0,00001 0,00057

160 766-1 Schody skládací JAP 010 - LUSSO + mtž
kus 1,0000 10 520,00 10 520,00 0,00000 0,00000

161 766-2 GVK VELUX - st�ešní výlez, mtž + mat

Vnit�ní rozm�r 41 x 55cm, vn�jší rozm�r 46 x 61cm
ks 1,0000 4 500,00 4 500,00 0,00000 0,00000

162 611-60158V Dve�e vnit�ní hladké plné 1 k�íd. 70x197 lak B

+ kování
kus 12,0000 1 496,40 17 956,80 0,01550 0,18600

163 611-60188V Dve�e vnit�ní hladké plné 1 k�íd. 80x197 lak B

+ kování
kus 42,0000 1 568,64 65 882,88 0,01600 0,67200

164 611-60708V Dve�e vnit�ní hladké 1k�íd. 2/3sklo 80x197 lak B

+ kování
kus 3,0000 2 105,28 6 315,84 0,02050 0,06150

165 611-65320V Dve�e vstupní protipožární 100 x 210 cm lak bílý
jednok�. 1/3 zasklené + kování

kus 1,0000 18 576,00 18 576,00 0,06000 0,06000

166 611-87138 Prah dubový délka 70 cm ší�ka 12 cm tl. 2 cm
kus 12,0000 83,59 1 003,08 0,00113 0,01356

167 611-87158 Prah dubový délka 80 cm ší�ka 12 cm tl. 2 cm
kus 45,0000 93,91 4 225,95 0,00129 0,05805

168 611-91425V Madla buková 65 x 45 mm
m 87,8600 360,17 31 644,54 0,00169 0,14848

169 998 76-6102.R00 P�esun hmot pro truhlá�ské konstr., výšky do 12 m
t 1,2010 804,00 965,64 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlá�ské766 194 521,73 1,20104

767 Konstrukce záme�nické
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170 767 22-2220.V Montáž zábradlí z prof.oceli do bet. kce.mad 40 kg
m 213,2000 195,00 41 574,00 0,00006 0,01279

171 767 22-2230.R00 Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.nad 40 k
m 491,4000 174,00 85 503,60 0,00006 0,02948

172 132-11232 Ty� ocelová kruhová jakost 11373  D 10 mm
T 0,4347 17 998,50 7 823,95 1,00000 0,43470

173 154-206600000 V Profil U ocelový 60 x 40 x 3 mm  426963.0 11373.0
kg 295,3002 29,59 8 737,93 0,00100 0,29530

174 767-1 Chemické kotvy pro kotvení zábradlí do betonu

+ p�íslušenství
kus 164,0000 230,00 37 720,00 0,00000 0,00000

175 998 76-7102.R00 P�esun hmot pro záme�nické konstr., výšky do 12 m
t 0,7723 1 020,00 787,72 0,00000 0,00000

Konstrukce záme�nické767 182 147,20 0,77228

769 Otvorové prvky z plastu

176 769-13 Plast. okno 5 komor. 2 k�ídlé 1750 x 1250, izol.
dvojsklo, dod. v�. d�ev. parapetu vnit�.

ks 3,0000 9 000,00 27 000,00 0,00000 0,00000

177 769-14 Plast. okno 5 komor. 2 k�ídlé 1750 x 1500, izol.

dvojsklo, dod. v�. d�ev. parapetu vnit�.
ks 3,0000 9 150,00 27 450,00 0,00000 0,00000

178 769-15 Plast. okno 5 komor. 2 k�ídlé 1250 x 1500, izol.

dvojsklo, dod. v�. d�ev. parapetu vnit�.
ks 2,0000 8 100,00 16 200,00 0,00000 0,00000

179 769-7 Montáž oken
kpl 1,0000 22 000,00 22 000,00 0,00000 0,00000

180 769-8 Plastová trubka D 150 mm do obvodové zdi +

ochranná m�ížka + mtž
ks 18,0000 180,00 3 240,00 0,00000 0,00000

181 769-9 Ochranná folie na okna, imitace buk
m 269,0000 80,00 21 520,00 0,00000 0,00000

182 769-1 Plast. okno 5 komor. 1 k�ídlé 1000 x 1000, izol.
dvojsklo, dod. v�. d�ev. parapetu vnit�.

kus 14,0000 6 500,00 91 000,00 0,00000 0,00000

183 769-10 sv�tlík ACO MARKANT ší�ky 530 MM, výšky 1050 MM,

délky 1170 MM
kus 9,0000 3 800,00 34 200,00 0,01880 0,16920

184 769-11 Nadstavec na sv�tlík výšky 200 mm 1220 x 555 mm
kus 18,0000 2 200,00 39 600,00 0,00400 0,07200

185 769-12 M�íže na sv�tlík 1220 x 555 mm
kus 9,0000 1 200,00 10 800,00 0,00000 0,00000

186 769-2 Plast. okno 5 komor. 2 k�ídlé 1500 x 1250, izol.
dvojsklo, dod. v�. d�ev. parapetu vnit�.

kus 15,0000 8 100,00 121 500,00 0,00000 0,00000

187 769-3 Plast. okno 5 komor. 2 k�ídlé 2000 x 1250, izol.
dvojsklo, dod. v�. d�ev. parapetu vnit�.

kus 3,0000 9 650,00 28 950,00 0,00000 0,00000

188 769-4 Plast. okno 5 komor. 2 k�ídlé 1250 x 1000, izol.
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dvojsklo, dod. v�. d�ev. parapetu vnit�.
kus 1,0000 7 250,00 7 250,00 0,00000 0,00000

189 769-5 Plast. okno 5 komor. 2 k�ídlé 1250 x 1250, izol.
dvojsklo, dod. v�. d�ev. parapetu vnit�.

kus 8,0000 7 775,00 62 200,00 0,00000 0,00000

190 769-6 Plast. okno 5 komor. 1 k�ídlé 750 x 750, izol.
dvojsklo, dod. v�. d�ev. parapetu vnit�.

kus 6,0000 5 500,00 33 000,00 0,00000 0,00000

Otvorové prvky z plastu769 545 910,00 0,24120

771 Podlahy z dlaždic a obklady

191 771 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu
m2 342,8501 15,80 5 417,03 0,00000 0,00000

192 771 13-0111.R00 Obklad soklík� rovných do tmele výšky do 100 mm
m 491,8340 53,20 26 165,57 0,00000 0,00000

193 771 21-2113.R00 Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm
m2 286,1070 277,50 79 394,69 0,00000 0,00000

194 771 55-1030.R00 Montáž podlah z dlaždic teracových na lepidlo

30x30 cm
m2 18,3682 325,00 5 969,67 0,06358 1,16785

195 771 55-1040.R00 Montáž podlah z dlaždic teracových do tmele
40x40 cm - mezipodesta + stupn�

m2 39,5316 352,50 13 934,89 0,09371 3,70451

196 111-63230 Nát�r asfaltový penetra�ní DEKPRIMER
kg 138,0788 41,41 5 717,84 0,00100 0,13808

197 585-820001 Tmel lepicí Rifix bal. po 40 kg

5 kg/m2
kg 1 963,2010 8,31 16 314,20 0,00100 1,96320

198 585-820002 Tmel spárovací Ridurit bal. 5 kg
1,5 kg/m2

kg 561,4080 43,18 24 241,60 0,00100 0,56141

199 592-47471 Dlaždice teracové 30x30x2,5 cm MRAMORA vzor 009
m2 18,3682 318,72 5 854,31 0,06100 1,12046

200 592-47475 Dlaždice teracové 400x400x35 Mramorit - schodovky

vzor 065
m2 39,5316 544,20 21 513,10 0,08500 3,36019

201 597-63000.A Dlažba Helios keram neglazovaná  300/200/25 mm
na sokl

kus 819,7233 39,06 32 018,39 0,00290 2,37720

202 597-63000.B Dlažba Helios keram neglazovaná  300/200/25 mm
m2 569,3170 664,02 378 037,87 0,04800 27,32722

203 998 77-1103.R00 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
t 41,7201 438,00 18 273,41 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 632 852,56 41,72010

775 Podlahy vlysové a parketové

204 775 41-3022.R00 Montáž podlahové lišty p�ipevn�né vruty, výš. 8 cm
m 232,6800 51,60 12 006,29 0,00000 0,00000
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205 775 51-1283. V Podlahy vlysové do tmele,tl.22 mm, úzké, DB stand.

bez lišty, zvláš�
m2 343,9730 1 032,00 354 980,14 0,01772 6,09520

206 614-16180 Lišta dubová bez nát�ru  80 x 15 mm
m 232,6800 26,09 6 070,62 0,00092 0,21407

207 998 77-5102.R00 P�esun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 6,3093 793,00 5 003,25 0,00000 0,00000

Podlahy vlysové a parketové775 378 060,29 6,30927

776 Podlahy povlakové

208 776 52-1100.RU2 Lepení povlakových podlah z pás� PVC na Chemopren

v�etn� podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm
m2 197,3700 422,50 83 388,83 0,00357 0,70461

209 776-1 Koberec Flotex HD + mtž
m2 197,3700 1 307,00 257 962,59 0,00000 0,00000

210 998 77-6103.R00 P�esun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m
t 0,7046 374,50 263,88 0,00000 0,00000

Podlahy povlakové776 341 615,29 0,70461

781 Obklady keramické

211 781 23-0121.R00 Obkládání st�n vnit�.keram. do tmele do 300x300 mm
m2 247,6200 318,00 78 743,16 0,00000 0,00000

212 781-1 Keramický obklad Etna Gris + pletivo tl. 5 mm +
mrazuvzdorné a flexibilní lepidlo + mtž

m2 48,8659 1 500,00 73 298,85 0,01839 0,89864

213 597-62119 Obklad Baleary Mosaic 30 x 30 cm
m2 247,6200 454,97 112 659,67 0,01290 3,19430

214 998 78-1102.R00 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 4,0929 419,50 1 716,99 0,00000 0,00000

Obklady keramické781 266 418,67 4,09294

783 Nát�ry

215 783 12-2110.R00 Nát�r syntetický OK "A" dvojnásobný
m2 100,4118 51,00 5 121,00 0,00022 0,02209

216 783 12-2210.R00 Nát�r syntetický OK "A" 1x + 2x email
m2 57,5279 87,60 5 039,44 0,00038 0,02186

217 783 12-2710.R00 Nát�r syntetický OK "A" základní
m2 81,2598 20,10 1 633,32 0,00015 0,01219

218 783 62-6100.R00 Nát�r lazurovací truhlá�ských výrobk� 1x lakování

- práhy
m2 4,7880 69,10 330,85 0,00011 0,00053

219 783 63-1000.R00 Nát�r Balakryl truhlá�ských výrobk� 2x + 1x tmel -

schodišt�, terasa, lodžie
m2 13,6183 185,00 2 519,39 0,00040 0,00545

220 783 68-1003.R00 Nát�r polyuret. d�ev�n. podlah Polyurex N + 2x lak
m2 366,0756 193,50 70 835,63 0,00036 0,13179

221 783-1 Nát�r plast. trubek pomocí WASH PRIMER - 0,75 l
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 bílá barva - mat + práce
kus 1,0000 350,00 350,00 0,00000 0,00000

Nát�ry783 85 829,63 0,19390

784 Malby

222 784 19-5112.R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x - st�ny
m2 2 267,6635 33,50 75 966,73 0,00014 0,31747

223 784 19-5112.V Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x - strop
m2 862,6865 43,50 37 526,86 0,00014 0,12078

224 784-3 Malba SDK disperzní (Primalex)
m2 47,7263 45,00 2 147,68 0,00030 0,01432

Malby784 115 641,27 0,45257

786 �alounické úpravy

225 998 78-6102.R00 P�esun hmot pro �alounické úpravy, výšky do 12 m
t 0,3000 685,00 205,50 0,00000 0,00000

226 786-10 Žaluzie pro okno 1250 x 1500 mm
ks 2,0000 706,00 1 412,00 0,00000 0,00000

227 786-7 Montáž žaluzií
kpl 1,0000 2 185,00 2 185,00 0,00000 0,00000

228 786-8 Žaluzie pro okno 1750 x 1250 mm
ks 3,0000 765,00 2 295,00 0,00000 0,00000

229 786-9 Žaluzie pro okno 1750 x 1500 mm
ks 3,0000 745,00 2 235,00 0,00000 0,00000

230 786-1 Žaluzie pro okno 1000 x 1000 mm
kus 14,0000 584,00 8 176,00 0,00000 0,00000

231 786-2 Žaluzie pro okno 1500 x 1250 mm
kus 15,0000 706,00 10 590,00 0,00000 0,00000

232 786-3 Žaluzie pro okno 2000 x 1250 mm
kus 3,0000 780,00 2 340,00 0,00000 0,00000

233 786-4 Žaluzie pro okno 750 x 750 mm
kus 6,0000 414,00 2 484,00 0,00000 0,00000

234 786-5 Žaluzie pro okno 1250 x 1000 mm
kus 1,0000 636,00 636,00 0,00000 0,00000

235 786-6 Žaluzie pro okno 1250 x 1250 mm
kus 8,0000 680,00 5 440,00 0,00000 0,00000

�alounické úpravy786 37 998,50 0,00000

M21 Elektromontáže

236 M21-1 elektromontáže silnoproud
soubor 1,0000 500 000,00 500 000,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 500 000,00 0,00000

M22 Montáž sd�lovací a zabezp. techniky

237 M22-1 elektroinstalace slaboproudu
soubor 1,0000 6 500,00 6 500,00 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Montáž sd�lovací a zabezp. technikyM22 6 500,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.


