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Anotace 

Předmětem diplomové práce je zpracování technologie provedení obvodového pláště 

železobetonového skeletu a následně jeho vyhodnocení z hlediska časové a finanční 

náročnosti. Železobetonový skelet se nachází na katastrálním území obce Kobeřice. 

Obvodový plášť jsem navrhl jako prosklenou fasádou Reynaers a zdivo Ytong obložené 

dřevěným obkladem Jatoba. Tuto variantu jsem porovnával s obvodovým pláštěm ze zdiva 

Ytong opatřeného fasádním systémem Weber. Součástí diplomové práce je také zhotovení 

projektové dokumentace pro provedení stavby. Technologie provedení obvodového pláště 

obsahuje technologický předpis prosklené fasády Reynaers a zdiva Ytong s dřevěným 

obkladem Jatoba, harmonogram výstavby, položkový rozpočet, zařízení staveniště. 

Klíčová slova 

Prosklená fasáda Reynaers, dřevěný obklad Jatoba, obvodový plášť, ŽB skelet, fasádní 

systém Weber, zdivo Ytong. 

Annotation 

The main subjekt of this diploma is processing technology design cladding reinforced 

concrete frame and after that his evaluation from point of time and financial demands. 

Reinforced concrete frame is situate on area of Koberice village. Cladding is made as a glass 

facade Reynaers and brickwork Ytong cladding with wooden cladding Jatoba. This variation I 

balanced with cladding od brickwork Ytong with fasade system Weber. The part of my 

diploma is drawing up project documentation for this construction. Technology of this 

performance cladding contain technological regulativ of glass fasade Reynaerss and 

brickwork Ytong with wooden cladding Jatoba, time schedule of tis construction, individual 

budget, construction site. 

Key words 

Glass facade Reynaers, wooden cladding Jatoba, cladding, reinforced concrete frame, 

facade system Weber, brickwork Ytong. 
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1. Úvod 

Předmětem této práce je navrhnout a posoudit obvodový plášť železobetonového 

skeletu na rozestavěném objektu v obci Kobeřice.  

 Rozestavěná stavba bývalého nákupního střediska se nachází ve středu obce poblíž 

křižovatky silnic II. třídy č. 467 a silnice III. třídy č. 4667. V blízkosti objektu se nachází 

autobusové nádraží, kostel, lékárna a další objekty občanské vybavenosti. Samotný objekt je 

umístěn ve svahu, jehož převýšení činí cca 2,5 m, což umožní obsluhu objektu jak z úrovně 1. 

NP, tak z úrovně suterénu. Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace tj. z ulice 

Hlučínská. [1] 

 Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava. Je to 

čtyřpodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější roh 

zkosen v úhlu 45°. Objekt je orientován nádvořím na západ. [1] 

Tři podlaží jsou zhotovena z prefabrikovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. Střední část je vyztužena zdmi, do kterých je vloženo tříramenné železobetonové 

monolitické schodiště spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné  

z cihel plných CP 290x140x65 mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím 

mansardovou střechu s vikýři a střešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 

a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení a na 

severovýchodní straně kratšího ramene. [1] 

Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 

polí s podobným zhuštěním jako u delšího ramene. [1] 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. 

Stavba je v souladu se schválenou ÚPD obce, předmětná stavba je umístěna v zóně 
občanské vybavenosti C-1 část obce „U kostela“, která zahrnuje plochy pro občanskou 

vybavenost – zejména např. obchodních a správních, kancelářských, kulturních zařízení apod. 

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

344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 , vše katastrální území Kobeřice. [1] 

Zaměření skutečného stavu provedení hrubé stavby bylo provedeno projekční 

kanceláři Atria, Hauerova 3, Opava. [1] 
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Obr. číslo 1 – stávající stav, foto z května roku 2011 

2. Investiční záměr 

Cílem projektu je dostavba rozestavěného objektu polyfunkčního domu a zhodnocení 

léta chátrající budovy a tím také zhodnocení centrální částí obce Kobeřice. Tímto projektem 

nabídneme občanům nové možnosti vyžití v obci Kobeřice. 

Stávající nedostavěný objekt je v majetku obce Kobeřice. V říjnu roku 2010 proběhly 

v obci volby a zároveň referendum, které se zaobíralo otázkou rekonstrukce, či ponechání 

objektu v chátrajícím stavu. Z 1165 občanů své ano uvedlo 766 lidí, proti bylo 370 občanů. 

Tímto referendem občané obce Kobeřice dali podporu dostavby polyfunkčního domu. 

Hlavním prioritou tohoto projektu je přestěhování obecního úřadu do polyfunkčního 

domu. Stávající obecní úřad už zcela nesplňuje všechny požadavky a to hlavně estetické, 

dispoziční a bezbariérové. Přemístění má také výhodu v tom, že by se obecní úřad nacházel ve 

středu obce. 

Dále se v objektu bude nacházet obecní knihovna, která se do objektu přestěhuje ze 

svých skromných prostor. Dojde k rozšíření knihovny a doplnění o další části s knihovnou 

související. Ve vrchním patře se bude nacházet restaurace. V obci chybí restaurace s velkým 

prostorem pro velké oslavy a společenské plesy. Proto jsme restauraci řešili pomocí 

posuvných příček, kterými lze velkého prostoru dosáhnout. Dále v objektu bude internetová 

kavárna a prostory kanceláří k pronájmu. V přízemí bude zřízeno parkoviště a archivy. 
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Obr. číslo 2 – přemístění stávajícího obecního úřadu 

3. Konstrukční řešení 

U stávající konstrukce dojde k určitým úpravám a to z důvodu návaznosti na systém 

obvodového opláštění budovy. 

V suterénu dojde k vybourání některých otvorů v obvodovém zdivu, budou tam 

provedeny okna, dveře pro únikový východ a vrata pro vjezd z rampy do podzemních garáží. 

V 1.NP dojde k částečnému vybourání zdiva CP a to z důvodu změny dimenzí a vybourání 

otvoru pro okna. V 2.NP dojde z části k vybourání obvodového zdiva a otvorů pro okna. 

V 3.NP podlaží dojde k vybourání střechy z důvodu změny dimenzí a část střechy se nahradí 

obvodovým pláštěm. 

3.1. Varianta A 

Obvodová konstrukce bude řešena z části jako prosklená fasáda z hliníkových profilů 

Reynaers a jako obvodová konstrukce ze zdiva obložena dřevěným obkladem. 

Obvodová konstrukce ze zdiva bude z větší části doplněná o zdivo z pórobetonových 

tvárnic Ytong. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Isover tl. 100 mm a obloženo 

dřeveným obkladem Jatoba. U terénu bude místo dřevěného obkladu zřízena mozaiková 

omítka firmy Weber do výšky 300 mm od terénu. 
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Schéma 2.NP  a pohled západní – Varianta A 

 

Obr. číslo 3 – schéma 2.NP 
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Obr. číslo 4 – pohled západní 
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3.2. Varianta B 

Obvodová konstrukce bude řešena pomoci obvodového zdiva z pórobetonových 

tvárnic Ytong. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Isover tl. 100mm. Jako 

povrchová úprava je navržena silikátová omítka firmy Weber. U terénu je navržena 

mozaiková omítka od firmy Weber do výšky 300 mm od terénu. 

Schéma 2.NP a pohled západní – Varianta B 

 

Obr. číslo 5 – schéma 2.NP 
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Obr. číslo 6 – pohled západní 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 16 
 

4. Materiálové řešení obvodových plášťů 

4.1. Skladba vnější stěny – varianta A 

Obvodová konstrukce bude navržena ve dvou materiálových řešeních: 

-  prosklená fasáda Reynaers z hliníkových profilů CW50 a izolačního dvojskla 

Infrastop, 

-  v místě sociálního zařízení a jádra skeletu obvodová konstrukce ze zdiva Ytong, 

zateplení Isover Greywall a obložená dřevěným obkladem. 

Obvodová konstrukce z prosklené fasády Reynaers se skládá z (od interiéru): 

1. průvlak ŽB (v místě průvlaku) tl.700mm, 

2. mezilehlá kotva Reynaers tl.250mm + zvuková izolace Eps Isover Greywall tl.50mm, 

3. hliníkový profil Reynaers CW50 + izolační dvojsklo Infrastop typ Silber tl.24mm. 

 

Obr. číslo 7 – detail prosklené fasády u průvlaku 
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Výpis celkového materiálu obvodové konstrukce z prosklené fasády Reynaers: 

- hliníkový profil CW50, celkem 1248,7 m, 

- hliníkový profil CW50-RA, celkem 11,3 m, 

- ocelových profilů U200, celkem 80,935 m, 

- kotva dna Reynaers, celkem 83 kusů, 

- mezilehlá kotva Reynaers, celkem 749 kusů, 

- stropní kotva Reynaers, celkem 83 kusů, 

- chemická kotva Fischer FHB II–A L M16x160/100, celkem 1664 kusů, 

- chemická kotva Fischer FHB II–A L M20x210/50, celkem 166 kusů, 

- chemická patrona Fischer s pryskyřicí FHB II–P, celkem 1830 kusů, 

- vysokopevnostní šrouby Peinar M27, celkem 166 kusů, 

- izolační dvojskla Infrastop typ Silber tl.24mm, celkem 570 m2, 

- rámový slunolam Reynaers BS 20, celkem 425 m2, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1465 mm, celkem 6 kusů, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275x1465 mm, celkem 5 kusů, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275x1360 mm, celkem 4 kusy, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1300x1360 mm, celkem 1 kus, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1360 mm, celkem 4 kusy, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1560 mm, celkem 5 kusů, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275x1560 mm, celkem 4 kusy, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1440 mm, celkem 5 kusů, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1465 mm, celkem 4 kusy, 

- hliníkové dveře Reynaers CS 104, celkem 2 kusy, 

- hliníkové dveře posuvné Reynaers CP 155, celkem 1 kus. 

 

Obr. číslo 8 – schéma návaznosti prvků prosklené fasády Reynaers. [2] 
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Obvodová konstrukce ze zdiva Ytong a obkladu Jatoba se skládá z (od interiéru): 

1. štuk Knauf  MVJ 2 tl.2 mm, 

2. jádrová omítka Knauf MV 2 tl.15 mm, 

3. pórobetonové zdivo Ytong P2-400 300x249x599mm tl.300 mm, 

4. penetrace Weber.podklad A, 

5. lepicí stěrkový tmel Weber.therm klasik, 

6. tepelná izolace EPS Isover Greywall 1000x500mm tl.100 mm, 

7. lepicí stěrkovací tmel Weber tmel 700 + výztužná skleněná síťovina Weber therm 

R131, tl.5 mm, 

8. svislý svlak 50x50mm po 500mm tl.50 mm, 

9. fasádní obklad Jatoba 20x165mm tl.20 mm. 

 

Obr. číslo 9 – detail řešení dřevěného obkladu u terénu 
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Výpis celkového materiálu obvodové konstrukce ze zdiva Ytong a obkladu Jatoba: 

- pórobetonové tvarovky Ytong P2-400 300x249x599 mm, celkem 2534 tvarovek, 

- zdicí malta Ytong, celkem 1445 kg, 

- překlad Ytong nosný NOP II/4/23 129x24,9x30 cm, celkem 22 kusů, 

- překlad Ytong nosný NOP III/4/22 149x24,9x30 cm, celkem 6 kusů, 

- překlad Ytong nosný NOP V/4/20 199x24,9 x30 cm, celkem 2 kusy, 

- ocelový válcovaný nosník profil I180 dl.1200 mm, celkem 12 kusů, 

- fasádní obklad Jatoba 20x165 mm, celkem 713m2, 

- svlak 50x50 mm, celkem 3,565 m3, 

- fošna 50x120 mm, celkem 0,986 m3, 

- fošna 50x220 mm, celkem 0,293 m3, 

- provětrávací mřížka, celkem 267,5 m, 

- nerez vruty 6x60 mm, celkem 12 835 nerez vrutů, 

- nerez vruty 5x50 mm, celkem 1 934 nerez vrutů, 

- universální fasádní hmoždinka FUR 10x230 SS, celkem 2852 hmoždinek, 

- universální fasádní hmoždinka FUR 8x120 SS, celkem 507 hmoždinek, 

- Weber.pas Marmolit  MAR1 M074 HBW 17 omítka tl.10 mm, celkem 17,83 m2, 

- penetrace Weber.podklad A, celkem 659,28 m2, 

- lepicí stěrkový tmel Weber.therm klasik, celkem 659,28 m2, 

- tepelná izolace EPS Isover Greywall 1000x500 mm tl.100 mm, celkem 571,18 m2, 

- tepelná izolace EPS Isover Greywall 1000x500 mm tl.50 mm, celkem 88,1 m2, 

- lepicí stěrkovací tmel Weber tmel 700, celkem 659,28 m2, 

- výztužná skleněná síťovina Weber therm R131, celkem 571,18 m2, 

- hmoždinka Weber průměr 8 mm 175 OC-D, celkem 3960 hmoždinek, 

- plastová rohová lišta Weber roh kombi PVC s výztužnou skleněnou síťovinou 10x10 cm, 

celkem 270 m, 

- plastová parapetní lišta Weber se skleněnou síťovinou, celkem 46,3 m, 

- plastová ukončující lišta se skleněnou síťovinou, celkem 161 m, 

- Eurookno IV Klasik  900x600 mm, celkem 15 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  900x1200 mm, celkem 13 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  1000x1200 mm, celkem 4 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  900x900 mm, celkem 19 kusů, 

- Eurodveře Klasik 1800x2100 mm, celkem 3 kusy, 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 20 
 

- Eurodveře Klasik 1000x2100 mm, celkem 2 kusy. 

4.2. Skladba vnější stěny – varianta B 

Obvodová konstrukce bude navržena z pórobetonového zdiva Ytong, zateplena 

tepelnou izolací Isover Greywall a opatřena povrchovou úpravou Weber. 

Obvodová konstrukce ze zdiva Ytong opatřená povrchovou úpravou Weber se skládá 

z (od interiéru): 

1.   štuk Knauf  MVJ 2 tl.2 mm, 

2.   jádrová omítka Knauf MV 2 tl.15 mm, 

3.   pórobetonové zdivo Ytong P2-400 300x249x599 mm tl.300 mm, 

4.   penetrace Weber.podklad A, 

5. lepicí stěrkový tmel Weber.therm klasik, 

6. tepelná izolace EPS Isover Greywall 1000x500 mm tl.100 mm, 

7. lepicí stěrkovací tmel Weber tmel 700 + výztužná skleněná síťovina Weber therm R131, 

tl.5 mm, 

8. povrchová úprava Weber.pas silikát CU3G tl. 2 mm. 

Výpis celkového materiálu obvodové konstrukce ze zdiva Ytong a povrchové úpravy 

Weber: 

- pórobetonové tvarovky Ytong P2-400 300x249x599 mm, celkem 5975 tvarovek,  

- zdící malta Ytong, celkem 3400 kg, 

- překlad Ytong nosný NOP II/4/23 129x24,9x30 cm, celkem 29 kusů, 

- překlad Ytong nosný NOP III/4/22 149x24,9x30 cm, celkem 6 kusů, 

- překlad Ytong nosný NOP V/4/20 199x24,9x30 cm, celkem 56 kusů, 

- ocelový válcovaný nosník profil I180 dl. 1200 mm, celkem 12 kusů, 

- ocelový válcovaný nosník profil I180 dl. 2900 mm, celkem 2 kusy, 

- plastová rohová lišta Weber roh kombi PVC s výztužnou skleněnou síťovinou 10x10 cm, 

celkem 321,5 m, 

- plastová nadokenní lišta Weber se skleněnou síťovinou a okeničkou, celkem 124,3 m, 

- plastová parapetní lišta Weber se skleněnou síťovinou, celkem 124,3 m, 

- plastová ukončující lišta se skleněnou síťovinou, celkem 352 m, 

- výztužná skleněná síťovina Weber therm R131, celkem 1098 m2, 
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- plastová talířová šroubová hmoždinka Weber ø 8 mm 155 S, celkem 8480 kusů, 

- polystyrén EPS Isover Greywall 1000x500mm tl.100 mm, celkem 1098 m2, 

- polystyrén EPS Isover Greywall 1000x500mm tl.50 mm, celkem 115 m2, 

- penetrace Weber.podklad A, celkem 61 kg, 

- lepicí stěrkový tmel Weber.therm klasik, celkem 3294 kg, 

- lepicí stěrkový tmel Weber tmel 700, celkem 3294 kg, 

- penetrace Weber.pas podklad Uni, celkem 219 kg, 

- povrchová úprava Weber.pas marmolit  MAR1 M074 HBW 17, celkem 133 kg, 

- povrchová úprava Weber.pas silikát CU3G, celkem 2667 kg, 

- povrchová úprava Weber.pas silikát HU7D, celkem 519 kg, 

- Eurookno IV Klasik  900x600 mm, celkem 15 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  900x1200 mm, celkem 16 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  1000x1200 mm, celkem 4 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  900x900 mm, celkem 19 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  1500x1200 mm, celkem 52 kusů, 

- Eurodveře Klasik 1800x2100 mm, celkem 5 kusů, 

- Eurodveře Klasik 1000x2100 mm, celkem 2 kusy, 

- hliníkové dveře posuvné Reynaers CP 155, celkem 1 kus, 

- palubka obkladová tl. 12,5 mm, celkem 130 m2. 

5.  Časová náročnost 

Časovou náročnost stavby jsem stanovil pomoci vzorce T = Nh/(h×K×D), kde je  

T….doba trvání uvažovaného procesu, 

Nh….celkový počet normohodin, 

h….počet hodin ve směně, 

K….koeficient objektivnosti (v našem případě = 1), 

D….počet pracovníků v jedné směně. 

Počty normohodin byly vypočítány v programu BUILDpower firma RTS a.s.. 

5.1. Varianta A 

Při výpočtu bylo zohledněno, že některé práce mohou probíhat navzájem. Dále byla 

zohledněna technologická přestávka. S volnými víkendy nám tak vyšel celkový počet dnů 
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výstavby obvodového pláště varianty A na 89 dnů. Začátek prací je stanoven na 25. 5. 2012 a 

dne 22. 8. 2012 by mělo dojít k předání hotových prací. 

V následující tabulce jsou základní parametry, které jsem při výpočtu použil. Celý 

harmonogram je umístěn v části C. Technologická část – harmonogram obvodového pláště - 

varianta A. 

 
Obr. číslo 10 – parametry pro výpočet časové náročnosti varianty A v programu Microsoft 
Project 2007 

5.2. Varianta B 

Při výpočtu bylo zohledněno, že některé práce mohou probíhat navzájem. Dále byla 

zohledněna technologická přestávka. S volnými víkendy nám tak vyšel celkový počet dnů 

výstavby obvodového pláště varianty B na 80 dnů. Začátek prací je stanoven na 25. 5. 2012 a 

dne 13. 8. 2012 by mělo dojít k předání hotových prací. 

V následující tabulce jsou základní parametry, které jsem při výpočtu použil. Celý 

harmonogram je umístěn v části C. Technologická část – harmonogram obvodového pláště - 

varianta B. 
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Obr. číslo 11 – parametry pro výpočet časové náročnosti varianty B v programu Microsoft 

Project 2007 

5.3. Vyhodnocení 

Časová náročnost vyšla u varianty A o 9 dní delší než u varianty B. U varianty A je 

zase menší nároky na počasí než v případě varianty B. Takže při nepřízni počasí je větší 

možnost prodloužení realizace u varianty B. 

 
Graf číslo 1 – časová náročnost provádění obvodového pláště 

6. Finanční náročnost 

Při výpočtu finanční náročnosti obvodového pláště jsem vycházel z ceníků v programu 

BUILDpower firmy RTS a.s. V nákladech jsou uvedeny všechny položky, které se v jedné 

nebo druhé variantě finančně liší a jsou přímo spjaté s obvodovým pláštěm.  
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6.1. Varianta A 

 

Obr. číslo 12 – přehled nákladů varianty A (výstup z BUILDpower firma RTS a.s.) 

Přehled všech položek zahrnutých ve variantě A je uveden v části C. Technologická 

část – položkový rozpočet obvodového pláště. 

Celková cena všech položek obvodového pláště varianty A činí 10 576 006,-Kč bez 

DPH. Cena po připočtení DPH činí 12 691 207,- Kč.  Výsledky byly zpracovány programem 

BUILDpower firma RTS a.s.. 

6.2. Varianta B 

 

Obr. číslo 13 – přehled nákladů varianty B (výstup z BUILDpower firma RTS a.s.) 

Přehled všech položek zahrnutých ve variantě B je uveden v části C. Technologická 

část – položkový rozpočet obvodového pláště. 
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Celková cena všech položek obvodového pláště varianty B činí 5 033 824,-Kč bez 

DPH. Cena po připočtení DPH činí 6 040 589,- Kč.  Výsledky byly zpracovány programem 

BUILDpower firma RTS a.s.. 

6.3. Vyhodnocení  

Z výsledných hodnot vypočtených v programu BUILDpower bylo zjištěno, že varianta 

A je dražší o 5 542 182,-Kč (bez započítání DPH) než varianta B. V případě započtení DPH 

to činí 6 650 618,-Kč. 

 

Graf číslo 2 – finanční náročnost obvodového pláště 

7. Energetická náročnost obvodového pláště 

Všechny výpočty byly provedeny v programu Teplo 2009 a energie 2009. Všechny 

posudky jsou uvedeny v části B. Projektová dokumentace pro provedení stavby – tepelně 

technické posouzení. 

7.1. Varianta A 

Prosklená fasáda Reynaers 

Při návrhu prosklené fasády Reynaers byl brán ohled na energetickou náročnost. 

V letních měsících může docházet k přehřívání fasády a v zimě zase k tepelným ztrátám.         
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Z důvodu přehřívání byly navrženy rámové slunolamy Reynaers BS 20. Slunolamy musí byt 

navrženy tak, aby nesnížily minimální dávky slunečního světla. 

U prosklené fasády Reynaers zjistíme přesné údaje energetické náročnosti až při 

dodání údajů od firmy Reynaers. Energetická náročnost u prosklené fasády zaleží na 

vzdálenosti jednotlivých hliníkových profilů CW50, proto nám firma Reynaers pošle přesné 

údaje vypočtené v softwarové podpoře a to přesně v programu U-tool. U-tool je 

naprogramován, aby splňoval evropské normy. Dále pří objednávce dostaneme přesné 

hodnoty (software BS Conrol) : 

- diagramy zastínění vlivem umístění slunolamů na fasádě, 

- výpočty slunečních uhlů, 

- výpočty snížení denního světla vlivem sluneční clony, 

- výpočty vlivu slunečních clon na energetické vlastnosti fasády. 

Předběžný výpočet prosklené fasády: 

U =
ΣA · U + ΣA · U + ΣA · U + Σ l ·ψ + Σl · ψ

ΣA + ΣA + ΣA
= 

         =
2,1025 · 1,1 + 0 · 0 + 0,1475 · 1,835 + 5,8 · 0,06 + 0 · 0

2,1025 + 0 + 0,1475
= 

       = 1,303 W/m2K 

Kde je:  

Uw.  součinitel prostupu tepla celého okna, 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení, 

Ag  plocha zasklení, 

lg  celkový viditelný obvod zasklení, 

Ψg lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými vlivy zasklení, 

distančního rámečku a rámu, 

Uf  součinitel prostupu tepla rámu, 

Af  plocha rámu, 

Up  součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně, 

Ap  plocha neprůsvitné výplně, 

lp  celkový viditelný obvod neprůsvitné výplně, 

Ψp  lineární činitel prostupu tepla neprůsvitné výplně. 
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Zděný obvodový plášť z tvarovek Ytong 

Hodnoty součinitele prostupu tepla obvodového pláště z pórobetonových tvárnic, se 

zateplením Isover Greywall   a s obložením dřevěným obkladem Jatoba. 

A.) Skladba konstrukce – v místě obvodového pláště z tvárnic Ytong tl. 300mm 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Knauf-štuková omítka  0,002       0,800       14,0 

   2  Knauf-jádrová omítka  0,015       0,800       14,0 

   3  Ytong P2-400  0,300       0,120        7,0 

   4  lepicí tmel  0,005       0,300       20,0 

   5  Isover Greywall  0,100       0,032       20,0 

    6  stěrkový tmel Weber  0,005       0,750       28,0 

   7  svlak 50x50mm  0,050       0,323         4,5 

   8       dřevěný obklad Jatoba      0,020           0,490              4,5 

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

  Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =  0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

B.) Skladba konstrukce – v místě průvlaku  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  průvlak ŽB  0,700       1,430       23,0 

   2  lepicí stěrka Weber  0,005       0,300       20,0 

   3  Isover Greywall  0,100       0,032       20,0 

   4       stěrkový  tmel  Weber  0,005       0,750       28,0 

   5  svlak 50x50mm  0,050       0,323        4,5 

   6  dřevěný obklad Jatoba  0,020       0,490        4,5 

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

  Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =  0,25 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

C.) Skladba konstrukce – v místě sloupu 

Číslo     Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

  1          sloup ŽB  0,400       1,430        23,0 
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  2          Ytong P2-500  0,100       0,150         7,0 

  3          lepicí stěrka Weberl  0,001       0,300        20,0 

  4          Isover Greywall  0,100       0,032        20,0 

  5          stěrkový tmel Weber  0,015       0,750        28,0 

  6          svlaky 50x50mm  0,050       0,323          4,5 

  7          dřevěný obklad  Jatoba  0,020       0,490          4,5 

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

  Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =  0,22 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Celkové energetické vyhodnocení varianty A 

Po vypočtení všech konstrukčních celku, které dělí vnitřní a venkovní prostor, nám 

podle technické normy ČSN 73 0540-2 vyšel energetický štítek obálky budovy do kategorie C 

(vyhovující). 

 

Obr. číslo 13 – energetický štítek obálky budovy (výstup z Energie 2009). 
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7.2. Varianta B 

Hodnoty obvodového pláště z pórobetonových tvárnic, se zateplením Isover Greywall 

a úpravou povrchu Weber. 

A.) Skladba konstrukce – v místě obvodového pláště z tvárnic Ytong tl.300mm 

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Knauf-štuková omítka  0,002       0,800        14,0 

   2  Knauf-jádrová omítka  0,015       0,800        14,0 

   3  Ytong P2-400  0,300       0,120         7,0 

   4  lepicí tmel  0,001       0,300        20,0 

    5  Isover Greywall  0,100       0,032        20,0 

    6  stěrkový tmel Weber  0,015       0,750        28,0 

    7       Terranova silikátová om.     0,002           0,900             60,0 

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

  Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =  0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

B.) Skladba konstrukce – v místě průvlaku 
C. )    

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  ŽB průvlak  0,700       1,430        23,0 

   2  Lepicí stěrka Weber  0,001       0,300        20,0 

   3       Isover Greywall  0,100       0,032        20,0 

   4  stěrkový tmel Weber  0,015       0,750        28,0 

   5        Terranova silikátová om.      0,002           0,900             60,0 

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

  Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =  0,26 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

C.) Skladba konstrukce – v místě sloupu 

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  

   1  ŽB Sloup  0,400        1,430       23,0 

   2  Ytong P2-500  0,125        0,120         7,0 
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   3  lepicí stěrka Weber  0,001        0,300       20,0 

   4  Isover Greywall  0,100        0,032       20,0 

   5  stěrkový tmel Weber  0,015        0,750       28,0 

   6        Terranova silikátová om.    0,002           0,900            60,0 

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

 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K 

 Vypočtená hodnota: U =  0,23 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.  

Celkové energetické vyhodnocení varianty B 

Po vypočtení všech konstrukčních celku, které dělí vnitřní a venkovní prostor, nám 

podle technické normy ČSN 73 0540-2 vyšel energetický štítek obálky budovy do kategorie B 

(úsporný). 

 

Obr. číslo 14 – energetický štítek obálky budovy (výstup z Energie 2009). 
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7.3. Vyhodnocení 

V hodnocení porovnáme součinitel prostupu tepla u varianty A – dřevěný obklad 

Jatoba, prosklená fasáda Reynaers a u varianty B. Prosklenou fasádu Reynaers zohledníme ve 

vyhodnocení, ale přesné hodnoty prostupu tepla budou obdrženy až při objednávce prosklené 

fasády. 

 

Graf číslo 3 – součinitel prostupu tepla v různých místech fasády 

Z grafu vyplývá, že dřevěný obklad i konečná povrchová úprava Weber má přibližně 

stejné hodnoty součinitele prostupu tepla. Prosklená fasáda Reynears má daleko nejhorší 

výsledky součinitele prostupu tepla.  Dále jsem zjistil, že nejrizikovější bude oblast okolo ŽB 

průvlaku.  

Z energetického štítku obálky budovy vyplynulo, že varianta A patří do kategorie C 

(vyhovující) a varianta B do kategorie B (úsporný) a proto z energetické náročností budovy 

lépe vyhovuje zděný obvodový plášť s povrchovou fasádní úpravou Weber. 

8. Dispoziční řešení a celková užitná plocha 

Dispoziční řešení varianty A a varianty B je stejné, ale mění se celková užitná plocha. 

U prosklené fasády dochází k úspoře užitné plochy.  

Změna celkové užitné plochy 1.NP: 

- 101….zádveří….varianta A = 25,13 m2….varianta B = 21,85 m2, rozdíl = 3,28 m2. 

- 102….hala….varianta A = 211,84 m2….varianta B = 204,26 m2, rozdíl = 7,58 m2. 

- 109….archiv SÚ….varianta A = 17,74 m2….varianta B = 15,58 m2, rozdíl = 2,16 m2. 
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- 110…stavební úřad….varianta A = 18,13 m2….varianta B = 14,80 m2, rozdíl = 3,33 m2. 

- 116….kuchyňka zaměst.….varianta A = 16,49 m2….varianta B = 14,11 m2, rozdíl = 2,38 m2. 

- 120….inf. a kopy centr.….varianta A = 72,78 m2….varianta B = 65,52 m2, rozdíl = 7,26 m2. 

- 121….sklad….varianta A = 15,15 m2….varianta B = 14,01 m2, rozdíl = 1,14 m2. 

Změna celkové užitné plochy 2.NP: 

-  201….inter. kavárna....varianta A = 154,41 m2….varianta B = 147,09 m2, rozdíl = 7,32 m2. 

-  204….šatna zaměstnanci.….varianta A = 8,75 m2….varianta B = 8,00 m2, rozdíl = 0,75 m2. 

-  207….sklad….varianta A = 10,85 m2….varianta B = 9,04 m2, rozdíl = 1,81 m2.  

-  208….poč.  potřeby….varianta A = 22,32 m2….varianta B = 19,56 m2, rozdíl = 2,76 m2. 

-  221….schod. prostor….varianta A = 36,52 m2….varianta B = 35,16 m2, rozdíl = 1,36 m2. 

-  226….šatna….varianta A = 17,17 m2….varianta B =16,12 m2, rozdíl = 1,05 m2. 

-  231….posluchárna….varianta A = 26,04 m2….varianta B = 24,48 m2, rozdíl = 1,56 m2. 

-  232….knihovna….varianta A = 219,57 m2….varianta B = 217,02 m2, rozdíl = 2,52 m2. 

-  233….čítárna….varianta A = 40,21 m2….varianta B = 37,65 m2, rozdíl = 2,56 m2. 

-  234….šatna zaměst…..varianta A = 15,27 m2….varianta B = 14,64 m2, rozdíl = 0,63 m2. 

-  235….sklad….varianta A = 20,89 m2….varianta B = 20,24 m2, rozdíl = 0,65 m2. 

Změna celkové užitné plochy 3.NP: 

- 301….restaurace….varianta A = 241,36 m2….varianta B = 233,22 m2, rozdíl = 8,15 m2. 

- 302….salónek….varianta A = 59,33 m2….varianta B = 56,95 m2, rozdíl = 2,38 m2. 

- 331….kancelář….varianta A = 36,93 m2….varianta B = 35,80 m2, rozdíl = 1,13 m2. 

- 332….kancelář….varianta A = 41,06 m2….varianta B = 39,93 m2, rozdíl = 1,13 m2. 

 

Graf číslo 4 – vnitřní užitná plocha v jednotlivých podlažích 

931,73

907,18

926,51

865,88

931,73

880,05

903,54

853,1

800

820

840

860

880

900

920

940

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

Vnitřní užitná plocha (m2)

varianta A

varianta B



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 33 
 

 

Graf číslo 5 – celková užitná plocha 

Z grafu plyne, že varianta A má o 62,88 m2 více než varianta B. V případě 

pronájmu prostoru je proto více vhodná varianta A. 

9. Životnost stavby 

Životnost stavby trvá, pokud jsou funkční jednotlivé konstrukce stavby tak, aby stavba 

plnila svoji funkci. Během životnosti stavby bude docházet k její údržbě, rekonstrukci            
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Dřevo Jatoba odolává povětrnostním vlivům a také nemá nároky na údržbu. Jen, chceme-li 
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životnost (100 let). Obvodové zdivo bude opatřeno dřevěným obkladem Jatoba nebo 

3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
3610
3620
3630
3640

celková plocha

3631,30 m2

3568,42 m2

Celková užitná plocha (m2)

varianta A

varianta B



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 34 
 

povrchovou fasádní úpravou Weber. Dřevěný obklad má menší životnost než povrchová 

úprava Weber, ale těžko můžeme očekávat, že trendy této doby budou vyhovovat např. za 50 

let. 

10. Vliv stavby na životní prostředí 

Prosklená fasáda Reynaers 

Hliník je mimořádně recyklovatelný materiál, který prokazuje stálou kvalitu v celém 

procesu recyklace. To vede k vysoké recyklovatelnosti systémů Reynaers na konci jejich 

životnosti.  Výrobky firmy Reynaers jsou v popředí vývoje úspor energie a udržitelných 

produktů. [2] 

Hliník je tvrdý a trvanlivý a proto lze vytvořit štíhlé profily, které umožňují maximální 

prostup světla, což vede ke zdravému a příjemnému vnitřnímu prostředí. Skloubení rámových 

slunolamů Reynaers BS 20 s fasádním systémem Reynears CW50 nabízí možnost kontroly 

energetické účinnosti budovy a možnosti vyhnout se použití energeticky náročných 

klimatizací. [2] 

Firma Reynaers splňuje dva příklady metod národního posuzování stanovení 

standardů v oblasti návrhu šetrných budov: 

- LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) , 

- BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Metodology). [2] 

Tyto certifikace ukazují, že budovy jsou postaveny s ohledem na otázky životního 

prostředí, jako jsou: energetické náročnosti budovy, recyklace materiálů, využívání vody, 

pohodlí lidí uvnitř budovy, využití obnovitelných zdrojů energie, umístění budovy. [2] 

Jedná se o dobrovolné certifikace, které lze získat po přísné proceduře, která zaručuje 

splnění různých kritérií. [2] 

Dřevěný obklad Jatoba 

Dřevo je jeden z nejekologičtějších materiálů a působí esteticky. Je jedním z mála 

100% obnovitelných zdrojů a navíc při jeho zpracování je potřeba nejméně energie ve 

srovnání se všemi ostatními stavebními materiály. Se dřevem jako s každým jiným 

energetickým zdrojem je nezbytné dobře hospodařit. [3] 

Při výstavbě bude použito certifikované tropické dřevo s certifikátem FSC. Tento 

certifikát je vyžadován u veřejných zakázek ve většině zemí EU. [3] 
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Zdivo Ytong 

Mezi stavebními materiály má pórobeton jednu z nejnižších hodnot tzv. zabudované 

energie, což je celková energie vynaložená pro výrobu a zabudování staviva do stavby. Z 

větší části jde přitom pouze o energii potřebnou pro transport, těžbu surovin a stavební 

zpracování, kterou je třeba vynaložit vždy u každého, jakkoliv ekologicky šetrného výrobku. 

[4] 

Materiál YTONG se vyrábí z přírodních surovin, které tvoří 81 % zemské kůry a jsou 

prakticky nevyčerpatelné. Jeho hlavními komponenty jsou písek a vápenec. Výroba je zde 

proti obvyklým stavebním materiálům podstatně méně energeticky náročná. Úspory pokračují 

i při dopravě, neboť tato masivní stavebnina je relativně lehká. Zbytky vznikající při výrobě 

materiálu YTONG se v plném rozsahu vracejí zpět do výrobního procesu. Objekty 

realizované z tohoto materiálu není nutno dodatečně izolovat, nízké ztráty snižují náklady na 

vytápění a tím i emise skleníkového plynu CO2 do ovzduší. Materiál je bez problému 

recyklovatelný. [4] 

Tepelná izolace EPS Isover Greywall 

Pěnový polystyren šetří energii. Izolace z pěnového polystyrenu jsou používány téměř 

50 let a plní funkci izolace proti chladu, teplu a hluku. Polystyren má velký přínos v úsporách 

energie a v ochraně životního prostředí. Každá tepelná izolace budovy totiž snižuje emise 

škodlivých látek z komínů a spoří důležité suroviny. [5] 

Primární energie spotřebovaná při výrobě pěnového polystyrenu je prostřednictvím 

jeho použití pro tepelnou izolaci uspořena za velice krátké období - od dvou měsíců do 

jednoho roku. [5] 

Pěnový polystyren je z hlediska recyklace bezproblémový materiál a je pro ni velmi 

vhodný. Nejčastější způsoby recyklace: 

- možnost zpětného zpracování do EPS výrobků, 

- rozvinutý průmysl polystyrenbetonu, 

- zahradní substráty (rostlinám se lépe daří v zemině s EPS) tepelně izolační zásypy, 

- termická recyklace. [5] 

Hmotnosti použitých materiálu varianta A (pouze převládající materiály): 

- hliníkový profil CW50, celkem 3 891 kg, 

- ocelových profilů U200, celkem 2 282 kg, 

- izolační dvojskla Infrastop typ Silber tl.20mm, celkem 13 803 kg, 
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- rámový slunolam Reynaers BS 20, celkem 4 249 kg, 

- hliníková okna Reynaers CS 86 HI, celkem 2 394 kg, 

- hliníkové dveře Reynaers CS 104 a hliníkové dveře posuvné Reynaers CP 155, celkem 

210 kg, 

- pórobetonové tvarovky Ytong P2-400 300x249x599mm, celkem 62 622 kg, 

- zdicí malta Ytong, celkem 1445kg, 

- překlad Ytong nosný, celkem 2856 kg, 

- ocelový válcovaný nosník profil I180, celkem 606 kg, 

- fasádní obklad Jatoba 20x165mm , celkem 12 834 kg, 

- svlak 50x50mm, celkem 3 988 kg, 

- tepelná izolace EPS Isover Greywall, celkem 925 kg, 

- fasádní systém Weber, celkem 4 716 kg, 

- Eurookno IV Klasik, celkem 1470 kg, 

- Eurodveře Klasik, celkem 132 kg. 

Přibližná hmotnost obvodového pláště varianty A je 118 423 kg. 

Hmotnosti použitých materiálu varianta B (pouze převládající materiály): 

- pórobetonové tvarovky Ytong P2-400 300x249x599mm, celkem 147 723 kg, 

- zdící malta Ytong, celkem 3400 kg, 

- překlad Ytong nosný celkem 10 808 kg, 

- ocelový válcovaný nosník profil I180, celkem 810 kg, 

- polystyrén EPS Isover Greywall, celkem 1 734 kg, 

- fasádní systém Weber, celkem 10 187 kg, 

- Eurookno IV Klasik , celkem 4 854 kg, 

- Eurodveře Klasik, celkem 192 kg, 

- hliníkové dveře posuvné Reynaers CP 155, celkem 70 kg, 

- palubky tl.12,5 mm, celkem 809 kg. 

Přibližná hmotnost obvodového pláště varianty B je 186 587 kg. 
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Graf číslo 6 – hmotnost obvodové konstrukce varianta A 

 

Graf číslo 7 – hmotnost obvodové konstrukce varianta B 

Obvodová konstrukce varianty A má přibližně o 68,164 tun lehčí konstrukci a proto 

má menší energetické nároky na dopravu a skladování materiálu. To se příznivě podepíše na 

snížení emisí a spotřebu energie při dopravě materiálu. 
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Nevýhoda zděného obvodového pláště vznikne u přestavby nebo rekonstrukce. 

Bourací práce doprovází prašnost a hluk. Naproti tomu u prosklené fasády Reynaers lze 

konstrukci jednoduše rozebrat. 

11. Vyhodnocení 

Ve vyhodnocení shrneme všechny zkoumané parametry obou variant obvodového 

pláště.  

Doba realizace varianty A vyšla na 89 dní a to je o 9 dní více než varianta B. 

Varianta B je zase více závislá na počasí. Předpokládá se realizace fasády během letního 

počasí. Vlivem vedra nebo deště by mohlo vzniknout prodloužení realizace obvodového 

pláště u varianty B.  

Finanční náročnost obvodového pláště vyšla lepé u varianty B, která stojí 6 040 589,-

Kč s DPH. Varianty A stojí 12 691 618,-Kč s DPH. Celkový rozdíl je 6 650 618,-Kč.  

Energetická náročnost stavby vychází lépe u varianty B a to hlavně v místech 

prosklené fasády Reynaers, ale nejsou k dispozici přesné hodnoty součinitelé prostupu tepla 

od firmy Reynaers. Když nebudeme brát v úvahu prosklenou fasádu, tak nejlépe nám vychází 

součinitele prostupu tepla u obvodového zdiva Ytong a to u dřevěného obkladu Jatoba  

0,17 W/m2K, u povrchové úpravy Weber 0,17 W/m2K, nejhorší výsledky jsou u ŽB 

průvlaku a to u dřevěného obkladu Jatoba  0,25 W/m2K, u povrchové úpravy Weber 

0,26 W/m2K. Z energetického štítku obálky budovy vyplynulo, že varianta A patří do 

kategorie C (vyhovující) a varianta B do kategorie B (úsporný) a proto z energetické 

náročností budovy lépe vyhovuje zděný obvodový plášť s povrchovou fasádní úpravou 

Weber. 

Užitná plocha u varianty A vyšla o 62,88 m2 větší než varianty B. Z toho plyne, že 

v případě pronajmu prostoru je vhodnější varianta A. 

Životnost stavby u obou variant vychází stejně, jen u varianty A se předpokládá 

častější údržba a u dřevěného obkladu přibližně po 25 letech i výměna materiálu. Z tohoto 

hlediska by se zdála lepší varianta B, ale u ní také budeme očekávat údržbu nebo 

rekonstrukci, protože za několik let můžeme předpokládat jiné trendy a toto povrchová úprava 

vůbec nemusí vyhovovat. Také zásahy do opláštění budovy pomoci varianty B jsou složitější 

než u varianty A. 

Na životní prostředí má lepší vliv varianta A, která má o 68,164 tun lehčí konstrukci. 

Tím zmírníme emise z dopravy a prašnost. Prosklená fasáda Reynaers umožňuje maximální 
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prostup světla, což vede ke zdravému a příjemnému vnitřnímu prostředí. Také recyklace 

materiálu u varianty A předpokládá jeho další využití. Taky při bourání konstrukce bude u 

varianty B větší dopad na životní prostředí. 

12. Závěr 

Cílem diplomové práce nebylo vybrat lepší z těchto dvou variant, ale porovnat je. Až 

v praxi by se ukázalo, které z kritérií by převážilo misku vah pro jednu či druhou z variant.  

13. Seznam použité literatury 

[1] KOMÁREK, Ing. arch. Karel. Obecní a komunitní centrum obce Kobeřice – 

Technická zpráva. Opava: projekční kancelář ATRIA, 2009. S.1-4. 

[2] Reynaers [online]. 2010 [cit. 2011-10-31]. Reynears brozura standard. Dostupné    

z WWW: <www.reynaers-architekt.cz>. 

[3] KUBIČKA, Ing. arch. Radan. ZAVŘEL, I. R. Zdeněk. CAJTHAMLOVÁ, Ing. 

arch. Markéta. LINEK, Ing. arch. J.. STRÁNSKÝ, Ing. arch. Martin. NOVOTNÝ, Ing. arch. 

Tomáš. CIHELKA, Ing. arch. David. STEMPEL, Ing. arch. Jan. LAPKA, Mgr. A. Aleš. 

BERKOVÁ, Ing. arch. Květa. Ara: Exotické dřevo v exteriéru a interiéru.  archiv fa ARA, 

2010. S.1-12. 

[4] HEJHÁLEK, Jiří. www.stavebnictvi3000.cz [online]. 2004-05 [cit. 2011-11-02]. 

Stavebnictví a interier. Dostupné z WWW: <http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/ytong-

stavebni-material-slucitelny-s-prirodou/>. 

[5] www.epscr.cz [online]. 2010 [cit. 2011-11-02]. Eps - sdružení EPS v ČR. Dostupné 

z WWW: <http://www.epscr.cz/fakta-o-eps.html?id=100>. 

14. Softwarová podpora 

AutoCAD 2009, ArchiCAD 12, Teplo 2009, Energie 2009, BUILDpower, Microsoft 

Project 2007, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007. 

15. Seznam příloh 

- harmonogram obvodového pláště – varianta A (C. Technologická část) 

- harmonogram obvodového pláště – varianta B (C. Technologická část) 

- položkový rozpočet obvodového pláště – varianta A (C. Technologická část) 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 40 
 

- položkový rozpočet obvodového pláště – varianta B (C. Technologická část) 

- tepelně technické posouzení (B. Projektová dokumentace pro provedení stavby) 

16. Seznam přiložených technických listů 

- hliníkový fasádní profil CW50 Reynaers 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 

- hliníkové posuvné dveře Reynaers CP 155 

- izolační dvojsklo Infrastop 

- chemická kotva Fischer FHB II- A L 

- chemická patrona Fischer s pryskyřicí FHB II-P 

- přesné tvárnice Ytong 

- nosné překlady Ytong 

- zdicí malta Ytong 

- Weber.pas Marmolit 

- penetrace Weber.podklad A 

- Weber tmel 700 

- Weber.therm klasik 

- tepelná izolace EPS  Isover Greywall  

17. Seznam použitého značení 

ČSN – Česká technická norma 

EN – Evropská norma 

EU – Evropská unie 

1.PP – první podzemní podlaží (suterén) 

1.NP – první nadzemní podlaží 

2.NP – druhé nadzemní podlaží 

3.NP – třetí nadzemní podlaží 

ŽB – železobeton 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

EPS – pěnový expandovaný polystyren 

PVC – polyvinylchlorid 

EPDM - syntetický polymer na etylen – propylenové bázi 

 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 41 
 

VŠB – Technická universita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

B. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO 
PROVEDENÍ STAVBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                                               Bc. Lukáš Jašek 

Vedoucí diplomové práce:                                                               Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 

Ostrava 2011 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 42 
 

Obsah 

1. Technická zpráva …………………………………………………………….........43 

2. Tepelně technické posouzení……………………………………………………....62 

3. Položkový rozpočet...……………………………………………………………...85 

4. Harmonogram………………………..……………………………………………104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 43 
 

Název stavby:       Rekonstrukce polyfunkčního domu, 

                                           parc.č. 341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 

346/2 a 347/2 ,  k.ú. Kobeřice. 

Investor:                          Obec Kobeřice, 

         Slezská 195, 

         747 27 Kobeřice.                          

Stupeň PD:            Projekt pro stavební povolení                                                       
  

projekt: Bc. Lukáš Jašek,  

zodp. projektant: Bc. Lukáš Jašek,  

archivní číslo:         11/3 

 

 

 

F.1.1 – Technická zpráva 
 

 

 

Obsah: 

a) Všeobecně 

b) Architektonické, funkční a dispoziční řešení 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

d) Technické a konstrukční řešení 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

f) Způsob založení objektu 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

h) Dopravní řešen 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

j) Obecné požadavky na výstavbu 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 44 
 

a) Všeobecně 

Rozestavěná stavba bývalého nákupního střediska se nachází ve středu obce poblíž 

křižovatky silnic II. třídy č. 467 a silnice III. třídy č. 4667. V blízkosti objektu se nachází 

autobusové nádraží, kostel a další objekty občanské vybavenosti. Samotný objekt je umístěn 

ve svahu, jehož převýšení činí cca 2,5 m, což umožní obsluhu objektu jak z úrovně 1. NP, tak 

z úrovně suterénu. Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace, tj. z ulice Hlučínské. 

Stavba bude provedena jako změna stavby před dokončením a to změnou provedení 

samotného objektu bez jeho změny objemu a dále zpevněných ploch a to v menším rozsahu 

než u původního projektu. [1] 

Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava. Je to 

čtyřpodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější roh 

zkosen v úhlu 45°. Objekt je orientován nádvořím na západ. [1] 

Tři podlaží jsou zhotovena z prefabrikovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. Střední část je vyztužena zdmi, do kterých je vloženo tříramenné železobetonové 

monolitické schodiště spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné  

z cihel plných CP 290x140x65mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím 

mansardovou střechu s vikýři a střešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 

a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení a na 

severovýchodní straně kratšího ramene. [1] 

Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 

polí s podobným zhuštěním jako u delšího ramene. [1] 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. 

Stavba je v souladu se schválenou ÚPD obce, předmětná stavba je umístěna v zóně 

občanské vybavenosti C-1 část obce „U kostela“, která zahrnuje plochy pro občanskou 

vybavenost – zejména např. obchodních a správních, kancelářských, kulturních zařízení apod.  

Stavba včetně zpevněných ploch bude realizována na parc. č. 341/1, 343/2, 343/3, 

344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 , vše katastrální území Kobeřice. [1] 

Zaměření skutečného stavu provedení hrubé stavby bylo provedeno projekční 

kanceláří Atria, Hauerová 3, Opava. [1] 

Předmětem projektu dokončení rozestavěného objektu  Polyfunkčního domu je nejen 

zhodnocení léta chátrající budovy, ale také zhodnocení centrální části obce Kobeřice a také 

nabídnout občanům obce nové možnosti. [1] 
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b) Architektonické, funkční a dispoziční řešení 

Cílem projektu dokončení rozestavěného objektu polyfunkčního domu je nejen 

zhodnocení léta chátrající budovy, ale také zhodnocení centrální částí obce Kobeřice a také 

nabídnutí občanům obce nové možnosti. 

Hlavním prioritou toho projektu je přestěhování obecního úřadu do polyfunkčního 

domu. Stávající obecní úřad už zcela nesplňuje všechny požadavky a to hlavně estetické, 

dispoziční a bezbariérové. Přemístění má také výhodu v tom, že by se obecní úřad nacházel  

ve středu obce.  

Dále se v objektu bude nacházet obecní knihovna, která se do objektu přestěhuje       

ze svých skromných prostor. Dojde k rozšíření knihovny a doplnění o další části s knihovnou 

související. Ve vrchním patře se bude nacházet restaurace. V obci chybí restaurace s velkým 

prostorem pro velké oslavy. Proto jsme restauraci řešili pomocí posuvných příček, kde lze 

velkého prostoru dosáhnout. Dále v objektu bude internetová kavárna a prostory kanceláří 

k pronájmu. V přízemí bude zřízeno parkoviště a archívy. 

Vzhled je řešen tak, aby pomocí prosklené fasády jsme dosáhli co největšího 

proslunění vnitřního prostoru. Dřevěný obklad je zvolený, aby budova měla venkovský 

nádech a navazovala na dřevěnou hasičskou věž. 

Střešní krytina byla zvolena v barevném řešení tak, aby navazovala na okolní zástavbu 

a hlavně vedlejší kostel. 

Dispoziční řešení 

V suterénu je v těžišti objektu umístěno hlavní schodiště. Schodiště nám prostupuje 

všemi podlažími. Kromě hlavního schodiště slouží k přemisťování osob mezi podlažími 

vedlejší schodiště, dva výtahy pro veřejnost a zásobovací výtah.  

V suterénu se nachází podzemní garáže, které jsou přístupné z východní strany 

objektu. Dále suterén tvoří archívy, sklady, technické místnosti, které budou sloužit k užívání 

vlastníků z vyšších podlaží. Ve skosené části na severovýchodní straně se nachází únikový 

východ. 

 V 1. NP bude kratší severní křídlo vymezeno Obecnímu úřadu a to přesně 

informačnímu centru, matrice a technickému oddělení. V severním křídle bude zřízen únikový 

východ. V jižním křídle bude zasedací místnost Obecního úřadu, kanceláře jednotlivých 

pracovníku, stavební úřad, archív. V jižním křídle se budou nacházet 2 únikové východy. Na 

jižní straně fasády bude venkovní požární schodiště. Pro příslušná pracoviště budou vytvořené 
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hygienická zařízení. Ve skosené části v severovýchodní části objektu bude zřízená zásobovací 

rampa s přístupem k zásobovacímu výtahu pro restauraci ve 3.NP.  

Hlavní vstup do objektu bude v místě hlavního schodiště. Pro hlavní vstup se vytvoří 

prosklený přístřešek. Ve středu dispozice bude umístěno hygienické zařízení pro celé patro. 

V 2. NP v delším křídle bude umístěna knihovna s posluchárnou, čítárnou, dětským 

koutkem, dvd půjčovnou a šatnou. Knihovna dále obsahuje všechny potřebné místnosti pro 

zaměstnance a hygienické zařízení pro návštěvníky a personál. Na jižní straně bude zřízen 

únikový východ na požární schodiště. 

V severním křídle patra bude umístěna internetová kavárna a počítačová prodejna 

s k tomu příslušnými místnostmi. K internetové kavárně a počítačové prodejně budou ve 

střední části zhotovena hygienická zařízení. 

V 3. NP bude využito jižní křídlo jako restaurace a k tomu přilehající místnosti jako 

salónek, kuchyň, chladírna, šatna, sklady, místnosti pro zaměstnance a hygienické zařízení. 

K restauraci bude vybudován zásobovací výtah. Na jižní straně bude zřízen únikový východ 

na požární schodiště. 

V severním křídle se budou nacházet kanceláře s příslušnými hygienickými zařízeními 

pro případné nájemníky.   

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha objektu: 1 011 m2. 

Obestavěný prostor: 13 183 m3. 

d) Technické a konstrukční řešení 

Zásahy do stávajících konstrukcí 

Bude odstraněna celá mansardová střecha. U kratšího křídla se bude demontovat 

komínové těleso v celém rozsahu. Budou vybourány malé části stávajících základů v místech, 

kde se zřídí nové základy. V některých místech bude docházet ke spřažení nového                  

a stávajícího základu. V suterénu budou vybourány částečně ŽB zdi a zdivo CP. To z důvodu 

změny dimenzí a vybourání otvoru pro okna. V 1.NP bude vybouráno částečně zdivo CP a to 

z důvodu změny dimenzí a vybourání otvoru pro okna. V 2.NP bude zčásti vybouráno 

obvodové zdivo a pak doplnění novým zdivem. Dále bude vybouráno 8 ŽB sloup 300x300 

mm na jižní straně delšího křídla a k němu průvlak z ocelového profilu. Stropní konstrukce 

bude vybouraná cca z 50% ve stropě nad 1.PP, nad 1.NP, nad 2.NP. 
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Nové konstrukce 

Obvodová konstrukce bude řešena z části jako prosklená fasáda z hliníkových profilů 

Reynaers a jako obvodová konstrukce ze zdiva obloženého dřevěným obkladem Jatoba. 

Obvodová konstrukce ze zdiva bude částečně doplněná o zdivo z pórobetonových 

tvárnic Ytong. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Isover tl. 100 mm a obloženo 

dřeveným obkladem Jatoba. U terénu bude místo dřevěného obkladu provedena mozaiková 

omítka do výšky 300 mm. 

Dále budou provedeny všechny nové podlahy a veškeré instalace. Podlahová 

konstrukce v přízemí bude doplněna o hydroizolaci, která bude vytažena po obvodové ŽB 

stěně min. 150 mm nad terén. Kolem výtahových šachet vznikne nové schodiště tvaru L po 

celé výšce objektu. Výtahové šachty budou opatřeny výtahem spojujícím všechna patra. Dále 

bude vytvořena jedna nová výtahová šachta pro zásobování restaurace, která je po celé výšce 

objektu, ale zásobování bude probíhat jen mezi 1.NP a 3.NP. 

V suterénu dojde k vybourání některých otvorů v obvodovém zdivu, budou tam 

osazena okna, dveře pro únikový východ a vrata pro vjezd z rampy do podzemních garáží. 

Dále bude v suterénu provedena zeď ze zdiva Ytong tl. 300 mm, která bude rozdělovat 

podzemní garáž od dalších místností.  

Celý prostor přízemí bude dále rozdělen příčkami na jednotlivé místnosti a funkční 

celky a to včetně hygienických zařízení a příslušné další technické infrastruktury. Příčky 

budou použity ze zdiva Ytong tl. 150 mm, tl. 100 mm a celoskleněné posuvné příčky. Takto 

se budou rozdělovat místnosti i v dalších patrech. Posuvné celoskleněné příčky nám slouží 

k tomu, že během chvíle můžeme změnit dispozici. 

Stropní konstrukce bude z 50% vyměněna za novou stropní konstrukci. Přes stropní 

konstrukci budou vedeny tubusové světlovody z důvodu osvětlení 1.NP, 2.NP, 3.NP. Nosné 

konstrukce budou doplněny o 4 sloupy 300x300 mm, které budou procházet přes všechna 

podlaží a o 8 sloupů 600x400 mm, které budou zřízeny na jižní straně delšího křídla v místě 

vybourané mansardové střechy. 

Stávající střecha bude zbourána a bude vytvořena nová mansardová střecha ve 

sklonech 10° a 72°.  Konstrukce střechy je navržena jako dřevěný krov (vaznice, krokve atd.) 

a ocelová konstrukce (ocelové rámy, ocelové příložky). Střešní krytinu tvoří plechová taška 

Evertile barvy černé. Přesná barva musí být zvolena v závislosti na krytině okolního zástavby. 

Stávající nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, dozdívky z cihel plných CP 

290x140x65 mm na MVC 2,5. Nové obvodové a vnitřní výplňové zdivo skeletu je                  
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z pórobetonových tvárnic Ytong. Vnitřní nové příčky pak budou z pórobetonových tvárnic 

Ytong a systémem posuvných příček Clearmont. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

d1) Popis stávajícího stavu 

Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava. Je to 

čtyřpodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější roh 

zkosen v úhlu 45°.Objekt je orientován nádvořím na západ. [1] 

Tři podlaží jsou zhotovena z montovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. Střední část je vyztužena monolitickými zdmi, do kterých je vloženo tříramenné 

monolitické schodiště spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné   

z cihel plných CP 290x140x65mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím 

mansardovou střechu s vikýři a střešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 

a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení a na 

severovýchodní straně kratšího ramene. [1] 

Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 

polí s podobným zhuštěním jako u delšího ramene. [1] 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. [1] 

Před zpracováním tohoto projektu bylo vypracováno zaměření skutečného stavu          

a průzkum stavby. Zaměření skutečného stavu provedení hrubé stavby bylo provedeno 

projekční kanceláří Atria, Hauerová 3, Opava. [1] 

 

d2) Přípravné a bourací práce 

Bourací práce budou spočívat v: 

- rozebrání stávajícího komína, 

- v suterénu vybourání obvodové stěny z panelů na severní straně objektu a vybourání 

otvoru pro přístup do garáže na východní straně objektu, odstranění vnitřních stěn CP            

tl. 450 mm v rozsahu daným projektem, 

- v 1.NP vybourání obvodové stěny z cihel CP tl. 300 mm na severní straně objektu, 

odstranění vnitřních stěn CP tl. 450 mm v rozsahu daným projektem  
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- v 2.NP vybourání obvodové stěny z cihel CP tl. 300 mm na severní straně objektu    

a také na to navazující obvodové stěny ze zdiva Porotherm, dále na severní straně odstranění 

8 sloupů 300x300 mm z cihel CP a k tomu souvisejících průvlaků tvořených 2xI profil a mezi 

profily vloženou cihlou, 

- bourací práce stropu nad 1.PP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle vybourání 4xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm, 

monolitické stropní desky šířky tl. 300 mm a monolitické křížem vyztužené stropní desky     

tl. 300 mm, 

b.) v delším křídle vybourání 4xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm a monolitické 

křížem vyztužené stropní desky tl. 300 mm,  

- bourací práce stropu nad 1.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle vybourání 4xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm, 

monolitické stropní desky tl. 300 mm a monolitické křížem vyztužené stropní desky              

tl. 300 mm, 

b.) v delším křídle vybourání 9xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm a monolitické 

křížem vyztužené stropní desky tl. 300 mm, 

- bourací práce stropu nad 2.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle vybourání 4xŽB stropních desek 5600x1200x300 mm, 

monolitické stropní desky tl. 300 mm a monolitické křížem vyztužené stropní desky              

tl. 300 mm, 

b.) v delším křídle se odstranění 9xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm, monolitické 

křížem vyztužené stropní desky tl. 300 mm a 7x ŽB stropní desky 3000x3000x300 mm na 

severní straně, 

- mansardová střecha se bude rozebírat v celém rozsahu, 

- vybourání okenních a dveřních otvorů, 

- vybourání sklepních dvorků po obvodu stavby. 

Technologický postup bourání: 

- před započetím prací nutno provést průzkum stavu objektu, jeho okolí a zjistit inženýrské 

sítě, musí být zajištěn stálý dozor odpovědné osoby, 

- dále nutno vymezit prostor bourání, zajistit prostor proti vstupu nepovolaných osob, odpojit 

a zajistit rozvodné sítě a kanalizace, 
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- při bourání je nutno sledovat ostatní okolní konstrukce, jestli se nevytvořily poruchy při 

bourání, bourání se má provádět za denního světla, bourání nesmí být přerušeno, pokud 

není zajištěna stabilita konstrukce, 

- zajistit možnosti odstranění odbouraného materiálu popř. jeho skládkování tak, aby 

nepřekážel dalšímu postupu prací včetně vstupů a vjezdů, 

- bourání provádět tak, aby nebyla narušena pevnost ostatních částí stavby, 

- při bourání zdí postupovat také odshora a to postupně, bourat pouze zdi, které v daném 

momentě nemají nosnou funkci, při bourání otvorů nutno postupovat po částech, do kterých 

postupně vkládat překlady, 

- další části objektu bourat až po odstranění částí nad nimi, únosnost vodorovných částí 

objektu příp. zpevnit podpěrami, 

- při bourání nutno dodržet vyhlášku č. 309 /2006 Sb. - ČÚBP o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích a to část desátou – Bourací a rekonstrukční 

práce. 

d3) Zemní práce 

Výkopové práce budou provedeny pro výkopy základových patek a pásu, drenáže, 

výměny hydroizolace a terénních úprav. Před zahájením výkopových prací zajistí investor 

vytýčení všech stávajících inženýrských sítí. Výkopové práce budou provedeny strojně           

a dočištění ručně. Základové patky budou mít základovou spáru minimálně 1000 mm pod 

úrovní terénu. 

Drenáž bude provedena po obvodu suterénních zdí (minimálně 200 mm pod 

úroveňhydroizolace), které jsou ve styku s okolním terénem. Šířka výkopu drenáže bude 

minimálně 800 mm. 

d4) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou stávající cihelné z CP a z cihelných tvárnic Porotherm. 

Výplňové zdivo skeletu bude vyzděno z pórobetonových tvárnic YTONG P2-400 

300x249x599 mm na MC 5,0 MPa. Vnitřní příčky budou z pórobetonových příčkovek 

YTONG P2-500 150x249x599 mm na MC 5,0 MPa, respektive z pórobetonových příčkovek 

YTONG P2-500 100x249x599 mm na MC 5,0 MPa a systém posuvných příček Clearmont   

tl. 100 mm.  

Otvory budou překryty originálními překlady YTONG a ocelovými nadokenními 
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nebo nadedveřními překlady profilu I(dle druhu zdiva). Prostor mezi I profily bude vyplněn 

cihlami CP. 

Bude zhotovené nové vedlejší ŽB  schodiště s tloušťkou desky 120 mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdivu. Stupně budou obloženy keramickou dlažbou včetně 

podstupnic. Madla budou použita ocelová. 

Dále vznikne nové venkovní požární schodiště na jižní straně fasády. Schodiště bude 

řešeno jako ocelové firmy Ronn Drain. Kotvit se bude do základových patek a pomoci 

chemických kotev do ŽB průvlaku. 

Použití jednotlivých materiálů je zřejmé z výkresů. 

d5) Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1. PP 

Stávající strop nad 1. PP tvoří stropní panely Spiroll tloušťky 300 mm uložené na 

ozuby prefabrikovaných železobetonových průvlaků. V prvním kratším poli na jižní a 

jihozápadní části tvoří strop PZD stropní desky tloušťky 150 mm, taktéž uložené na ozuby 

prefabrikovaných železobetonových průvlaků. V místě schodišťového prostoru jsou stropy 

monolitické železobetonové tloušťky 300 mm.  

Bourací práce stropu nad 1.PP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle odstranění 4xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm, 

monolitická stropní desky šířky tl. 300 mm a monolitické křížem vyztužené stropní desky       

tl. 300 mm, 

b.) v delším křídle odstranění 4xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm a monolitické 

křížem vyztužené stropní desky tl. 300 mm. 

Do vybouraných částí jsou navrhnuty dva typy materiálového řešení nových stropních 

konstrukcí a to: 

- systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26           

a stropní destičky SD-7/25, stropní trámce i stropní vložky jsou vyráběny v souladu 

s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění a následné vyhlášky 

č. 307/2002 Sb.,  

- ŽB monolitický strop – beton C25/30, prostředí XC1 vyroben v souladu s ČSN 

EN 206-1, ocel B420B, průměr výztuže 16 mm. 
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Zhotovené nové vedlejší ŽB schodiště má s tloušťkou desky 120 mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdivu. Železobetonová schodišťová deska je vyztužena 

pruty ØV8 ā100 mm, rozdělovací výztuž z prutů ØV6 ā 200 mm. Stupně budou obloženy 

keramickou dlažbou včetně podstupnic. Madla budou použita ocelová. 

Strop nad 1. NP 

Stávající stropy vyšších pater jsou obdobné jako strop nad 1. PP. Stávající strop nad 1. 

NP tvoří stropní panely Spiroll tloušťky 300 mm uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových průvlaků. V prvním kratším poli na jižní a jihozápadní části tvoří strop 

PZD stropní desky tloušťky 140 mm, taktéž uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových průvlaků. V místě schodišťového prostoru jsou stropy monolitické 

železobetonové tloušťky 300 mm. 

Bourací práce stropu nad 1.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle se odstranění 4xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm, 

monolitické stropní desky tl. 300 mm a monolitické křížem vyztužené stropní desky              

tl. 300 mm, 

b.) v delším křídle odstranění 9xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm a monolitické 

křížem vyztužené stropní desky tl. 300 mm. 

Do vybouraných částí jsou navrhnuty dva typy materiálového řešení nových stropních 

konstrukcí a to: 

- systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26           

a stropní destičky SD-7/25, stropní trámce i stropní vložky jsou vyráběny v souladu 

s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění a následné vyhlášky 

č. 307/2002 Sb., 

- ŽB monolitický strop – beton C25/30, prostředí XC1 vyroben v souladu s ČSN 

EN 206-1, ocel B420B, průměr výztuže 16 mm. 

Zhotovené nové vedlejší ŽB schodiště má s tloušťkou desky 120 mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Železobetonová schodišťová deska je vyztužena 

pruty ØV8 ā100 mm, rozdělovací výztuž z prutů ØV6 ā 200 mm. Stupně budou obloženy 

keramickou dlažbou včetně podstupnic. Madla budou použita ocelová. 
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Strop nad 2. NP 

Stávající stropy vyšších pater jsou obdobné jako strop nad 1. PP. Stávající strop nad 2. 

NP tvoří stropní panely Spiroll tloušťky 300 mm uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových průvlaků. V prvním kratším poli na jižní a jihozápadní části tvoří strop 

PZD stropní desky tloušťky 150 mm, taktéž uložené na ozuby prefabrikovaných 

železobetonových průvlaků. V místě schodišťového prostoru jsou stropy monolitické 

železobetonové tloušťky 300 mm. 

Bourací práce stropu nad 2.NP v tomto rozsahu:  

a.) v severním kratším křídle odstranění 4xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm, 

monolitické stropní desky tl. 300 mm a monolitické křížem vyztužené stropní desky              

tl. 300 mm, 

b.) v delším křídle odstranění 9xŽB stropní desky 5600x1200x300 mm, monolitické 

křížem vyztužené stropní desky tl. 300 mm a 7x ŽB stropní desky 3000x3000x300 mm na 

severní straně objektu. 

Do vybouraných částí jsou navrhnuty dva typy materiálového řešení nových stropních 

konstrukcí a to: 

- systém BSK MAX - stropní trámce ST-M 27 a stropní vložky SV-M/26           

a stropní destičky SD-7/25, stropní trámce i stropní vložky jsou vyráběny v souladu 

s platnými ČSN a v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění a následné vyhlášky 

č. 307/2002 Sb.,  

- ŽB monolitický strop – beton C25/30, prostředí XC1 vyroben v souladu s ČSN 

EN 206-1, ocel B420B, průměr výztuže 16 mm. 

Zhotovené nové vedlejší ŽB  schodiště má s tloušťkou desky 120mm, které bude 

uložené na postraních kapsách ve zdech. Železobetonová schodišťová deska je vyztužena 

pruty ØV8 ā100 mm, rozdělovací výztuž z prutů ØV6 ā 200 mm. Stupně budou obloženy 

keramickou dlažbou včetně podstupnic. Madla budou použita ocelová. 

d6) Krov 

Stávající krov bude zcela rozebrán. Jednotlivé dřevěné prvky budou po rozebrání 

prohlídnuty a prvky v dobrém stavu lze znova použít po konzultaci s projektantem a statikem. 

Stávající krov je proveden jako dřevěný a to jako klasický dřevěný vaznicový krov vytvořený 

z krokví (fošen nastojato) uložených na pozednicích, střední a vrcholové vaznici. Popis 
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stávajících prvků krovu: pozednice jsou profilu 120x100 mm, vrcholová a střední vaznice 

160x180 mm, krokve v šikmé části mansardové střechy 100x140 mm, krokve v ploché části 

mansardové střechy 120x140 mm ā 1000 mm, sloupy pak 140x140 mm ā 1000 mm. 

Nová střecha bude řešena jako dřevěný vaznicový krov doplněný o ocelovou 

konstrukci. Novou konstrukci tvoří dřevěné vaznice 160/180 mm, 160/120 mm a dále pak 

dřevěný podpěrný trojúhelníkový rám a krokve 120/160 mm. Dřevěné vaznice se zesílí 

ocelovými příložkami 2xU profil 120/50/5 mm nebo 160/50/5 mm. Spolu působení mezi 

dřevěnou vaznicí a ocelovou příložkou zajistí titanový závitový svorník o ø 24mm. Tuhost 

zajistí konstrukce ocelových rámu a ukotvení do stávající konstrukce chemickou kotvou FHB 

II – A L M20x210/50 mm. 

Podhledy krovu budou opláštění sádrokartonem Knauf Fireboard tl. 30 mm. 

Celkové řešení viz statický výpočet. 

d7) Střecha 

Stávající střešní krytina z asfaltového šindele se rozebere jako první a pak celý 

dřevěný krov. Nová mansardová střecha bude mít sklony 72° a 10°. 

Skladba nové mansardové střechy se skládá z krokve 120/160 mm. Mezi krokvemi je 

vložená tepelná izolace Isover Unirol profit tl.120 mm. Pod krokve se přidá tepelná izolace 

Isover Unirol profit tl.80 mm. Pod tepelnou izolací je separační vrstva PE folie Parafol AL. 

Podhled tvoří sádrokartón Knauf Fireboard, který je ukotven na pružný hliníkový profil 

rychlošrouby Knauf. Střecha bude řešena nad krokvemi s provětráváním. Provětrávání vrstev 

střešního pláště bude řešeno nasávacími otvory     u okapu a v lomu střechy. Odvětrání pod 

titanzinkovou krytinou bude řešeno v hřebeni střechy. Dále je řešena pomoci pojistné 

hydroizolace Isover Tyvek Soft. Střešní krytina je navržena plechová taška Evertile barvy 

černé. Barva bude upřesněna podle okolní zástavby. Střešní krytina se bude pokládat na 

kotralatě 30x50 mm a latě 40x60 mm. Nad okapem střechy budou osazeny protisněhové háky          

dle sortimentu výrobce střešní krytiny. 

Hlavní vstup bude řešen novým přístřeškem. Přístřešek je navržen systémem Reynaers 

včetně zastřešení. Nosný systém tvoří hliníkové profily Reynaers CW50. Prostor mezi profily 

tvoří skleněné tabule z izolačního dvojskla. Celý systém je kotven pomocí kotev Reynaers, 

které jsou kotveny do sloupů a průvlaku pomoci chemických kotev. 
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d8) Klempířské prvky 

Klempířské výrobky budou provedeny z pozink. plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o 

oplechování parapetů a střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu, dále střešní žlaby 

a svody. 

Na nové střeše se provede rozvod hromosvodu a provede se revize celé soustavy. 

Revizní zpráva hromosvodu bude doložena ke kolaudaci. Výchozí revizi provede dodavatel 

montážních prací podle ČSN 33 1500. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel 

ve stanovených lhůtách, příp. po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením. 

d9) Výplně otvorů 

Přesné rozměry otvorů se zaměří přímo na místě stavby! Dodavatele určí investor. 

Připojovací spáry mezi obvodovým pláštěm a rámy nově osazovaných výplní se utěsní PUR 

pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. 

Prosklená fasáda Reynaers se hliníkových profilů CW50 a zasklením izolačním 

dvojsklem  Infrastop Silber PUT 4+16+PT4 s distančním rámečkem TGI. Součinitel prostupu 

tepla je u izolačního dvojskla Infrastop U=1,2 W.m-2.K-1.  

Okna na fasádě budou z dřevěných Europrofilů, barevný odstín dub, zasklena 

izolačním dvojsklem PTU 4+16+PT4 s distančním rámečkem  TGI (součinitel prostupu tepla 

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

z laminované dřevotřísky, venkovní z pozinkovaného plechu. Parapet oken je zateplen 

polyuretanem (popřípadě extrudovaným fasádním polystyrénem) tloušťky 50 mm. Šířka rámu 

oken bude zvětšena s ohledem na zateplení ostění fasádním polystyrénem EPS Isover 

Greywall tl. 50 mm.  

Prosvětlení podkroví je řešeno pomoci střešních oken Velux GGL M04 306521 

780x980 mm a Velux GGL M06 306521 780x1180 mm. 

Vstupní dveře do objektu budou hliníkové posuvné dveře Reynaers CP155 

celoskleněné. Únikové východy budou řešeny jako dřevěné dveře euro profil celoskleněné, 

barva dřeva dub a jako hliníkové dveře Reynaers CS 104 celoskleněné. Zasklení izolačním 

dvojsklem (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,2 W.m-2.K-1). Rozměry vstupních dveří do 

objektu budou upřesněny dle konkrétního výrobce s ohledem na šířku rámu zárubně při 

zateplení ostění fasádním polystyrénem EPS Isover Greywall tl. 50 mm. 

Vnitřní dveře budou dřevěné hladké typové do ocelových zárubní. Budou řešeny bez 

prahu. Jen v 3.NP se u některých dveří práh objeví, ale nesmí vzniknout schodek větší        
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než 20 mm (včetně prahu dveří). Dále se v objektu objeví celoskleněné dveře Clearmont 

Dorma Studio Arcos do hliníkových zárubní. Celoskleněné dveře budou řešeny bez prahu. 

Bezbariérové WC vybavit a osadit v detailu dispozičně zařizovacími předměty         

dle bodu 2.4 přílohy vyhlášky č. 369/2001 Sb. a dle publikace ”Stavby bez bariér” z roku 

1999 str. 49 bod 14 a str. 50 bod 15. Nutno dodržet, mimo jiné, půdorysnou polohu 

záchodové mísy a výšku 500 mm (mísy této výšky se vyrábějí), osadit sklopná madla z obou 

stran WC mísy    a umývadlo osadit stojánkovou pákovou baterií, umístit věšáček na oděv ve 

výši 1200 mm, splachování WC umístit z boku, ovládání větrání místnosti umístit s horní 

hranou ve výši maximálně 1200 mm, atd.. U tohoto WC rovněž upravit dveře (vodorovné 

madlo z vnitřní strany dveří přes celou šířku dveří ve výši cca. 900 mm, zámek odjístitelný 

zvenčí atd.). 

Dveře bezbariérového WC a předsíně WC označit mezinárodním symbolem 

přístupnosti (symbol vozíčkáře). 

Detailní řešení a použití výrobků a materiálů musí v realizaci odpovídat příkladům 

uvedeným v publikaci „Bezbariérové řešení staveb“ autora Ing. Jana Skopce, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2002 a zároveň musí odpovídat ustanovením 

příloh vyhláška č. 369/2001 Sb. 

d10) Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky budou hladké štukované Knauf MVJ2. Podhledy budou řešeny jako 

sádrokartonové D 19 Knauf Desing. 

Obklady v hygienickém zařízení, kuchyni a jejím zařízení budou z keramických 

obkládaček do výšky 2 000 mm a v kuchyňkách za kuchyňkou linkou (druh obkladu upřesněn 

investorem výstavby). 

Tepelná izolace Perimetr tl 100 mm bude chránit pod terénem hydroizolaci. 

Objekt nad suterénem, kde se bude nacházet dřevěný obklad, bude zateplen tepelnou 

izolací Isover EPS Greywall tl. 100 mm nebo 125 mm. Ostění a nadpraží oken bude zatepleno 

tepelnou izolaci Isover EPS Geywall tl. 50 mm. Střecha bude zateplena mezi krokvemi 

tepelnou izolace Isover Unirol Profit tl. 120 mm a pod krokvemi tepelnou izolací Isover 

Unirol profit tl. 80 mm. Podhledy krovu budou opláštěny sádrokartonem Knauf Fireboard     

tl. 30 mm. Podhled nad podzemní garáží bude zateplen tepelnou izolaci z důvodu požární 

ochrany. 

Opláštění budovy se bude řešit pomocí dřevěného obkladu Jatoba a prosklenou 

fasádou Reynaers. Dřevěný obklad Jatoba 20x165 mm bude připevněný na svislé svlaky 
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50x50 mm a ty se boudou kotvit do nosné konstrukce. Místo dřevěného obkladu bude            

u terénu zhotovena omítka marmolit (MAR1 M074 HBW 17) od firmy Weber do výšky 300 

mm. Prosklené fasáda Reynaers je řešena pomocí hliníkových profilů CW50 a skleněných 

tabulí z izolačního dvojskla.  

Zámečnické výrobky (zábradlí, viditelné ocelové prvky) budou opatřeny 

protikorozním nátěrem.  

d11) Izolace, podlahy  

Stávající kanály a jáma v suterénu budou zasypány štěrkodrtí (zhutněno na 

požadovaný index zhutnitelností ID > 0,67) a proveden podkladní beton z betonu B12,5 

vyztužený kari sítí 150x150x6 mm. Do kanálu bude vložena drenáž. Případné narušené části 

stávajícího podkladního betonu budou opraveny. 

Na vyčištěný povrch stávajícího podkladního betonu se provede penetrace podkladu. 

Na penetraci se nataví hydroizolace z asfaltového pásu Bitagit 40 Mineral tl. 4 mm. 

Podlahovou konstrukci v suterénu bude tvořit v místě garáže průmyslová podlaha 

z drátkobetónu  tl. 100 mm. Dále podlahu bude tvořit keramická dlažba NSN Genesy 

protiskluzná, mrazuvzdorná tl. 10 mm. Keramická dlažba je uložena samonivelační 

vyrovnávací stěrce. Pod samonivelační vyrovnávací stěrkou se nachází betonová mazanina 

B20 vyztužená kari síti 150/150/6 mm tl. 44 mm. Podlaha je zateplena izolaci Orsil N           

tl. 150 mm, které se pokládá na hydroizolaci a je oddělena od betonové mazaniny separační 

vrstvou z PE folie. Dalším druhem podlahy v suterénu je plovoucí laminátová podlaha 

z Malmedské břidlice tl. 10 mm. Plovoucí podlaha je uložena samonivelační vyrovnávací 

stěrce. Pod samonivelační vyrovnávací stěrkou se nachází betonová mazanina B20 vyztužená 

kari síti 150/150/6 mm tl. 44 mm. Podlaha je zateplena izolaci Orsil N tl. 150 mm, které se 

pokládá na hydroizolaci a je oddělena od betonové mazaniny separační vrstvou z PE folie. 

V 1.NP, 2.NP a ve 3.NP podlahu budou tvořit dva druhy podlah a to keramická dlažba 

NSN Genesy tl. 10 mm a plovoucí laminátová podlaha z Malmedské břidlice tl. 10 mm.  

Keramická dlažba je uložena samonivelační vyrovnávací stěrce. Pod samonivelační 

vyrovnávací stěrkou se nachází betonová mazanina B20 vyztužená kari síti 150/150/6 mm    

tl. 46 mm. Podlaha je opatřena izolaci proti kročejovému hluku deskami Orsil N tl. 25 mm, 

které se pokládá na stávající stropní konstrukci. Betonová mazanina je oddělena od izolace 

separační vrstvou z PE folie. Stávající stropní konstrukce bude opatřena penetraci podkladu a 

vyrovnávacím cementovým potěrem. 
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Plovoucí laminátová podlaha z Malmedské břidlice je uložena samonivelační 

vyrovnávací stěrce. Pod samonivelační vyrovnávací stěrkou se nachází betonová mazanina 

B20 vyztužená kari síti 150/150/6mm tl. 46 mm. Podlaha je opatřena izolaci proti 

kročejovému hluku deskami Orsil N tl. 25 mm, které se pokládá na stávající stropní 

konstrukci. Betonová mazanina je oddělena od izolace separační vrstvou z PE folie. Stávající 

stropní konstrukce bude opatřena penetraci podkladu a vyrovnávacím cementovým potěrem. 

Prostranství je vydlážděno zámkovou dlažbou tl. 80 mm uloženou do kamenné drtě 

frakce 4-8 mm tloušťky 100 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť frakce 8-16          

tl. 125 mm. Stupnice a podstupnice monolitických železobetonových schodišť tvoří 

keramická dlažba  NSN Genesy tl. 10 mm. 

Podklady pro pokládku nášlapných vrstev budou provedeny v rovinnosti s odchylkou 

max. 2 mm měřené na dvoumetrové lati. Betonová mazanina plovoucí podlahy bude 

dilatována v ploše cca po 20 m2 včetně provedení dilatace v keramické dlažbě. Pružnou výplň 

dilatačních spár v betonové mazanině a dlažbě tvoří nejčastěji silikonové                         

(popř. polyuretanové) spárovací hmoty. Taktéž budou použity profily pro ukončení podlah a 

pro plynulé napojení podlahových krytin. Pro vyrovnání stávajícího povrchu stropních panelů 

je navržen vyrovnávací cementový potěr tloušťky 15 mm. Roznášecí vrstvu betonové 

mazaniny je třeba pružně oddělit od okolních konstrukcí dilatačním páskem po celém obvodu 

stěn. 

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

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 

Okolo suterénních stěn přiléhajících k terénu bude provedena drenáž pro odvedení 

podzemní vody. Drenážní potrubí z tvarované perforované flexibilní trubky z PVC JS 125 

bude uložené do podkladního betonu B10 v tloušťce alespoň 100 mm pod dnem drenážního 

potrubí. Příčný spád betonové mazaniny je 3%, podélný spád je 0,5 %. Ve dně betonové 

mazaniny je provedena rýha pro uložení drenážního potrubí. Kamenivo nad drenážním 

potrubím je provedeno v tloušťce alespoň 300 mm z kameniva frakce 16-32 bez prachových 

částic, které by mohly zbytečně zanášet drenážní potrubí. Separační vrstva je provedena          

z netkané textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2 (např. FILTEK 

300). V přesazích o šířce 10 cm je textilie bodově svařena. Separační vrstva je umístěna do 

kontaktu zemního tělesa se svislou drenážní vrstvou a zásypem kameniva kolem drenážního 

potrubí. Separační vrstva končí 150 mm pod úrovní terénu společně s drenážní vrstvou. Zásyp 
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stavební jámy je z nepropustného zhutněného zásypu, aby bylo omezeno množství vsakující 

se vody, popř. přitékající do spáry mezi objektem a přilehlým prostředím. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

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

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 

f) Způsob založení objektu 

V objektu budou zhotoveny čtyři nové sloupy a pod sloupy vznikne nové patka, která 

bude spřažená se stávajícími základy. Dále vznikne pod vnitřní stěnou Ytong P2-400             

tl. 300 mm nový základový pás tl. 500 mm. Dále vzniknou nové základové patky pro 

ukotvení proskleného přístřešku, požárního schodiště a zásobovací rampy. Nové základové 

pásy tl. 400 mm vzniknou pod příjezdovou rampou do garáže. 

Všechny nové základové konstrukce jsou navrženy z betonu B20 a musí byt založeny 

v nezámrzné hloubce min. 900 mm (navrženo 1000 mm) pod terénem. 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

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

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.              

o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

minimalizovat vznikání odpadů, 

separovat jednotlivé druhy odpadů, 

uplatňovat zásady maximální recyklace, 

minimalizovat odpady k přímému skládkování. 
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Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 

(t/rok) kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 25,0t O 

17 02 01 Dřevo 8t O 

17 01 02 Cihly 182,0t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,2t O 

17 04 05 Železo a ocel 1,0t O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 1654,0t O 

Odpady vzniklé provozem 

(t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem 

20 01 21* Zářivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,8t O 

h) Dopravní řešení 

Pro příchod k obecnímu domu bude vybudován chodník pro pěší a to z ulice 

Hlučínské. Po realizaci celého záměru se tak konečně revitalizuje část obce na urbanisticky 

nejlepším místě uprostřed vesnice na křížení hlavních tahů jak pěších tak motorizovaných. 

Tím dojde k oživení tohoto prostoru v blízkosti novogotického kostela Nanebevzetí Panny 

Marie a dovršení celého původního záměru, i když s jiným obsahem. Na severovýchodní 

straně bude také umístěno parkoviště pro 15+5 stání a v podzemních garážích 6 stání. Další 

parkoviště potřebné pro provoz restaurace bude vybudováno u stávajícího autobusového 

nádraží (cca 50 aut).  

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Zůstávají stávající a nemění se. 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení                

NV č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. 
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Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 

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

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

uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

Seznam použité literatury 

[1] KOMÁREK, Ing. arch. Karel. Obecní a komunitní centrum obce Kobeřice – 

Technická zpráva. Opava: projekční kancelář ATRIA, 2009. S.41-61. 

Seznam použitého značení 

ČSN – Česká technická norma 

EN – Evropská norma 

EU – Evropská unie 

1.PP – první podzemní podlaží (suterén) 

1.NP – první nadzemní podlaží 

2.NP – druhé nadzemní podlaží 

3.NP – třetí nadzemní podlaží 

ŽB – železobeton 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

EPS – pěnový expandovaný polystyren 

PVC – polyvinylchlorid 

MVC – malta vápenocementová 

MC – malta cementová 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
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VARIANTA A 
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OBVODOVÁ KONSTRUKCE – dř. obklad Jatoba 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   obvodová konstrukce  - dřevěný obklad Jatoba 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Knauf-štuková omítka  0,002       0,800  14,0 

   2  Knauf-jádrová omítka  0,015       0,800  14,0 

   3  Ytong P2-400  0,300       0,120  7,0 

   4  lepicí tmel  0,005       0,300  20,0 

   5  Isover Greywall  0,100       0,032  20,0 

   6  stěrkový tmel Weber  0,005       0,750  28,0 

   7  svlak 50x50mm  0,050       0,323  4,5 

   8  dřevěný obklad Jatoba  0,020       0,490  4,5 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s 

ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 
 Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,045 kg/m2,rok (materiál: Isover Greywall). Dále bude 

použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok 

 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0347 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,5393 kg/m2,rok 

 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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OBVODOVÁ KONSTRUKCE U SLOUPU – dř. obklad Jatoba 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   obvodová konstrukce u sloupu 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

  1  sloup ŽB  0,400       1,430  23,0 

  2 Ytong P2-500 0,100      0,150 7,0   

  3  lepicí stěrka Weber  0,005       0,300  20,0 

  4  Isover Greywall  0,100       0,032  20,0 

  5  stěrkový tmel Weber  0,005       0,750  28,0 

  6  svlaky 50x50mm  0,050       0,323  4,5 

  7  dřevěný obklad Jatoba  0,020       0,490  4,5 

 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s 

ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

 Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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OBVODOVÁ KONSTRUKCE U PRŮVLAKU – dř. obklad Jatoba 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   obvodová konstrukce u průvlaku 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  ŽB průvlak  0,700       1,430  23,0 

   2  Lepicí stěrka Weber  0,005       0,300  20,0 

   3  Isover Greywall  0,100       0,032  20,0 

   4  stěrkový  tmel  Weber  0,005       0,750  28,0 

   5  svlak 50x50mm  0,050       0,323  4,5 

   6  dřevěný obklad Jatoba  0,020       0,490  4,5 

 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 

  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s 

ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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POSOUZENÍ OKNA – PROSKLENÁ FASÁDA REYNAERS 

A.1  Popis a charakteristik 

Prosklená fasáda Reynaers   

Uw  součinitel prostupu tepla celého okna 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení 

Ag  plocha zasklení 

lg  celkový viditelný obvod zasklení 

Ψg lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými vlivy zasklení, 

distančního rámečku a rámu 

Uf  součinitel prostupu tepla rámu 

Af  plocha rámu 

Up  součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně 

Ap  plocha neprůsvitné výplně 

lp  celkový viditelný obvod neprůsvitné výplně 

Ψp  lineární činitel prostupu tepla neprůsvitné výplně 

 

A.2 Výpočet součinitele prostupu tepla okna  

A.2.1  Charakteristický řez 
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A.2.2  Nákres 

 

A.2.3 Vstupní data 

Ug = 1,1 W·m-2·K-1 

Ag = 2,1025 m2 

lg  = 5,8 m 

Ψg = 0,06 

Uf  = 1,835 W·m-2·K-1 

Af = 0,1475 m2 

A.2.4 Výpočet 

U =
ΣA · U + ΣA · U + ΣA · U + Σ l · ψ + Σl · ψ

ΣA + ΣA + ΣA
= 

                   =
2,1025 · 1,1 + 0 · 0 + 0,1475 · 1,835 + 5,8 · 0,06 + 0 · 0

2,1025 + 0 + 0,1475
= 

                                             

                      =  1,303 W · m · K  
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A.3  Zdroje 

http://www.reynaers-solutions.com/ 

ČSN EN ISO 10077-1 (73 05 67)  

 

A.4  Závěr 

Uw1 = 1,303 W·m-2·K-1 

Uw,N = 1,8 W·m-2·K-1 

Posuzované okno vyhoví. 

 

POMOCNÉ VÝPOČTY 
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VARIANTA B 
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OBVODOVÁ KONSTRUKCE – fasádní systém Weber 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
   
 Název konstrukce:  obvodová konstrukce Weber 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Knauf-štuková omítka  0,002       0,800  14,0 

   2  Knauf-jádrová omítka  0,015       0,800  14,0 

   3  Ytong P2-400  0,300       0,120  7,0 

   4  lepicí tmel  0,005       0,300  20,0 

   5  Isover Greywall  0,100       0,032  20,0 

   6  stěrkový tmel Weber  0,005       0,750  28,0 

   7  Terranova silikátová om. 0,002       0,900  60,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s 

ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

 Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

  
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

 3. Roční množství kondenzátu Mc, a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% 

plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenzační zóně činí: 0,045 kg/m2,rok (materiál: Isover Greywall). Dále bude použit limit 

pro max. množství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok. 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0299 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,4463 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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KONSTRUKCE U ŽB SLOUPU – fasádní systém Weber 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   konstrukce u ŽB sloupu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 

  
 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  ŽB sloup  0,400       1,430  23,0 

   2  Ytong P2-400  0,100       0,120  7,0 

   3  lepicí stěrka Weber  0,005       0,300  20,0 

   4  Isover Greywall  0,100       0,032  20,0 

   5  stěrkový tmel Weber  0,005       0,750  28,0 

   6  Terranova silikát  0,002       0,900  60,0 

 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,869+0,000 = 0,869 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s 

ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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KONSTRUKCE U ŽB PRŮVLAKU-fasádní systém Weber 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:   konstrukce u ŽB průvlaku-fasádní systém Weber 
 
Rekapitulace vstupních dat  

Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  ŽB průvlak  0,700       1,430  23,0 

   2  Lepicí malta Weber  0,005       0,300  20,0 

   3  EPS Greywall  0,100       0,032  20,0 

   4  stěrkový tmel Weber  0,005       0,750  28,0 

   5  Terranova silikátová om.  0,002       0,900  60,0 

 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost  na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s 

ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 

konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 

možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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POMOCNÉ VÝPOČTY 

  

Softwarová podpora 

Teplo 2009, Energie 2009, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2007. 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 85 
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního inženýrství 
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Objekt:

1
Název objektu:

Polyfunk�ní d�m
JKSO:

Stavba:

1
Název stavby:

Polyfunk�ní d�m
SKP:

Projektant: MJ: Po�et m�rných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Po�et list�: Zakázkové �íslo: 2011

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 + HZS 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

1 656 801,00

0,00

0,00

0,00

1 656 801,00
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Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

20,0 % �iní:

20,0 % �iní:

58 836 745,41

11 767 349,00

70 604 094,00 K�

K�

K�

Položkový rozpo�et

25 551 562,00

21 454 180,00

8 220 950,00

1 953 252,00

57 179 945,00

0,00

58 836 745,00

58 836 745,00
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Základní rozpo�et
Datum tisku: 21.11.2011

List �. 2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 240 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 162 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,0

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 276 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,2

4 Vodorovné konstrukce 5 541 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188,7

5 Komunikace 940 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,1

61 Upravy povrch� vnit�ní 1 507 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,4

62 Úpravy povrch� vn�jší 468 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,9

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

1 851 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,2

91 Dopl�ující práce na 
komunikaci

382 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,4

94 Lešení a stavební výtahy 305 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,4

95 Dokon�ovací konstrukce na 
pozemních stavbách

695 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1

98 Demolice 4 028 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5

99 Staveništní p�esun hmot 3 428 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vod� 0,00 628 537,00 0,00 0,00 0,00 7,9

713 Izolace tepelné 0,00 1 833 484,00 0,00 0,00 0,00 30,6

762 Konstrukce tesa�ské 0,00 1 161 219,00 0,00 0,00 0,00 35,7

764 Konstrukce klempí�ské 0,00 2 588 996,00 0,00 0,00 0,00 13,5

766 Konstrukce truhlá�ské 0,00 2 914 867,00 0,00 0,00 0,00 123,7

767 Konstrukce záme�nické 0,00 5 229 444,00 0,00 0,00 0,00 10,6

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 2 179 382,00 0,00 0,00 0,00 64,2

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 1 093 423,00 0,00 0,00 0,00 17,5

781 Obklady keramické 0,00 1 095 352,00 0,00 0,00 0,00 4,8

784 Malby 0,00 240 177,00 0,00 0,00 0,00 1,6

787 Zasklívání 0,00 2 489 301,00 0,00 0,00 0,00 28,9

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 3 975 000,00 0,00 0,0

M23 Montáže potrubí 0,00 0,00 0,00 186 000,00 0,00 0,0

M24 Montáže vzduchotechnických 
za�ízení

0,00 0,00 0,00 1 470 000,00 0,00 0,0

M33 Montáže dopravních za�ízení 
a vah-výtahy

0,00 0,00 1 953 252,00 79 950,00 0,00 6,6

M34 Montáže energetických a 
tepelných za�ízení

0,00 0,00 0,00 1 260 000,00 0,00 0,0

M39 Montáže zdravotnických a 
laboratorních za�ízení

0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 0,0

D96 P�esuny suti a vybouraných 
hmot

1 720 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

25 551 562,00 21 454 180,00 1 953 252,00 8 220 950,00 0,00 3 653,7K�

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List �. 3

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 47 005 743,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 47 005 743,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 47 005 743,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 47 005 743,00 0,00

Za�ízení staveništ� 3,00 55 226 693,00 1 656 801,00

Provoz investora 0,00 55 226 693,00 0,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 57 179 945,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 57 179 945,00 0,00

1 656 801,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

1
1
1

Polyfunk�ní d�m

Polyfunk�ní d�m
Polyfunk�ní d�m v Kobe�icích - diplomová práce
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List �. 4

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

1 Zemní práce

1 111 20-1101 Odstran�ní k�ovin i s ko�eny na ploše do 1000 m2
m2 50,0000 39,80 1 990,00 0,00000 0,00000

2 112 10-1101 Kácení strom� listnatých o pr�m�ru kmene 10-30 cm
kus 3,0000 179,00 537,00 0,00000 0,00000

3 121 10-1101 Sejmutí ornice s p�emíst�ním do 50 m
m3 643,8990 49,30 31 744,22 0,00000 0,00000

4 132 10-1201 Hloubení rýh ší�ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 49,6320 228,50 11 340,91 0,00000 0,00000

5 162 30-6111 Vodorovné p�emíst�ní zemin pro zúrodn�ní do 500 m
m3 643,8990 84,00 54 087,52 0,00000 0,00000

6 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku

v�etn� poplatku za skládku
m3 693,5310 96,20 66 717,68 0,00000 0,00000

7 174 10-1101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním
m3 10,6700 70,20 749,03 0,00000 0,00000

8 181 30-1114 Rozprost�ení ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2
m2 4 292,6600 17,10 73 404,49 0,00000 0,00000

Zemní práce1 240 570,85 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

9 212 75-2113 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm
m 141,7000 260,00 36 842,00 0,24700 34,99990

10 274 31-1117 Beton základ. pas� prostý z cem. portland. C 25/30
m3 23,5511 2 855,00 67 238,39 2,58560 60,89372

11 274 35-1291 Montáž bedn�ní st�n základových pas�
m2 7,9023 271,00 2 141,52 0,00000 0,00000

12 274 35-1292 Odstran�ní bedn�ní st�n základových pas�
m2 7,9023 81,50 644,04 0,00000 0,00000

13 275 31-3711 Beton základových patek prostý C 25/30 (B 30)
m3 11,1500 2 980,00 33 227,00 2,44622 27,27535

14 275 35-1215 Bedn�ní st�n základových patek - z�ízení
m2 47,2000 388,50 18 337,20 0,03925 1,85260

15 275 35-1216 Bedn�ní st�n základových patek - odstran�ní
m2 47,2000 81,50 3 846,80 0,00000 0,00000

Základy a zvláštní zakládání2 162 276,95 125,02158

3 Svislé a kompletní konstrukce

16 311 27-1177 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm
tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm

 m2 779,7850 1 182,00 921 705,87 0,16483 128,53196

17 311 32-1311 Železobeton nadzákladových zdí C 16/20  (B 20)
m3 14,9820 3 165,00 47 418,03 2,41960 36,25045

18 311 35-1101 Bedn�ní nadzákladových zdí jednostranné - z�ízení
bednící materiál prkna

m2 74,9100 494,50 37 043,00 0,03742 2,80313
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19 311 35-1102 Bedn�ní nadzákladových zdí jednostranné-odstran�ní
m2 74,9100 198,50 14 869,64 0,00000 0,00000

20 311 36-1221 Výztuž nadzákladových zdí z betoná�ské ocelí 10216
t 0,2996 30 070,00 9 008,97 1,02064 0,30578

21 317 12-1043 P�eklad nosný porobeton, sv�tlost otv. do 105 cm
p�eklad nosný NOP II / 3 / 23 129 x 24,9 x 25 cm

kus 2,0000 1 019,00 2 038,00 0,07581 0,15162

22 317 12-1043 P�eklad nosný porobeton, sv�tlost otv. do 105 cm

p�eklad nosný NOP II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm
kus 29,0000 1 180,00 34 220,00 0,08894 2,57926

23 317 12-1044 P�eklad nosný porobeton, sv�tlost otv. do 180 cm
p�eklad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm

kus 6,0000 1 379,00 8 274,00 0,10444 0,62664

24 317 12-1044 P�eklad nosný porobeton, sv�tlost otv. do 180 cm
p�eklad nosný NOP V / 4 / 20 199 x 24,9 x 30 cm

kus 3,0000 1 776,00 5 328,00 0,13575 0,40725

25 317 12-1047 P�eklad nenosný porobeton, sv�tlost otv. do 105 cm
p�eklad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15

kus 18,0000 496,50 8 937,00 0,04652 0,83736

26 317 14-5315 P�eklad porobet. plochý PSF III/750  125x124x2000
kus 2,0000 459,50 919,00 0,02818 0,05636

27 317 14-5332 P�eklad porobeton. plochý PSF IV/750 150x124x1400
kus 16,0000 393,50 6 296,00 0,02310 0,36960

28 317 94-1121 Osazení ocelových válcovaných nosník� do �.12
V�etn� dodávky profilu U �.12

t 1,3970 28 770,00 40 191,69 1,09954 1,53606

29 317 94-1123 Osazení ocelových válcovaných profil�
v�etn� dodávky profilu 150x200mm

t 13,5700 28 110,00 381 452,70 1,09709 14,88751

30 317 94-1123 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22

v�etn� dodávky profilu I �.18
t 0,5520 30 490,00 16 830,48 1,09709 0,60559

31 317 94-1123 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22

v�etn� dodávky profilu U �.16
t 7,5600 28 110,00 212 511,60 1,09709 8,29400

32 317 94-1123 Osazení ocelových válcovaných nosník�  �.14-22

v�etn� dodávky profilu U �.20
t 2,0800 30 490,00 63 419,20 1,09709 2,28195

33 330 32-1310 Beton sloup� a pilí�� železový C 16/20  (B 20)

v�etn� dodávky a uložení výztuže
m3 3,8880 7 130,00 27 721,44 2,61192 10,15514

34 331 35-1101 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu - z�ízení
m2 11,8800 265,50 3 154,14 0,03812 0,45287

35 331 35-1102 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu-odstran�ní
m2 11,8800 76,10 904,07 0,00000 0,00000

36 342 25-5024 P�í�ky z desek Ytong tl. 10 cm
desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm

m2 1 172,5970 520,00 609 750,44 0,07060 82,78535

37 342 25-5028 P�í�ky z desek Ytong tl. 15 cm
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desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm
m2 632,5040 679,00 429 470,22 0,10550 66,72917

38 342 26-1113 P�í�ka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš�. tl.125 mm
desky protipožární tl. 12,5 mm

m2 236,2750 753,00 177 915,08 0,03401 8,03571

39 342 26-4051 Podhled sádrokartonový na zav�šenou ocel. konstr.
m2 2 380,7300 511,00 1 216 553,03 0,01860 44,28158

40 346 24-4381 Plentování ocelových nosník� výšky do 20 cm
m2 1,1520 641,00 738,43 0,18324 0,21109

Svislé a kompletní konstrukce3 4 276 670,01 413,17544

4 Vodorovné konstrukce

41 342 26-4051 Podhled sádrokartonový na zav�šenou ocel. konstr.
desky protipožární tl. 30 mm, bez izolace

m2 3 730,5900 675,00 2 518 148,25 0,03109 115,98404

42 389 38-1001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí
z betonu prostého zn.B 20

m3 298,5880 4 215,00 1 258 548,42 2,46981 737,45563

43 411 16-8161 Strop SBK MAX tl.30 cm, nosník do 2 m
m2 42,6900 1 788,00 76 329,72 0,41080 17,53705

44 411 16-8162 Strop SBK MAX tl.30 cm, nosník 2,25-3 m
m2 155,6700 1 883,00 293 126,61 0,40884 63,64412

45 411 16-8163 Strop SBK MAX tl.30 cm, nosník 3,25-4 m
m2 71,1000 1 889,00 134 307,90 0,40840 29,03724

46 411 16-8164 Strop SBK MAX tl.30 cm, nosník 4,25-5 m
m2 19,9800 1 903,00 38 021,94 0,40917 8,17522

47 411 16-8165 Strop SBK MAX tl.30 cm, nosník 5,25-6 m
m2 444,7600 1 945,00 865 058,20 0,40942 182,09364

48 411 16-8166 Strop SBK MAX tl.30 cm, nosník 6,25-7 m
m2 12,2700 2 055,00 25 214,85 0,41122 5,04567

49 411 35-4175 Podp�rná konstr. strop� do 20 kPa - z�ízení
m2 746,4700 218,50 163 103,70 0,00552 4,12051

50 411 35-4176 Podp�rná konstr. strop� do 20 kPa - odstran�ní
m2 746,4700 51,50 38 443,21 0,00000 0,00000

51 430 32-1212 Schodiš�ové konstrukce, železobeton C12/15 (B12,5)
m3 4,0800 3 535,00 14 422,80 2,37867 9,70497

52 430 32-1313 Schodiš�ové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 5,2979 3 820,00 20 237,98 2,41705 12,80529

53 430 35-1110 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 21,4500 674,00 14 457,30 0,02691 0,57722

54 430 35-1129 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 21,4500 169,00 3 625,05 0,00000 0,00000

55 430 36-1121 Výztuž schodiš�ových konstrukcí z oceli 10216
t 0,0816 37 330,00 3 046,13 1,02092 0,08331

56 430 36-1212 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S)
t 0,1060 23 750,00 2 517,50 1,07500 0,11395

57 431 35-1121 Bedn�ní podest p�ímo�arých - z�ízení
m2 5,6100 984,00 5 520,24 0,03449 0,19349
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58 431 35-1121 Bedn�ní venkovní schod.desky p�ímo�arých - z�ízení
m2 8,0800 984,00 7 950,72 0,03449 0,27868

59 431 35-1122 Bedn�ní podest p�ímo�arých - odstran�ní
m2 1,8700 98,60 184,38 0,00000 0,00000

60 431 35-1122 Bedn�ní ven. schod.desek p�ímo�arých - odstran�ní
m2 8,0800 98,60 796,69 0,00000 0,00000

61 434 19-1421 Osazení stup�� kamenných na desku, broušených
m 38,0000 489,00 18 582,00 0,03461 1,31518

62 434 35-1141 Bedn�ní stup�� p�ímo�arých - z�ízení
m2 62,7000 575,00 36 052,50 0,00816 0,51163

63 434 35-1142 Bedn�ní stup�� p�ímo�arých - odstran�ní
m2 62,7000 68,10 4 269,87 0,00000 0,00000

Vodorovné konstrukce4 5 541 965,95 1 188,67685

5 Komunikace

64 564 65-1111 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm
m2 54,2275 131,50 7 130,92 0,28900 15,67175

65 564 66-1111 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm
m2 1 261,0000 172,00 216 892,00 0,38533 485,90113

66 564 84-1111 Podklad ze št�rkodrti po zhutn�ní tlouš�ky 12 cm
m2 596,0000 121,50 72 414,00 0,22542 134,35032

67 578 11-2121 Litý asfalt z kameniva jemnozrnný nad 3 m tl. 2 cm
m2 1 261,0000 272,00 342 992,00 0,04901 61,80161

68 581 11-4111 Kryt z betonu komunikací pro p�ší tlouš�ky 8 cm
m2 54,2275 320,00 17 352,80 0,19879 10,77988

69 596 21-5040 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drt� tl. 4 cm
m2 596,0000 236,50 140 954,00 0,07390 44,04440

70 596 24-5049 P�íplatek za více tvar� dlažby tl. 8 cm, do MC
m2 596,0000 31,00 18 476,00 0,00000 0,00000

71 R5-002 Zámková dlažba Best Mozaik p�írodní 80mm
m2 596,0000 209,00 124 564,00 0,10500 62,58000

Komunikace5 940 775,72 815,12909

61 Upravy povrch� vnit�ní

72 602 01-3142 Omítka štuková MVJ 2 ru�n�

tlouš�ka vrstvy 2 mm
m2 6 808,9184 98,90 673 402,03 0,00250 17,02230

73 602 01-3213 Omítka jádrová nebo jednovrstvá MVS 1strojn�

tlouš�ka vrstvy 10 mm
m2 6 594,5048 126,50 834 204,86 0,00900 59,35054

Upravy povrch� vnit�ní61 1 507 606,89 76,37284

62 Úpravy povrch� vn�jší

74 620 99-1121 Zakrývání výplní vn�jších otvor� z lešení
m2 54,0900 34,90 1 887,74 0,00004 0,00216

75 622 31-9122 Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 100 mm
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s omítkou mozaikovou weber.pas marmolit 6,0 kg/m2
m2 17,8275 1 640,00 29 237,10 0,01745 0,31109

76 622 31-9132 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 100 mm
zakon�ený st�rkou s výztužnou tkaninou

m2 556,3460 718,00 399 456,43 0,00934 5,19627

77 622 31-9154 Zatepl.sys.Webertherm elastic, ost�ní, EPS F 50 mm
m2 22,9080 1 298,00 29 734,58 0,01372 0,31430

78 622 31-9164 Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P tl. 50 mm
m2 8,1025 966,00 7 827,02 0,00937 0,07592

Úpravy povrch� vn�jší62 468 142,87 5,89974

63 Podlahy a podlahové konstrukce

79 631 31-2411 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   (B 10)
m3 143,7351 3 050,00 438 392,06 2,50985 360,75354

80 631 31-3411 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10   (B 10)

vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3
m3 25,2230 3 375,00 85 127,63 2,53485 63,93652

81 631 31-6211 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojn� hlazený
m2 252,2300 84,20 21 237,77 0,00500 1,26115

82 631 36-1921 Výztuž mazanin sva�ovanou sítí z drát� tažených

sva�ovaná sí� - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm
t 2,8747 21 240,00 61 058,63 1,06251 3,05440

83 632 41-1115 Pot�r ze SMS Cemix, ru�ní zpracování, tl. 15 mm
m2 2 474,7200 218,00 539 488,96 0,02835 70,15831

84 632 41-1904 Penetrace savých podklad� Cemix 0,25 l/m2
m2 3 154,2200 49,50 156 133,89 0,00028 0,88318

85 632 41-5102 Pot�r Morfico samonivela�ní ru�n� tl. 2 mm
MFC Level 320 - vyrovnávací

m2 3 154,2200 174,50 550 411,39 0,00355 11,19748

Podlahy a podlahové konstrukce63 1 851 850,31 511,24458

91 Dopl�ující práce na komunikaci

86 917 11-1111 Osazení lež.obrub. kamen., bez op�r, lože kam.t�ž.

v�etn� kamen. obrubníku OP 2  30 x 20
m 200,0000 1 412,00 282 400,00 0,24140 48,28000

87 917 76-2111 Osazení ležat. obrub. bet. s op�rou, lože z B 12,5
m 306,0000 263,50 80 631,00 0,17733 54,26298

88 R91-001 Obrubník Best Linea p�írodní 100
Ks 286,0000 55,00 15 730,00 0,04200 12,01200

89 R91-004 Oblouk obruba Linea standard R1
Ks 20,0000 209,00 4 180,00 0,04200 0,84000

Dopl�ující práce na komunikaci91 382 941,00 115,39498

94 Lešení a stavební výtahy

90 941 94-1031 Montáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 1 472,7500 54,70 80 559,43 0,03338 49,16040
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91 941 94-1191 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1031
m2 1 472,7500 38,00 55 964,50 0,00085 1,25184

92 941 94-1191 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1031
m2 1 472,7500 38,00 55 964,50 0,00085 1,25184

93 941 94-1191 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1031
m2 1 472,7500 38,00 55 964,50 0,00085 1,25184

94 941 94-1831 Demontáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 1 472,7500 33,30 49 042,58 0,00000 0,00000

95 941 95-5001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2 100,0000 78,60 7 860,00 0,03459 3,45900

Lešení a stavební výtahy94 305 355,50 56,37491

95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních stavbách

96 952 90-1111 Vy�išt�ní budov o výšce podlaží do 4 m
m2 3 631,3000 76,70 278 520,71 0,00004 0,14525

97 953 98-1104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule
kus 1 664,0000 137,50 228 800,00 0,00000 0,00000

98 953 98-1105 Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule
kus 166,0000 222,50 36 935,00 0,00000 0,00000

99 953 98-1106 Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 20, ampule
kus 412,0000 309,00 127 308,00 0,00000 0,00000

100 R95-001 Titanový závitový svorník d=10,délky 160mm
ks 50,0000 40,00 2 000,00 0,00000 0,00000

101 R95-002 Titanový závitový svorník d=10mm, délky 200mm
kus 420,0000 42,00 17 640,00 0,00000 0,00000

102 R95-003 Titánový závitový svorník d=10mm, délky 320mm
kus 104,0000 45,00 4 680,00 0,00000 0,00000

Dokon�ovací konstrukce na 
pozemních stavbách

95 695 883,71 0,14525

98 Demolice

103 981 23-1111 Demolice d�ev�ných konstrukcí, rozebráním
m3 1 034,5200 1 718,00 1 777 305,36 0,00000 0,00000

(-0,75000) (-775,89000)

104 981 33-1111 Demolice komín� z cihel.zdiva postup. rozebráním
m3 66,2990 4 295,00 284 754,21 0,00097 0,06431

(-1,80000) (-119,33820)

105 981 51-1111 Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC
m3 63,1150 1 267,00 79 966,71 0,00200 0,12623

(-1,80500) (-113,92258)

106 981 51-1114 Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton
m3 257,4710 7 325,00 1 885 975,08 0,00131 0,33729

(-2,41000) (-620,50511)

Demolice98 4 028 001,35 0,52783
(-1629,65589)

99 Staveništní p�esun hmot

107 998 01-1002 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m
t 3 307,9631 256,50 848 492,53 0,00000 0,00000

108 998 98-1123 P�esun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m
t 3 307,9631 780,00 2 580 211,21 0,00000 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

1
1
1

Polyfunk�ní d�m

Polyfunk�ní d�m
Polyfunk�ní d�m v Kobe�icích - diplomová práce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 21.11.2011

List �. 10

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

Staveništní p�esun hmot99 3 428 703,74 0,00000

711 Izolace proti vod�

109 711 14-1559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením
m2 1 067,4110 72,00 76 853,59 0,00041 0,43764

110 711 14-2559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením
m2 442,3650 86,00 38 043,39 0,00058 0,25657

111 713 11-1211 Montáž parozábrany krov� spodem s p�elepením spoj�

PAROFOL AL
m2 1 132,7050 147,50 167 073,99 0,00019 0,21521

112 713 11-1211 Montáž pojistné HI s p�elepením spoj�

ISOVER TYVEK SOFT
m2 1 365,9000 124,00 169 371,60 0,00019 0,25952

113 628-36109 Pás asfaltovaný t�žký Bitagit 40 Al minerál(radon)
m2 1 067,4110 106,66 113 850,06 0,00440 4,69661

114 628-52251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral
m2 442,3650 128,21 56 715,62 0,00460 2,03488

115 998 71-1103 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 60 m
t 7,9004 839,00 6 628,46 0,00000 0,00000

Izolace proti vod�711 628 536,71 7,90043

713 Izolace tepelné

116 713 11-1121 Izolace tepelné strop� rovných spodem, drátem
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 42,6000 76,10 3 241,86 0,00053 0,02258

117 713 11-1125 Izolace tepelné strop� rovných spodem, lepením
m2 22,6245 105,50 2 386,88 0,00083 0,01878

118 713 11-1130 Izolace tepelné, vložené mezi krokve a na krokve

2 vrstvy - ISOVER UNIROL PROFI  120+80 mm
m2 1 365,9000 429,00 585 971,10 0,00726 9,91643

119 713 11-1131 Izolace tepelné p�ekladu drátem
m2 3,4560 76,10 263,00 0,00053 0,00183

120 713 12-1111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 2 474,7200 23,20 57 413,50 0,00009 0,22272

121 713 12-1121 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá
m2 679,5000 30,60 20 792,70 0,00000 0,00000

122 713 13-1131 Izolace tepelná st�n lepením
m2 601,7150 91,50 55 056,92 0,00300 1,80515

123 713 19-1100 Položení izola�ní fólie

v�etn� dodávky fólie PE
m2 3 154,2200 30,50 96 203,71 0,00001 0,03154

124 283-75807 Deska polystyren. POLYDEK EPS70 V13 tl. 40 mm
m2 3,4560 174,32 602,45 0,00180 0,00622

125 283-76242 Deska fas. EPS s grafitem GreyWall 1000x500x50 mm
m2 15,0830 105,20 1 586,73 0,00075 0,01131

126 283-76243 Deska fas. EPS s grafitem GreyWall 1000x500x60 mm
m2 7,5415 125,19 944,12 0,00090 0,00679
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127 283-76382.A Deska polystyrén EPS PERIMETR 100 1250x600x100 
mm m2 601,7150 368,20 221 551,46 0,00330 1,98566

128 631-508592 Pás izola�ní ISOVER UNIROL PROFI 
4500x1200tl.80mmm2 7,2900 171,20 1 248,05 0,00120 0,00875

129 631-50914.A Desky podlahové ISOVER TDPT 50 - 50x1200x600 mm
m2 35,3100 552,12 19 495,36 0,00450 0,15890

130 631-51435 Deska z minerální plsti ORSIL N tl. 25 mm
m2 2 474,7200 132,24 327 256,97 0,00250 6,18680

131 631-51437 Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 50 mm
m2 2 038,5000 203,30 414 427,05 0,00500 10,19250

132 998 71-3103 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
t 30,5760 819,00 25 041,71 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 1 833 483,58 30,57596

762 Konstrukce tesa�ské

133 762 33-3140 Montáž vázaných krov� nepravidelných do 450 cm2
m 2 210,0000 266,00 587 860,00 0,00099 2,18790

134 762 34-2203 Montáž la�ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 36 cm

v�etn� dodávky �eziva, lat� 3/5 cm
m2 1 365,9000 85,60 116 921,04 0,00275 3,75623

135 762 34-2203 Montáž la�ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 36 cm

v�etn� dodávky �eziva, lat� 4/6 cm
m2 1 365,9000 102,50 140 004,75 0,00403 5,50458

136 605-15226 Hranol SM/JD 1 12x16
m3 24,5800 6 307,00 155 026,06 0,55000 13,51900

137 605-15236 Hranol SM/JD 1 d�ev�ný rám 12x16
m3 14,4768 5 777,00 83 632,47 0,55000 7,96224

138 605-15256 Hranol SM/JD 1 16x18
m3 5,0700 6 407,00 32 483,49 0,55000 2,78850

139 998 76-2103 P�esun hmot pro tesa�ské konstrukce, výšky do 24 m
t 35,7184 1 268,00 45 290,98 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa�ské762 1 161 218,79 35,71844

764 Konstrukce klempí�ské

140 764 21-1231 Krytina EVERTILE - plech. taška s minerál. povrch.
m2 1 365,9000 1 788,00 2 442 229,20 0,00912 12,45701

141 764 35-1201 Žlaby z Pz plechu podokapní p�lkruhové D120 mm
m 27,2300 239,00 6 507,97 0,00251 0,06835

142 764 35-1205 Žlaby z Pz plechu podokapní p�lkruhové D160 mm
m 99,9200 319,00 31 874,48 0,00363 0,36271

143 764 35-1292 Montáž hák� Pz p�lkruhové D120 mm a D160 mm
kus 134,0000 35,20 4 716,80 0,00005 0,00670

144 764 35-1294 Montáž �el žlab� Pz p�lkruhové D120 mm a D160 mm
kus 16,0000 33,80 540,80 0,00002 0,00032

145 764 35-1295 Montáž hrdel rovných Pz p�lkruhové
kus 6,0000 66,30 397,80 0,00002 0,00012

146 764 41-0230 Oplechování prosklené fasády dolní Pz, rš 200 mm
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lepení Enkolitem
m 78,9000 302,50 23 867,25 0,00168 0,13255

147 764 41-0240 Oplechování prosklené fasády horní Pz, rš 220 mm
lepení Enkolitem

m 78,9000 342,00 26 983,80 0,00213 0,16806

148 764 41-0260 Oplechování parapet� v�etn� roh� Pz, rš 400 mm
lepení Enkolitem

m 40,3000 455,00 18 336,50 0,00347 0,13984

149 764 44-3220 Lemování v�tracích komínk�  Pz,dl.obvodu do 200 mm
kus 12,0000 60,80 729,60 0,00036 0,00432

150 764 45-4203 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm
m 43,6600 282,00 12 312,12 0,00310 0,13535

151 764 45-4292 Montáž objímky Pz kruhové
kus 18,0000 45,80 824,40 0,00053 0,00954

152 764 45-4293 Montáž "V" kolena Pz kruhového D120 mm
kus 6,0000 92,10 552,60 0,00010 0,00060

153 998 76-4103 P�esun hmot pro klempí�ské konstr., výšky do 24 m
t 13,4855 1 418,00 19 122,38 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí�ské764 2 588 995,70 13,48546

766 Konstrukce truhlá�ské

154 766 P.C. 1 fasádní obklad Jatoba  20 x 165 mm
m 4 315,1515 170,00 733 575,76 0,02640 113,92000

155 766 P.C. 2 dve�e vnit�ní dyhované masivní dub 1000 x 1970 mm
kus 11,0000 2 600,00 28 600,00 0,01800 0,19800

156 766 P.C. 3 dve�e kyvné vnit�ní Sapeli 900 x 1970 mm
kus 2,0000 2 850,00 5 700,00 0,01800 0,03600

157 766 P.C. 4 Eurodve�e Klasik 1000x2100 mm, vzor Diana+zárube�
kus 2,0000 26 620,00 53 240,00 0,02100 0,04200

158 766 P.C. 5 Dve�e vnit�ní Sapeli kyvné 1700 x 1970 mm
kus 1,0000 5 700,00 5 700,00 0,03000 0,03000

159 766 P.C. 6 Vnit�ní dve�e Sapeli 1400x2100mm,model New Fantazi
kus 2,0000 35 800,00 71 600,00 0,03000 0,06000

160 766 P.C. 7 Eurodve�e Klasik 1800x2100mm,vzor Karina+zárube�
kus 3,0000 46 200,00 138 600,00 0,03000 0,09000

161 766 41-6132 Obložení st�n nad 5 m2, panely dýhované, do 1,5 m2
m2 712,0840 285,00 202 943,94 0,00017 0,12105

162 766 41-7111 Podkladový rošt pod obložení st�n
m 1 617,0000 58,50 94 594,50 0,00018 0,29106

163 766 42-2232 Obložení podhled� jednod.panely dýhované do 1,5 m2
m2 71,0000 310,00 22 010,00 0,00028 0,01988

164 766 62-1262 Okna komplet. jednoduchá do rám� pl. do 0,81 m2
kus 34,0000 173,00 5 882,00 0,00140 0,04760

165 766 62-1263 Okna komplet. jednoduchá do rám� pl. do 1,5 m2
kus 16,0000 259,00 4 144,00 0,00178 0,02848

166 766 62-4042 Montáž st�ešních oken rozm�r 78/98 - 118 cm
kus 30,0000 1 208,00 36 240,00 0,00120 0,03600

167 766 62-4051 Montáž sv�tlovodu, otvor v krytin� a v podhledu
kus 18,0000 2 050,00 36 900,00 0,00248 0,04464
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168 766 66-1112 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 1k�.do 0,8 m
kus 109,0000 409,00 44 581,00 0,00000 0,00000

169 766 66-1122 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 1k�.nad 0,8 m
kus 46,0000 423,50 19 481,00 0,00000 0,00000

170 766 66-1142 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 2k�.nad 1,45 m
kus 3,0000 706,00 2 118,00 0,00000 0,00000

171 766 67-0011 Montáž obložkové zárubn� a d�ev�ného k�ídla dve�í
kus 3,0000 1 258,00 3 774,00 0,00040 0,00120

172 766 69-4111 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm
kus 50,0000 116,00 5 800,00 0,00001 0,00050

173 766 69-5212 Montáž prah� dve�í jednok�ídlových š. do 10 cm
kus 1,0000 75,30 75,30 0,00001 0,00001

174 605-12685 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 4m š.120-240mm
m3 1,2790 4 765,00 6 094,44 0,55000 0,70345

175 605-17172 La� MD 2 do 25 cm2  dl. 200-375 cm
m3 3,5650 6 155,00 21 942,58 0,55000 1,96075

176 611-10121 Okno Euro 09  DOJ-OS1 60x 90 cm nát�r krycí
kus 15,0000 4 902,62 73 539,30 0,01900 0,28500

177 611-10125 Okno Euro 09  DOJ-OS1 90x 90 cm nát�r krycí
kus 19,0000 5 868,47 111 500,93 0,02700 0,51300

178 611-10126 Okno Euro 09  DOJ-OS1 90x120 cm nát�r krycí
kus 13,0000 6 892,18 89 598,34 0,03600 0,46800

179 611-10135 Okno Euro 09  DOJ-OS1 100x120 cm nát�r krycí
kus 4,0000 8 367,30 33 469,20 0,05100 0,20400

180 611-40252.A Okno st�ešní GGL M04 3059 š. 78 x v. 98 cm Velux
kus 7,0000 6 753,75 47 276,25 0,03131 0,21917

181 611-40253.A Okno st�ešní GGL M06 3059 š. 78 x v.118 cm Velux
kus 23,0000 7 109,11 163 509,53 0,03661 0,84203

182 611-40593 Sv�tlovod Lightway o pr�m�ru 300mm
kus 18,0000 10 321,74 185 791,32 0,01600 0,28800

183 611-40596 Díl prodlužovací ZTR 014  124 cm pro sv�tlovod
kus 32,0000 2 161,04 69 153,28 0,00100 0,03200

184 611-61717 Dve�e vnit�ní hladké plné 1k�. 70x197 cm dýha dub
kus 52,0000 2 427,55 126 232,60 0,01800 0,93600

185 611-61721 Dve�e vnit�ní hladké plné 1k�. 80x197 cm dýha dub
kus 19,0000 2 427,55 46 123,45 0,02000 0,38000

186 611-61725 Dve�e vnit�ní hladké plné 1k�. 90x197 cm dýha dub
kus 32,0000 2 427,55 77 681,60 0,02200 0,70400

187 611-64882 Dve�e vnit�. profil. prosklené 1k�.82x197
kus 38,0000 5 836,45 221 785,10 0,02600 0,98800

188 611-81253.A Zárube� obkladová Sapeli š. 90 cm/tl. st�ny 7-15cm
kus 2,0000 3 150,65 6 301,30 0,02000 0,04000

189 611-81257 Zárube� obkladová Sapeli š.170 cm/tl. st�ny 7-15cm
kus 1,0000 3 623,76 3 623,76 0,02000 0,02000

190 611-87181 Prah dubový délka 90 cm ší�ka 15 cm tl. 2 cm
kus 1,0000 147,75 147,75 0,00181 0,00181

191 611-87551 Deska parapetní d�ev�ná ší�ka 25 cm
m 45,3000 354,32 16 050,70 0,00413 0,18709

192 998 76-6102 P�esun hmot pro truhlá�ské konstr., výšky do 12 m
t 123,7387 804,00 99 485,93 0,00000 0,00000
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Konstrukce truhlá�ské766 2 914 866,86 123,73872

767 Konstrukce záme�nické

193 737 P.C. 15 Požární schodišt� Roon Kompozit + montáž
kus 1,0000 219 900,00 219 900,00 0,00000 0,00000

194 767 P.C. 1 hlinikové okno Reynaers CS 86 HI 1275 x 1465 mm
kus 5,0000 15 295,00 76 475,00 0,06300 0,31500

195 767 P.C. 10 hliníkové posuvné dve�e Reynaers CP 155
kus 1,0000 34 244,00 34 244,00 0,00000 0,00000

(-0,07000) (-0,07000)

196 767 P.C. 11 hliníkové dve�e Reynaers CS 104 1800 x 2100 mm
kus 2,0000 31 266,00 62 532,00 0,07000 0,14000

197 767 P.C. 12 slunolam Reynaers BS 20
m2 424,8500 550,00 233 667,50 0,00000 0,00000

(-0,01000) (-4,24850)

198 767 P.C. 13 Rolovácí vrata Lomax , ší�ka 5600mm
kus 1,0000 45 000,00 45 000,00 0,00000 0,00000

199 767 P.C. 14 Zásobovací roštová plošina Ronn Kompozit + montáž
kus 1,0000 35 000,00 35 000,00 0,00000 0,00000

200 767 P.C. 2 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175 x 1465 mm
kus 6,0000 15 045,00 90 270,00 0,06300 0,37800

201 767 P.C. 3 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275 x 1360 mm
kus 4,0000 15 120,00 60 480,00 0,06300 0,25200

202 767 P.C. 4 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1300 x 1360 mm
kus 1,0000 14 921,00 14 921,00 0,06300 0,06300

203 767 P.C. 5 hliníková okna Reynaers CS 86 HI 1175 x 1360 mm
kus 4,0000 14 760,00 59 040,00 0,06300 0,25200

204 767 P.C. 6 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175 x 1560 mm
kus 5,0000 15 420,00 77 100,00 0,06300 0,31500

205 767 P.C. 7 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275 x 1560mm
kus 4,0000 15 710,00 62 840,00 0,06300 0,25200

206 767 P.C. 8 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175 x 1440 mm
kus 5,0000 15 000,00 75 000,00 0,06300 0,31500

207 767 P.C. 9 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275 x 1440 mm
kus 4,0000 15 220,00 60 880,00 0,06300 0,25200

208 767 22-2120 Montáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, do 40 kg
m 151,9200 96,40 14 645,09 0,00000 0,00000

209 767 42-2101 Montáž hlinikové fasády Reynaers
m2 682,6700 1 783,00 1 217 200,61 0,00070 0,47787

210 767 42-5163 Montáž kotevních táhla - p�íst�ešek Profitechnik
kus 22,0000 34,10 750,20 0,00006 0,00132

211 767 42-6202 Montáž slunolam� vertikálních
m2 424,8500 387,50 164 629,38 0,00000 0,00000

212 767 53-1111 Mtž vstupní rohož �istící zóna
m2 6,0000 41,00 246,00 0,00000 0,00000

213 767 61-6101 Montáž osazovacích rám� oken z Al - profil�
kus 38,0000 2 040,00 77 520,00 0,00130 0,04940

214 767 65-3210 Montáž vrat posuvných do ocel.zárubn�, pl.do 6 m2
kus 1,0000 1 064,00 1 064,00 0,00056 0,00056

215 767 65-7240 Montáž vrat zvedacích, do oc. zárubn� nad 13 m2
kus 1,0000 6 990,00 6 990,00 0,00118 0,00118
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216 767 68-1120 Montáž zárubní montovat.1k�. hl. 8,5, š. p�es 80cm
kus 41,0000 245,50 10 065,50 0,00000 0,00000

217 767 68-1420 Montáž zárubní montovat. 2k�. hl. 150, š. 145 cm
kus 2,0000 258,50 517,00 0,00000 0,00000

218 767 20-0001 Zábradlí schodištové, madlo, nát�ry
m 151,9200 1 635,00 248 389,20 0,01191 1,80937

219 767 99-0010 Atypické ocelové konstrukce

50 - 100 kg/kus
kg 996,3500 69,40 69 146,69 0,00104 1,03620

220 426-51116 �erp.Standard - táhlo 3,15m + M12, Profitechnik
kus 22,0000 242,64 5 338,08 0,00000 0,00000

221 553-30303 Zárube� ocelová H 95   700x1970x95 L
kus 28,0000 574,90 16 097,20 0,01073 0,30044

222 553-30304 Zárube� ocelová H 95   700x1970x95 P
kus 24,0000 574,90 13 797,60 0,01073 0,25752

223 553-30305 Zárube� ocelová H 95   800x1970x95 L
kus 15,0000 586,46 8 796,90 0,01100 0,16500

224 553-30306 Zárube� ocelová H 95   800x1970x95 P
kus 4,0000 586,46 2 345,84 0,01100 0,04400

225 553-30307 Zárube� ocelová H 95   900x1970x95 L
kus 19,0000 600,12 11 402,28 0,01130 0,21470

226 553-30308 Zárube� ocelová H 95   900x1970x95 P
kus 13,0000 600,12 7 801,56 0,01130 0,14690

227 553-30309 Zárube� ocelová H 95   1000x1970x95 L
kus 9,0000 640,06 5 760,54 0,01179 0,10611

228 553-30310 Zárube� ocelová H 95   1000x1970x95 P
kus 2,0000 640,06 1 280,12 0,01179 0,02358

229 553-36210 hlinikový profil Reynaers CW 50
m2 682,6700 3 079,43 2 102 234,48 0,00500 3,41335

230 553-81110.A Rohož samo�istící OPENWELL - hliníková
m2 6,0000 4 687,46 28 124,76 0,01000 0,06000

231 998 76-7102 P�esun hmot pro záme�nické konstr., výšky do 12 m
t 7,7959 1 020,00 7 951,85 0,00000 0,00000

Konstrukce záme�nické767 5 229 444,37 10,64150
(-4,31850)

771 Podlahy z dlaždic a obklady

232 771 P.C.1 keramický sokl Genesy NSN
m2 1 031,1900 449,00 463 004,31 0,02000 20,62380

233 771 47-1014 Obklad soklík� keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm
m 1 031,1900 68,30 70 430,28 0,00518 5,34156

234 771 57-5111 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm
m2 1 560,9300 374,50 584 568,29 0,00450 7,02419

235 771 57-9791 P�íplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.
m2 1 560,9300 9,50 14 828,84 0,00000 0,00000

236 597-67090 Dlažba keramická Genesy NSN 45x45cm
m2 1 560,9300 653,21 1 019 615,09 0,02000 31,21860

237 998 77-1102 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t 64,2081 419,50 26 935,32 0,00000 0,00000
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Podlahy z dlaždic a obklady771 2 179 382,12 64,20815

775 Podlahy vlysové a parketové

238 775 P.C. 1 Laminátová podlaha b�idlice malmedská tl.10mm
m2 1 689,2600 449,00 758 477,74 0,00790 13,34515

239 775 P.C. 2 Soklová lišta b�idlice malmedská
m 656,2220 59,00 38 717,10 0,00625 4,10139

240 775 41-3115 Mtž podlah lišty d�ev�né lepením
m 656,2220 35,50 23 295,88 0,00003 0,01969

241 775 54-1400 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem
m2 1 689,2600 149,50 252 544,37 0,00000 0,00000

242 998 77-5202 P�esun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
% 10 730,3509 1,90 20 387,67 0,00000 0,00000

Podlahy vlysové a parketové775 1 093 422,76 17,46623

781 Obklady keramické

243 781 P.C. 01 svislý vnit�ní obklad Genesy NSN 45x45cm
m2 993,1300 650,00 645 534,50 0,00000 0,00000

(-0,02000) (-19,86260)

244 781 P.C. 02 parapet keramický obklad Genesy
m2 0,9000 450,00 405,00 0,02000 0,01800

245 781 41-9711 P�íplatek k obkladu st�n za plochu do 10 m2 jedntl
m2 993,1300 31,50 31 283,60 0,00000 0,00000

246 781 47-5118 Obklad vnit�ní st�n keramický, do tmele, 45x45 cm
m2 993,1300 417,50 414 631,78 0,00470 4,66771

247 781 67-2102 Montáž obklad� parapet� keram. do MC, 10x10 cm
m 9,0000 167,00 1 503,00 0,00759 0,06831

248 998 78-1102 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 4,7540 419,50 1 994,31 0,00000 0,00000

Obklady keramické781 1 095 352,18 4,75402
(-19,86260)

784 Malby

249 784 19-5112 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x
m2 5 636,3214 33,50 188 816,77 0,00014 0,78908

250 784 45-2212 Malba sádrokartonových st�n Primalex Plus
m2 1 172,5970 43,80 51 359,75 0,00073 0,85600

Malby784 240 176,52 1,64508

787 Zasklívání

251 63483074 izola�ní sklo Ifrastop tl.24mm
m2 570,1215 2 200,00 1 254 267,30 0,01980 11,28841

252 787 12-7217 Zask st�n PC pr kom do Al-lišta24mm
m2 570,1215 1 260,00 718 353,09 0,00483 2,75369

253 787 16-2551 Zasklívání st�n Clearmont tl.100mm
m2 713,0920 620,00 442 117,04 0,01883 13,42752

254 787 24-0330 Zasklívání zabradlí na lišty,válcov.+dr.vl. 6-8
m2 28,8000 829,00 23 875,20 0,02057 0,59242

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Polyfunk�ní d�m
Polyfunk�ní d�m v Kobe�icích - diplomová práce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 21.11.2011

List �. 17

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

255 787 34-0430 Celosklen�ný p�íst�ešek Profitechnik
m2 42,1840 797,00 33 620,65 0,02053 0,86604

256 998 78-7102 P�esun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m
t 28,9281 590,00 17 067,56 0,00000 0,00000

Zasklívání787 2 489 300,84 28,92807

M21 Elektromontáže

257 1 Vnit�ní elektro
soubor 1,0000 3 670 000,00 3 670 000,00 0,00000 0,00000

258 2 P�ípojka NN
soubor 1,0000 305 000,00 305 000,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 3 975 000,00 0,00000

M23 Montáže potrubí

259 5 P�ípojka plyn
soubor 1,0000 90 000,00 90 000,00 0,00000 0,00000

260 8 P�ípojka voda
soubor 1,0000 46 000,00 46 000,00 0,00000 0,00000

261 9 Kanalizace splašková
soubor 1,0000 50 000,00 50 000,00 0,00000 0,00000

Montáže potrubíM23 186 000,00 0,00000

M24 Montáže vzduchotechnických za�ízení

262 3 Vzduchotechnika + klima
soubor 1,0000 1 470 000,00 1 470 000,00 0,00000 0,00000

Montáže vzduchotechnických za�ízeníM24 1 470 000,00 0,00000

M33 Montáže dopravních za�ízení a vah-výtahy

263 330 53-0209 Montaž výtahového stroje do nosnosti 1600 kg
kus 3,0000 26 650,00 79 950,00 0,00000 0,00000

264 471-24610 Výtah Kone Monespace R Speciál - nostnost 630kg
kus 1,0000 615 699,00 615 699,00 1,74000 1,74000

265 471-24700 Výtah Kone Monespace R C7 - nostnost 630kg
kus 2,0000 668 776,50 1 337 553,00 2,45000 4,90000

Montáže dopravních za�ízení a vah-
výtahy

M33 2 033 202,00 6,64000

M34 Montáže energetických a tepelných za�ízení

266 4 Vnit�ní plyn
soubor 1,0000 60 000,00 60 000,00 0,00000 0,00000

267 6 Vytáp�ní - rozvody, p�ípojka ......
soubor 1,0000 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00000 0,00000

Montáže energetických a tepelných 
za�ízení

M34 1 260 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Základní rozpo�et
Datum tisku: 21.11.2011

List �. 18

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

M39 Montáže zdravotnických a laboratorních za�ízení

268 7 Vnit�ní zdravoinstalace
soubor 1,0000 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00000 0,00000

Montáže zdravotnických a 
laboratorních za�ízení

M39 1 250 000,00 0,00000

D96 P�esuny suti a vybouraných hmot

269 979 01-1111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
t 1 653,8370 216,50 358 055,71 Index: 1,00000

270 979 01-1121 P�íplatek za každé další podlaží
t 1 653,8370 151,50 250 556,30 Index: 1,00000

271 979 08-2212 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
t 1 653,8370 185,00 305 959,84 Index: 1,00000

272 979 08-2318 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m
t 1 653,8370 137,50 227 402,59 Index: 1,00000

273 979 99-0001 Poplatek za skládku stavební suti
t 1 653,8370 350,00 578 842,94 Index: 1,00000

P�esuny suti a vybouraných hmotD96 1 720 817,38 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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ID Kod Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení P�edch�dci Pracovníci Nh

1 Stavba celkem 204 dny 2.3. 12 13.12. 12
2 p�evzetí staveništ� 1 den 2.3. 12 5.3. 12
3 SO 01 Objekt 197 dny 13.3. 12 13.12. 12
4 1 zemní práce 7 dny 13.3. 12 22.3. 12 2FS+6 dny 5 278
5 2 základy 3 dny 22.3. 12 27.3. 12 4 4 93,27
6 98 bourací práce-st�echa 9 dny 27.3. 12 9.4. 12 5 15 961,05
7 98 bourací práce - stropy 19 dny 9.4. 12 4.5. 12 6 20 2900
8 oprava a sanace stavající konstrukce 12 dny 4.5. 12 22.5. 12 7
9 711 hydroizolace spodní stavby 12 dny 4.5. 12 22.5. 12 7 5 363,08

10 3 vnit�ní zdivo 1.PP - zdivo Ytong tl.300mm 2 dny 22.5. 12 24.5. 12 9 10 103,171
11 4 vodorovné konstrukce 5 dny 7.5. 12 14.5. 12 6 8 274,65
12 3 obvodová konstrukce 1.NP 2 dny 28.5. 12 30.5. 12 11FS+10 dny 8 123,047
13 3 obvodová konstrukce 2.NP 2 dny 30.5. 12 1.6. 12 12 8 125,245
14 3 obvodová konstrukce 3.NP 1 den 1.6. 12 4.6. 12 13 8 48,678
15 762 zast�ešení 20 dny 4.6. 12 2.7. 12 14 20 3218,036
16 95 chemické kotvy 6 dny 4.6. 12 12.6. 12 14 7 312,684
17 767 montáž hliníkových profil� Reynaers 35 dny 12.6. 12 31.7. 12 16 14 1148,025
18 787 zasklívání prosklené fasády 7 dny 26.7. 12 6.8. 12 17FS-3 dny 7 680,568
19 62 zateplení obvodového plášt�+výztužná vrstva 5 dny 26.7. 12 2.8. 12 17FS-3 dny 20 719,19
20 766 montáž d�ev. svlak� a d�ev. obkladu 8 dny 9.8. 12 21.8. 12 19FS+5 dny 16 856,41
21 767 montáž slunolam� 5 dny 1.8. 12 8.8. 12 18FS-3 dny 14 522,57
22 3 vnit�ní zdivo 1.NP, 2.NP, 3.NP-zdivo Ytong tl.300mm 5 dny 4.6. 12 11.6. 12 14 10 350,815
23 3 vnt�ní p�í�ky Ytong 11 dny 11.6. 12 26.6. 12 22 10 880,55
24 400 celosklen�né p�í�ky Clearmont tl.100mm 9 dny 11.6. 12 22.6. 12 22 8 533,39
25 61 vnit�ní omítky 31 dny 23.7. 12 4.9. 12 29 15 3616,78
26 zdravotechnika-kanalizace 21 dny 11.6. 12 10.7. 12 22
27 zdravotechnika-voda 12 dny 26.6. 12 12.7. 12 23
28 zdravotechnika-topení 21 dny 11.6. 12 10.7. 12 22
29 elektroinstalace 30 dny 11.6. 12 23.7. 12 22
30 767 záme�nické práce 6 dny 2.7. 12 10.7. 12 15 6 245,87
31 766 truhlá�ské práce 16 dny 2.7. 12 24.7. 12 15 16 1230,69
32 620 komunikace 9 dny 1.8. 12 14.8. 12 10 645,09
33 713 tepelná izolace-podlaha 8 dny 23.7. 12 2.8. 12 29 10 584,72
34 630 podlahy a podlahové konstrukce 23 dny 2.8. 12 4.9. 12 33 15 2696,77
35 771 podlaha - keramická dlažba 39 dny 13.9. 12 7.11. 12 34FS+7 dny 10 3096,84
36 778 podlaha - vlysová a parketová 10 dny 13.9. 12 27.9. 12 34FS+7 dny 10 793,95
37 zdravotechnika-kanalizace kompletace 5 dny 16.11. 12 23.11. 12 35FS+7 dny
38 zdravotechnika-voda kompletace 5 dny 16.11. 12 23.11. 12 35FS+7 dny
39 elektroinstalace-kompletace 7 dny 13.9. 12 24.9. 12 25FS+7 dny
40 zdravotechnika-topení kompletace 7 dny 13.9. 12 24.9. 12 25FS+7 dny
41 784 malby a nát�ry 11 dny 25.9. 12 10.10. 12 39 8 691,66
42 95 vy�išt�ní objektu 10 dny 26.11. 12 10.12. 12 37 15 1118,44
43 kolauda�ní �ízení 2 dny 11.12. 12 13.12. 12 42
44 SO02 - Zpevn�né plochy 10 dny 17.10. 12 31.10. 12
45 SO03 - Terenní a sadové úpravy 10 dny 17.10. 12 31.10. 12

.3. 5.3.

13.3. 22.3.

22.3.

� P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S
5.III 12 12.III 12 19.III 12

b�ezen 2012

Úkol

Pr�b�h

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý pr�b�h

Rozd�lení

Vn�jší úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Kone�ný termín

Harmonogram polyfunk�ního domu Lukáš Jašek Diplomová práce
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Technologický postup – prosklená fasáda Reynaers 

1.) Obecné informace 

Stavba: Rekonstrukce polyfunkčního domu v Kobeřicích 

Zhotovitel: Kulstav s . r .o . 

 Základní údaje: 

Identifikační údaje:    

Identifikační údaje investora: 

Název investora:              Obec Kobeřice 

Sídlo investora:   Slezská 194, 747 27 Kobeřice 

IČO:     00 03 02 41 

DIČ:  

Identifikační údaje stavbyvedoucího: 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:                Lukáš Jašek  

firma:                    Kulstav s.r.o.                          

sídlo:                                                   Osmilány 629, Kobeřice 747 27                                            

 tel.:                                                                            777 793 596 

 projektová organizace:                            Projektbyt s.r.o. 

 Popis stavby: 

a) Všeobecně 

Rozestavěná stavba bývalého nákupního střediska se nachází ve středu obce poblíž 

křižovatky silnic II. třídy č. 467 a silnice III. třídy č. 4667. V blízkosti objektu se nachází 

autobusové nádraží, kostel a další objekty občanské vybavenosti. Samotný objekt je umístěn 

ve svahu, jehož převýšení činí cca 2,5 m, což umožní obsluhu objektu jak z úrovně 1. NP, tak 

z úrovně suterénu. Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace, tj. z ulice Hlučínské. 

Stavba bude provedena jako změna stavby před dokončením a to změnou provedení 

samotného objektu bez jeho změny objemu a dále zpevněných ploch a to v menším rozsahu, 

než u původního projektu. [10] 
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Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava. Je to 

čtyřpodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější roh 

zkosen v úhlu 45°. Objekt je orientován nádvořím na západ. [10] 

Tři podlaží jsou zhotovena z prefabrikovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. Střední část je vyztužena zdmi, do kterých je vloženo tříramenné železobetonové 

monolitické schodiště spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné   

z cihel plných CP 290x140x65 mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím 

mansardovou střechu s vikýři a střešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 

a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení a na 

severovýchodní straně kratšího ramene. [10] 

Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 

polí s podobným zhuštěním jako u delšího ramene. [10] 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. 

Stavba je v souladu se schválenou ÚPD obce, předmětná stavba je umístěna v zóně 

občanské vybavenosti C-1 část obce „U kostela“, která zahrnuje plochy pro občanskou 

vybavenost – zejména např. obchodních a správních, kancelářských, kulturních zařízení apod. 

Stavba včetně zpevněných ploch bude realizována na parc. č. 341/1, 343/2, 343/3, 

344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 , vše katastrální území Kobeřice. [10] 

Zaměření skutečného stavu provedení hrubé stavby bylo provedeno projekční 

kanceláří Atria, Hauerová 3, Opava. [10] 

Předmětem projektu dokončení rozestavěného objektu Obecního domu je nejen 

zhodnocení léta chátrající budovy, ale také zhodnocení centrální částí obce Kobeřice a také 

nabídnout občanům obce nové možnosti. [10] 

b.) Zásahy do stávajících konstrukcí 

Bude odstraněna celá mansardová střecha. U kratšího křídla se bude demontovat 

komínové těleso v celém rozsahu. Budou vybourány malé části stávajících základů v místech, 

kde se zřídí nové základy. V některých místech bude docházet ke spřažení nového                   

a stávajícího základu. V suterénu budou vybourány částečně ŽB zdi a zdivo CP. To z důvodu 

změny dimenzí a vybourání otvoru pro okna. V 1.NP bude vybouráno částečně zdivo CP a to 

z důvodu změny dimenzí a vybourání otvoru pro okna. V 2.NP bude zčásti vybouráno 

obvodové zdivo a pak doplnění novým zdivem. Dále bude vybouráno 8 ŽB sloup 300x300 
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mm na jižní straně delšího křídla a k němu průvlak z ocelového profilu. Stropní konstrukce 

bude vybouraná cca z 50% ve stropě nad 1.PP, nad 1.NP, nad 2.NP. 

c.) Nové konstrukce 

Obvodová konstrukce bude řešena z části jako prosklená fasáda z hliníkových profilů 

Reynaers a jako obvodová konstrukce ze zdiva obloženého dřevěným obkladem Jatoba. 

Obvodová konstrukce ze zdiva bude částečně doplněná o zdivo z pórobetonových 

tvárnic Ytong. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Isover tl. 100 mm a obloženo 

dřeveným obkladem Jatoba. U terénu bude místo dřevěného obkladu provedena mozaiková 

omítka do výšky 300 mm. 

Dále budou provedeny všechny nové podlahy a veškeré instalace. Podlahová 

konstrukce v přízemí bude doplněna o hydroizolaci, která bude vytažena po obvodové ŽB 

stěně min. 150 mm nad terén. Kolem výtahových šachet vznikne nové schodiště tvaru L po 

celé výšce objektu. Výtahové šachty budou opatřeny výtahem spojujícím všechna patra. Dále 

bude vytvořena jedna nová výtahová šachta pro zásobování restaurace, která je po celé výšce 

objektu, ale zásobování bude probíhat jen mezi 1.NP a 3.NP. 

V suterénu dojde k vybourání některých otvorů v obvodovém zdivu, budou tam 

osazena okna, dveře pro únikový východ a vrata pro vjezd z rampy do podzemních garáží. 

Dále bude v suterénu provedena zeď ze zdiva Ytong tl. 300 mm, která bude rozdělovat 

podzemní garáž od dalších místností.  

Celý prostor přízemí bude dále rozdělen příčkami na jednotlivé místnosti a funkční 

celky a to včetně hygienických zařízení a příslušné další technické infrastruktury. Příčky 

budou použity ze zdiva Ytong tl. 150 mm, tl. 100 mm a celoskleněné posuvné příčky. Takto 

se budou rozdělovat místnosti i v dalších patrech. Posuvné celoskleněné příčky nám slouží 

k tomu, že během chvíle můžeme změnit dispozici. 

Stropní konstrukce bude z 50% vyměněna za novou stropní konstrukci. Přes stropní 

konstrukci budou vedeny tubusové světlovody z důvodu osvětlení 1.NP, 2.NP, 3.NP. Nosné 

konstrukce budou doplněny o 4 sloupy 300x300 mm, které budou procházet přes všechna 

podlaží a o 8 sloupů 600x400 mm, které budou zřízeny na jižní straně delšího křídla v místě 

vybourané mansardové střechy. 

Stávající střecha bude zbourána a bude vytvořena nová mansardová střecha               

ve sklonech 10° a 72°.  Konstrukce střechy je navržena jako dřevěný krov (vaznice, krokve 

atd.) a ocelová konstrukce (ocelové rámy, ocelové příložky). Střešní krytinu tvoří plechová 
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taška Evertile barvy černé. Přesná barva musí být zvolena v závislosti na krytině okolního 

zástavby. 

Stávající nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, dozdívky z cihel plných CP 

290x140x65 mm na MVC 2,5. Nové obvodové a vnitřní výplňové zdivo skeletu je                  

z pórobetonových tvárnic Ytong. Vnitřní nové příčky pak budou z pórobetonových tvárnic 

Ytong a systémem posuvných příček Clearmont. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

2.) Materiál, doprava a skladování 

Ke zhotovení prosklené fasády bude použit tento materiál: 

- hliníkový profil CW50, celkem 1260 m, 

- hliníkový profil CW50-RA, celkem 11,28 m, 

- ocelových profilů U200, celkem 80,935 m, 

- kotva dna Reynaers, celkem 83 kusů, 

- mezilehlá kotva Reynaers, celkem 749 kusů, 

- stropní kotva Reynaers, celkem 83 kusů, 

 

- chemická kotva Fischer FHB II–A L M16x160/100, celkem 1664 kusů, 

- chemická kotva Fischer FHB II–A L M20x210/50, celkem 166 kusů, 

- chemická patrona Fischer s pryskyřicí FHB II–P, celkem 1830 kusů, 

- vysokopevnostní šrouby Peinar M27, celkem 166 kusů, 

- izolační dvojskla Infrastop typ Silber tl.24 mm, celkem 570 m2, 

- rámový slunolam Reynaers BS 20, celkem 425 m2, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1465 mm, celkem 6 kusů, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275x1465 mm, celkem 5 kusů, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275x1360 mm, celkem 4 kusy, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1300x1360 mm, celkem 1 kus, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1360 mm, celkem 4 kusy, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1560 mm, celkem 5 kusů, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275x1560 mm, celkem 4 kusy, 
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- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1440 mm, celkem 5 kusů, 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175x1465 mm, celkem 4 kusy, 

- hliníkové dveře Reynaers CS 104, celkem 2 kusy, 

- hliníkové dveře posuvné Reynaers CP 155, celkem 1 kus. 

Doprava hliníkových profilů CW50 a ocelových profilů U200 se provede pomocí 

nákladního automobilu valník MAN 26.464. s hydraulickou rukou Palfinger 2100C. Kotvy 

Reynaers a chemické kotvy Fischer budou dopraveny na stavbu dodávkou. 

Hliníkové profily Reynaers se budou skladovat volně ložené na paletách. Hliníkové 

profily nesmí přijít do přímého kontaktu s kovy jako měď, olovo a ocel. Dále by neměly přijít 

do kontaktu s vápnem a cementem. Proto se opatří ochrannou fólií. Ocelové profily U200 se 

budou skladovat na paletách v krytém skladu ve stávajícím objektu v 1.NP. Kotvy Reynaers  a 

chemické kotvy Fischer se budou skladovat v krytém skladu ve stávajícím objektu. 

Schéma skladu hliníkových profilů CW50: 

 

Obr. číslo 1 – skladování hliníkových profilů Reynaers CW50. 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 118 
 

Skladování a přeprava izolačního dvojskla Infrastop 

Skleněné tabule budou dováženy přímo na staveniště v den pokládky. Skleněné tabule, 

které se nestihnou zabudovat během pracovního dne, budou uskladněny v krytém skladu 

přímo ve stávajícím objektu. Skleněné tabule budou skladovány v suchém, krytém prostředí, 

chráněny před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením a mechanickým poškozením. 

[1] 

Přeprava skleněných tabulí se provádí na vratných kovových paletách. Po sejmutí 

skleněných tabulí z přepravní palety, se tyto skleněné tabule skladují vždy na hraně kolmo 

k podložce, přičemž podložka je umístěna v mírném sklonu. Při manipulaci se skly a při 

přepravě je třeba dbát na to, aby mezi skly nedocházelo ke vzájemnému dotyku a zejména, 

aby nedocházelo k nárazům na hrany skel. [1] 

         Mezi skleněné tabule je třeba vkládat korkové proložky, které zamezují vzájemnému 

plošnému styku izolačních skel. Proložky je nutno umístit v rozích přibližně 5-10 cm od hrany 

skla. U větších formátů je třeba umístit proložky i uprostřed plochy skla. Maximální počet 

kusů izolačních dvojskel, které jsou opřeny v řadě za sebou, je 16-20 dle váhy skel. [1] 

 Obr. číslo 2 – skladování izolačního skla. [1] 

Skladování a přeprava hliníkových oken Reynears 

Hliníková okna Reynaers  se budou dovážet přímo na staveniště v den osazení. 

Hliníková okna, která se nestihnou zabudovat během pracovního dne, se budou uskladňovat 

v krytém skladu přímo ve stávajícím objektu. 

Okna se budou přepravovat zásadně ve svislé (mírně šikmé) poloze ve stojanu na 

přepravu oken, při skladování proložíme jednotlivá za sebou stojící okna v místech dotyků 

podložkami z měkkého pružného materiálu (pěnový polystyren). Ve skladovacím prostoru 

musí být nízká prašnost a vlhkost. 
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Obr. číslo 3 - správné skladování hliníkových oken. 

[2] 

Skladování válcovaných profilů U200 

Válcované profily U200 se budou skladovat ve stávajícím nedostavěném ŽB skeletu. 

Budou se ukládat na dřevěné hranoly. Materiál nesmí přijít do kontaktu s vodou a ani 

vzdušnou vlhkostí.  

Další materiály se budou skladovat v krytém skladu ve stávajícím objektu. Ve skladu 

musí být dodrženo: suché prostředí (max. vlhkost 65%), čistota, pořádek a materiál v pytlích 

uložen na paletách (max. výška 1,5m). 

3.) Pracovní podmínky, připravenost 

Před zahájením prací budou dokončeny: 

- nové hydroizolace + tepelná izolace Perimetr, 

- základové patky pro zastřešení hlavního vstupu, 

- svislé konstrukce – obvodové zdivou Ytong, 

- střešní konstrukce. 

Podklad pro chemické kotvy bude: 

- suchý, čistý a bezprašný, 

- pevný, tvarově stálý a homogenní, 

- nosný, nesmí být zmrzlý, 

- neodloupaný, bez poškozených hran a kavern, 

- bez škodlivých výkvětů. 

V případě, že u podkladu zjistíme, že dochází k obnažení armatury v betonu, tak 

použijeme maltu Weber BS 100, která bude sloužit jako ochrana konstrukce před korozí         

a zlepší přídržnost betonu a armatury. Maltu použít také v případě nerovnosti k jejich 

vyrovnání (odchylka hran dvou prvků ve styku nesmí být větší než ±5 mm). 
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Teplota podkladu nesmí klesnout pod -5°C. Pro rychlé vytvrzení se práce zastaví, jestli 

teplota povrchu klesne pod ±0°C a teplota povrchu by neměla stoupnout nad 30°C z důvodu 

rychlého vytvrzení. 

 

Tabulka – doba vytvrzení zarážecí skleněné patrony FHP. [3] 

4.) Převzetí staveniště 

Pracoviště k provedení prosklené fasády přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený 

pracovník. Kontroluje se: pevnost, degradace povrchu mrazem, karbonatace, trhliny               

v podkladu, soudržnost podkladu, rozměry podkladu, rovinnost podkladu (mezní odchylka 

mezi jednotlivými prvky v lícní ploše – max.5 mm ) popř. svislosti, kontrola teploty, čistoty. 

Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. 

Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájení prací, přebírá zhotovitel konstrukce pro 

zhotovení prosklené fasády a zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává 

dále. 

5.) Personální obsazení     

Pracovní četu bude tvořit 7 pracovníků a celkem budou 2 čety: 

-  2x1 předáci, 

-  2x4 montážní dělník, 

-  2x2 pomocní dělníci. 

 Předák :   

- dohlíží na technologickou kázeň a na jakost provedených prací, 

- kontroluje polohu kotev, polohu hliníkových profilů CW50, 

- kontroluje těsnění a polohu skleněných tabulí, 

- přebírá a odevzdává staveniště. 

 Montážní dělník: 

- provádí chemické kotvy, 

- montuje kotvy a hliníkové profily,  
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- montuje skleněné tabule, 

- řídí práci pomocných dělníků. 

Pomocný dělník : 

- stará se o přísun materiálů, 

- provádí pomocné práce podle pokynů montážních dělníků.                                      

6.) Stroje a pracovní pomůcky 

Montážní nářadí: kladívko gumové a ocelové, sada šroubováků, sada klíčů, metr, sada 

nástrčných hlavic, olovnice, vodováha, pilka na ocel, čistící kartáč Fischer pro beton, sada 

vrtáku Fischer, měřič vzdálenosti Ranger Skil, laserová tužka BOSCH hobby, měřící pásmo, 

vakuové úchyty. 

Další pomůcky: rámové lešení Peri UP T 70/T 100, montážní přepravka. 

Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, plexibrýle, 

pracovní rukavice, zátka proti hluku, tlumič hluku, respirátor, lékárnička.  

Přístroje: stavební výtah NOV 1030, čisticí tlaková pistole Fischer APB, čistící kartáč 

Fischer pro beton, GSB 16-2 RE BOSCH příklepová vrtačka, GBH 7-46 DE BOSCH vrtací 

kladivo s funkcí sekání, GSR 6-25 TE BOSCH vrtací šroubovák, GDS 18 E BOSCH rázový 

utahovák, GCO 2000 BOSCH rozbrušovačka kovů, EINHELL svářečka s ochrannou 

atmosférou BT-GW 190 D.  

7.) Pracovní postup 

Předtím než se bude realizovat obvodová konstrukce, bude udělán průzkum                 

u stávajícího ŽB skeletu. Během chátrání objektu mohlo docházet ke vzniku trhlin, koroze, 

degradace mrazem, karbonataci. Tyto okolnosti by zásadně mohly ovlivnit novou konstrukci. 

K analýze vzniku trhlin, zjištění pevnosti betonu, karbonataci a korozi se budou 

provádět jádrové vrty. Statik určí místa, kde lze odebrat vzorek tak, aby nebyla porušena 

nosná konstrukce. Odběry vzorku budou v souladu s ČSN EN 12 504 -1 a ČSN ISO 13 822. 

Vzorky se budou odebírat v místech karbobatace, ale nejméně 3 vzorky. Počet vzorku určí 

statik ve spolupráci se zkušebnou, která zkoušky bude provádět. Vrty se budou provádět 

pomoci vrtací soupravy s jádrovým vrtákem chlazeným vodou. Vzorky  se budou přesně 

evidovat a posílat do odborné laboratoře, která se zkouškami zabývá. [4] 

Z příslušných zkoušek se budou dostávat výsledky z laboratoře a z těchto výsledků se 

budou provádět opatření tak, aby podklad byl v co nejlepší kvalitě. 
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Ještě před zahájením prací se bude dohlížet na to, aby nedošlo k zasypání celého 

výkopu okolo obvodové konstrukce. V místě prosklené fasády Reynaers dojde k ukotvení 

kotevního dna. K ukotvení a montáži kotevního dna se bude potřebovat prostor 500 mm (od 

výšky ±0,000 to je -0,700 mm) pod úrovní budoucího místa osazení kotvy. 

Před zahájením prací se bude kolem stávajícího objektu zhotovovat lešení. Bude se 

používat rámové lešení Peri UP T 70/T 100. Nejprve musí dojít k zaměření a označení bodů, 

kde se budou kotvy kotvit. Místa, kde se budou kotvit chemické kotvy, se vyčistí a v místech, 

kde došlo k obnažení armatury v betonu, se bude používat malta Weber BS 100, která bude 

sloužit jako ochrana konstrukce před korozí a zlepší přídržnost betonu a armatury. Malta se 

bude používat také v případě nerovnosti k jejich vyrovnání (odchylka hran dvou prvků         

ve styku nesmí být větší než ±5 mm). Před vyvrtáním se bude kontrolovat, jestli se nebude 

v místě kotvy nacházet výztuž a to podle elektromagnetické indukce pomoci přístroje 

Profometr5. 

Nejprve se budou vyvrtat díry pro chemické kotvy (viz výkres rozmístění kotev). 

S vrtáním se bude začínat odspoda nahoru na severní straně objektu (viz výkres rozmístění 

kotev). Vrtat se bude pomocí vrtacího kladiva s funkcí sekání GBH 7-46 DE BOSCH. 

Hloubka vrtu bude u stropních a mezilehlých kotev 175 mm a u kotevního dna 235 mm. 

Průměr vrtáku bude u stropních a mezilehlých kotev 18mm a u kotevního dna 25mm. Pak se 

budou díry a to pomocí čisticí tlakové pistole Fischer APB se bude díra 4xkrát profoukávat    

a dočišťovat čistícím kartáčem Fischer pro beton. Do díry se bude osazovat chemická patrona 

Fischer FHB II-P a pomoci příklepové vrtačky GSB 16-2 RE BOSCH se bude zabudovávat 

do konstrukce příslušná kotva Fischer (stropní a mezilehlá kotva FHB II-A L M16x160/100, 

kotva dna FHB II-A L M20x210/50). 

 
Obr. číslo 4 – postup montáže chemických kotev. [3] 

U kotevního dna se bude připravovat ocelový profil U200 a pak se bude ukotvovat na 

chemickou kotvu FHB II-A L M20x210/50 a šroub kotvy se dotahovat vrtacím šroubovákem 

GSR 6-25 TE BOSCH nebo klíčem. Profily U200 se budou k sobě svařovat svářečkou            

s ochrannou atmosférou EINHELL BT-GW 190 D. Kotva dna Reynaers se bude připevňovat 

na ocelový profil U200 pomocí vysokopevnostního šroubu Peinar M27 a bude se dotahovat 
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pomocí vrtacího šroubováku GSR 6-25 TE BOSCH nebo klíče. Dále se budou připevňovat 

mezilehlé kotvy Reynaers a stropní kotvy Reynaers k chemickým kotvám Fischer                  

(u mezilehlé kotvy kotva FHB II-A L M16x160/100 a u stropní kotvy kotva FHB II-A L 

M20x210/50) pomocí vrtacího šroubováku GSR 6-25 TE BOSCH nebo klíče. Další etapy 

(strany fasády) se budou provádět stejným způsobem. Poloha kotev a postup prací je 

vyznačen ve výkresech rozmístění kotev a kladečském výkrese.  

U zhotovení přístřešku (vstupního vchodu) se bude kotvit kotevní dno Reynaers do 

základové patky pomoci chemické kotvy Fischer FHB II-A L M20x210/50. Šroub kotvy se 

bude dotahovat vrtacím šroubovákem GSR 6-25 TE BOSCH nebo klíčem. 

Technologie montáže prosklené fasády Reynaers 

Před montáží hliníkových profilů CW50 se bude kontrolovat přesná poloha kotev. 

Kotvy se budou vyrovnávat tak, aby jejich přesnost byla v rozsahu ± 20 mm. Takovouhle 

nepřesnost ještě lze rektifikací napravit. 

Dopravu profilů CW50 Reynears ze skládky na pracoviště budou zajišťovat pomocní 

dělníci. Svislá doprava se bude zajišťovat pomoci stavebního výtahu. Montáž se bude 

realizovat z lešení. 

S montáží prosklené fasády se bude začínat na severní straně objektu. Nejprve se do 

kotev budou montovat hliníkové sloupky profil CW50. Spojení sloupků a kotev bude 

dosaženo pomocí vysokopevnostních šroubů Peinar M27. Dotažení se bude provádět vrtacím 

šroubovákem GSR 6-25 TE BOSCH nebo klíčem. Ke sloupům se budou montovat příčníky   

z hliníkového profilu CW50. Příčníky a sloupky se budou k sobě montovat pomocí 

spojovacích spojek Reynaers, které budou dotaženy šrouby Reynaers. Dotažení se bude 

provádět vrtacím šroubovákem GSR 6-25 TE BOSCH. Tímto postupem zdola nahoru se 

budou provádět montážní práce. Postup prací a etap je vyznačen ve výkresech rozmístění 

kotev a kladečském výkrese. 

Montáž prosklené fasády u vchodu do budovy se bude realizovat na konci 4. etapy      

a začátku 5. etapy montáže. Montáž se od normálního postupu bude měnit v několika bodech. 

Po smontování sloupků a příčníků s kotvami Reynaers, se bude v horní části (v místě napojení 

na přístřešek) montovat profil Reynaers CW 50-RA (profil se žlabem) ke sloupkům Reynaers 

pomocí spojek Reynaers, které budou dotaženy šrouby Reynaers. Pak se bude montovat 

střecha nad vchodem. K předem namontovaným kotvám Reynaers se budou montovat profily 

CW50 Reynaers. Spojení se dosáhne pomoci spojek Reynaers a šroubů Reynaers. Montáž se 
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bude provádět vrtacím šroubovákem GSR 6-25 TE BOSCH. Velký vliv na přesnost bude 

vznikat v místech napojení prosklené střechy a obvodového pláště.  

Po dokončení osazení sloupků a příčníků Reynaers se bude zasklívat. Při zasklívání se 

bude dodržet:  

- skla nebudou nadměrně tepelně namáhána, 

- orientace skel exteriér/interiér odpovídá poloze funkčních skel, 

- při osazování do hliníkového profilu Reynaers CW50 musí být dodrženy stanovené 

distanční spáry a vůle, 

- izolační dvojsklo Infrastop musí být osazeno tak, aby se konstrukce CW50 profilu 

nedoformovala sama a nedocházelo tak k mechanickému namáhaní skla, 

- zasklívací drážka musí být suchá, bez prachu a mastnot a bez jakýkoliv výčnělků, 

- pro zasklívání se boudou používat přídržné zasklívací lišty z vnější strany fasády, 

- ihned po montáži musí být ze skla odstraněny nápisy, nálepky a podobně, 

- k zasklívání se použijí pouze skla bez zjevných vad,  

- dodatečné úpravy rozměrů izolačních dvojskel Infrastop nejsou přípustné!!! [1] 

Skleněné tabule se budou dovážet na staveniště přímo v den pokládky. Přímo na místo 

pokládky dopraví skleněné tabule pomocní dělníci pomocí vakuových úchytů. Svislá doprava 

bude zabezpečena pomocí stavebního výtahu. 

Nejprve se bude zasklívat na severní straně objektu a to postupem zdola nahoru. 

Zasklívat se bude z lešení technologií tlakového zasklívání. Izolační dvojskla se budou 

ukládat na polyamidové distanční podložky, které fixují tabuli skla a chrání ji proti posunutí. 

Distanční podložky se budou umísťovat 100 mm od rohu otvoru.  Délka distanční podložky 

100 mm. [1] 

 

Obr. číslo 5 - schéma uložení distančních podložek. [1] 
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Obr. číslo 6 – místa uložení distančních podložek. [1] 

Pak se bude okolo skla umísťovat těsnící profil odolný vůči atmosférickým vlivům. 

Těsnící profil se bude v rozích lepit. Pak se bude k hliníkovému profilu CW50 přišroubovávat 

přítlačná lišta Reynaers a na ní se bude osazovat dekorativní lišta. Funkce těsnění bude 

zabezpečena přítlakem. Tlak nesmí překročit 60 N/cm po obvodu. [1] 

 Obr. číslo 7 - profil CW50 – prvky použité při zasklívaní. [5] 

 Obr. číslo 8 - schéma návazností prvků 

prosklené fasády Reynaers. [5] 

Postup etap pří zasklívaní bude totožný jako při osazení profilů CW50. 

Po zasklení prosklené fasády Reynaers se budou osazovat hliníkové okna Reynaers. 

Okna Reynaers se budou osazovat do hliníkových profilů Reynaers CW50. Při osazování 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 126 
 

oken se bude dbát na kvalitní utěsnění prostoru mezi oknem a hliníkovým profilem Reynaers 

CW50, proto tato spára byla ve výrobně olemována páskou z etylenpropylenové pryže 

(EPDM) a ta prostor utěsňuje. [9] S osazováním oken se bude začínat na severní straně 

objektu. Okno se bude vkládat do profilu CW50 a to přesně do těsnění. Po vyrovnání dojde 

k sešroubování hliníkového profilu a okna. V rozích okna budou umístěny otvory pro montáž. 

Smontování okna a profilu Reynaers se bude provádět pomocí okenních šroubů Reynaers. 

Další etapy montáže oken budou následovat ve stejném pořadí jako u zasklívání. 

 

Obr. číslo 9 - detail napojení hliníkového profilu CW50 na okno Reynaers. [5] 

Dodatečně se budou na prosklené fasádě zřizovat rámové slunolamy Reynaers BS 20. 

Slunolamy se budou provádět ve stejných etapách jako předchozí práce. Jen montáž 

slunolamů se bude provádět shora dolů. Montáž se bude provádět pomocí kotev Reynaers, 

které tvoří rámový systém BS 20. Spojení kotvy a hliníkového profilu Reynaers se bude 

provádět pomocí šroubů Reynaers. 

8.) Jakost a kontrola kvality  

 Provádí se kontrola připravenosti podkladů, surovin a práce, a to v různých stádiích 

výrobního procesu jako je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. 

Vstupní kontrola (kontrola podkladu a materiálu): 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště, tj. podkladu pro 

chemické kotvy se zápisem do stavebního deníku v případě, že pracoviště je přejímáno od 

investora nebo vyššího dodavatele stavby. 

Kontrola podkladu obsahuje: 

- kontrolu rovinnosti (mezní odchylka mezi jednotlivými prvky v lícní ploše – max.5 

mm), příp. svislosti,  

- kontrolu čistoty, 
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- kontrolu pevnosti – jádrové vrty (vzorky by měli byt v pořádku s ČSN EN 12 504-1    

a ČSN ISO 13 822), 

- kontrolu přímosti, 

- kontrolu teploty, 

- kontrolu materiálů, 

- kontrolu koroze ocelové výztuže pomocí měření elektrického odporu, 

- kontrolu poškození betonové konstrukce mrazem pomoci jádrových vrtů.  

Kontrola materiálů se realizuje zkouškami – průkazními a kontrolními, případně 

zvláštními. Zkoušky může provádět pouze zkušebna, kterou odběratel uzná za odborně 

způsobilou. Zkoušky zahrnují: 

- odběr vzorků (odtrhové zkoušky chemických kotev), 

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny, 

- provedení zkoušky včetně protokolu. 

Kontrola kvality chemických kotev je trvale kontrolována v laboratořích firmy 

Fischer. Ve výrobně je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 

9001:2000. Kontrola kvality skla je trvale kontrolována v laboratořích firmy Infrastop. Ve 

výrobně je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001. Kontrola 

kvality hliníkových profilů je trvale kontrolována v laboratořích firmy Reynaers. Ve výrobně 

je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9000:2000.  

Zkoušení prosklené fasády Reynears a izolačního skla Infrastop ve výrobně: 

- ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště – Norma výrobku.  

Zkušební metody a laboratorní zkoušky předepisují normy: 

- ČSN EN 12153 Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost, 

- ČSN EN 12155 Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – při statickém tlaku, 

- ČSN P ENV 13050 Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – při nárazovém tlaku 

vzduchu a postřiku vodou, 

- ČSN EN 12179 Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem. [6] 

Kontrola projektové dokumentace 

Projektová dokumentace musí splňovat právní předpisy uvedené ve vyhlášce č. 

499/2006 Sb. 
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Mezioperační kontrola: 

Zahrnuje kontrolu následujících technologických uzlů: 

- kontrolu teploty prostředí (min. ±0 °C), 

- kontrolu polohy kotev Fischer, 

- kontrolu přídržnosti kotev Fischer (odtrhoměrem), 

- kontrolu polohy kotev Reynaers (odchylka ±20mm), 

- kontrolu polohy profilů Reynaers CW50, 

- kontrolu rovinnosti a svislosti profilů Reynaers CW50, 

- kontrolu těsností spár u skla, 

- kontrolu provádění podle příslušných technologických postupů. 

Výstupní kontrola 

Zahrnuje kontrolu následujících technolog. uzlů: 

- kontrolu polohy kotev Fischer, 

- kontrolu přídržnosti kotev Fischer (odtrhoměrem), 

- kontrolu polohy kotev Reynaers (odchylka ±20mm), 

- kontrolu polohy profilů CW50, 

- kontrolu rovinnosti a svislosti profilů CW50, 

- kontrolu lakování profilu CW50 – odlupování, šupinkovatění, puchýře, 

- kontrolu těsností spár u skla, 

- kontrolu rovinnosti a svislosti skla. 

Obvodový plášť by měl splňovat právní předpisy na energetickou náročnost: 

- ČSN 730 540 Tepelná ochrana budov, 

- směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti budov, 

- vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, 

- zákon č. 406/2006 Sb., který obsahuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 

694/2004 Sb., zákonem č. 180/2005 Sb. a zákonem č. 177/2006 Sb. 

Normy pro zkoušení prosklené fasády Reynaers. Funkční požadavky upravují normy: 

- ČSN EN 13116 Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem, 

- ČSN EN 14019 Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu, 

- ČSN EN 12154 Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost, 
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- ČSN EN 12152 Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost. 

Stavebně-fyzikální požadavky Národní příloha NA k ČSN EN 13830. [6] 

9.) Bezpečnost a ochrana zdraví  

Při provádění prosklené fasády musíme dbát na bezpečnost při: 

- práci na lešení a řebřících, 

- práci s chemickou patronou Fischer (hlavně ochrana očí), 

- práci se svářečkou s ochranou atmosférou, 

- práci s elektrickými zařízeními,  

- práci s izolačním dvojsklem Infrastop. 

Musí se dodržovat: 

- přesná a kvalitní dílenská výroba, 

- dodržení technologických postupů výroby a montáže, 

- aby byli kvalifikovaní a proškolení pracovníci, 

- bezpečnost při nakládce a vykládce dílců, 

- bezpečnost při montáži, 

- uzemnění kovových dílců, 

- zásady požární ochrany. [7] 

Chemická patrona Fischer s pryskyřicí FHB II–P – pokyny pro první pomoc: 

- zašpiněné a postříkané oblečení ihned svlékněte, nenechte na sobě uschnout,  

- pří nadýchání zajistěte čerstvý vzduch a vyhledejte pomoc lékaře, 

- při styku s kůží ihned omyjte vodou a mýdlem, při pokračujícím dráždění vyhledejte 

pomoc lékaře, 

- pří zasažení očí ihned omyjte a vyhledejte pomoc lékaře. [3] 

Montážní práce smí provádět: 

- kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro montáž ve výšce, 

- o způsobilosti musí mít potvrzení, 

- musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy, 

- pracovníci musí používat bezpečnostní pásy (připoutat k hlavním nosným prvkům), 

postroj, lano, tašky na nářadí. 
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Ochranné pomůcky individuální ochrany: 

- ochranné přilby, rukavice, obuv s neklouzavou bezešví, brýle, obličejové štíty, 

respirátor, špunty do uší, 

- zamezit možnosti pádu nářadí z lešení, 

- výstup na lešení zajistit žebříky a výtahem, 

- při práci na lešení dbát aby nedošlo k jeho přetížení, 

- materiál ukládat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro provádění vlastních prací, 

- všechny otvory ve výrobním a pracovním prostoru pevně zakrýt nebo ohradit 

zábradlím v. 1,1m. 

Zásady bezpečnosti při práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

Pracovník musí být zajištěn: 

- bezpečnostním lanem nebo pásem, 

- samonabíjecí kladka musí mít bezpečnostní brzdu, 

- pří práci na objektu musí být přítomni nejméně dva pracovníci, 

- prostory, nad kterými se pracuje, musí byt ohrazeny nebo hlídány, aby nedošlo 

k ohrožení pracovníků, jiných osob nebo majetku. [8] 
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11. Softwarová podpora 

AutoCAD 2009, ArchiCAD 12, BUILDpower, Microsoft Project 2007, Microsoft 

Word 2007, Microsoft Excel 2007. 

12. Seznam příloh 

- harmonogram obvodového pláště – varianta A (C. Technologická část) 

- položkový rozpočet obvodového pláště – varianta A (C. Technologická část) 

- výkres schéma rozmístění kotev (C. Technologická část) 

- kladečský výkres (C. Technologická část) 

13. Seznam přiložených technických listů 

- hliníkový fasádní profil CW50 Reynaers 

- hliníkové okno Reynaers CS 86 

- hliníkové posuvné dveře Reynaers CP 155 

- izolační dvojsklo Infrastop 

- chemická kotva Fischer FHB II- A L 

- chemická patrona Fischer s pryskyřicí FHB II-P 

 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 132 
 

14. Seznam použitého značení 

ČSN – Česká technická norma 

EN – Evropská norma 

1.PP – první podzemní podlaží (suterén) 

1.NP – první nadzemní podlaží 

2.NP – druhé nadzemní podlaží 

3.NP – třetí nadzemní podlaží 

ŽB – železobeton 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

EPS – pěnový expandovaný polystyren 

PVC – polyvinylchlorid 

MVC – malta vápenocementová  

EPDM - syntetický polymer na etylen – propylenové bázi 

OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky 
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Technologický postup – zděný obvodový plášť a dřevěný obklad Jatoba 

1.) Obecné informace 

Stavba: Rekonstrukce polyfunkčního domu v Kobeřicích 

Zhotovitel: Kulstav s . r .o . 

 Základní údaje: 

Identifikační údaje:    

Identifikační údaje investora: 

Název investora:   Obec Kobeřice 

Sídlo investora:   Slezská 194, 747 27 Kobeřice 

IČO:     00 03 02 41 

DIČ:  

Identifikační údaje stavbyvedoucího: 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:                Lukáš Jašek  

firma:                    Kulstav s.r.o.                          

sídlo:                                                   Osmilány 629, Kobeřice 747 27                                                                                                

 tel.:                                                                            777 793 596 

 projektová organizace:                           Projektbyt s.r.o. 

 Popis stavby: 

a) Všeobecně 

Rozestavěná stavba bývalého nákupního střediska se nachází ve středu obce poblíž 

křižovatky silnic II. třídy č. 467 a silnice III. třídy č. 4667. V blízkosti objektu se nachází 

autobusové nádraží, kostel a další objekty občanské vybavenosti. Samotný objekt je umístěn 

ve svahu, jehož převýšení činí cca 2,5 m, což umožní obsluhu objektu jak z úrovně 1. NP, tak 

z úrovně suterénu. Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace, tj. z ulice Hlučínské. 

Stavba bude provedena jako změna stavby před dokončením a to změnou provedení 

samotného objektu bez jeho změny objemu a dále zpevněných ploch a to v menším rozsahu 

než u původního projektu. [1] 

Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava. Je to 

čtyřpodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější roh 

zkosen v úhlu 45°. Objekt je orientován nádvořím na západ. [1] 
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Tři podlaží jsou zhotovena z prefabrikovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. Střední část je vyztužena zdmi, do kterých je vloženo tříramenné železobetonové 

monolitické schodiště spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné  

z cihel plných CP 290x140x65mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím 

mansardovou střechu s vikýři a střešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 

a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení a na 

severovýchodní straně kratšího ramene. [1] 

Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 

polí s podobným zhuštěním jako u delšího ramene. [1] 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. 

Stavba je v souladu se schválenou ÚPD obce, předmětná stavba je umístěna v zóně 

občanské vybavenosti C-1 část obce „U kostela“, která zahrnuje plochy pro občanskou 

vybavenost – zejména např. obchodních a správních, kancelářských, kulturních zařízení apod. 

Stavba včetně zpevněných ploch bude realizována na parc. č. 341/1, 343/2, 343/3, 

344/1, 344/2, 346/1, 346/2 a 347/2 , vše katastrální území Kobeřice. [1] 

Zaměření skutečného stavu provedení hrubé stavby bylo provedeno projekční 

kanceláří Atria, Hauerová 3, Opava. [1] 

Předmětem projektu dokončení rozestavěného objektu Obecního domu je nejen 

zhodnocení léta chátrající budovy, ale také zhodnocení centrální části obce Kobeřice a také 

nabídnout občanům obce nové možnosti. [1] 

b.) Zásahy do stávajících konstrukcí 

Bude odstraněna celá mansardová střecha. U kratšího křídla se bude demontovat 

komínové těleso v celém rozsahu. Budou vybourány malé části stávajících základů v místech, 

kde se zřídí nové základy. V některých místech bude docházet ke spřažení nového                   

a stávajícího základu. V suterénu budou vybourány částečně ŽB zdi a zdivo CP. To z důvodu 

změny dimenzí a vybourání otvoru pro okna. V 1.NP bude vybouráno částečně zdivo CP a to 

z důvodu změny dimenzí a vybourání otvoru pro okna. V 2.NP bude zčásti vybouráno 

obvodové zdivo a pak doplnění novým zdivem. Dále bude vybouráno 8 ŽB sloup 300x300 

mm na jižní straně delšího křídla a k němu průvlak z ocelového profilu. Stropní konstrukce 

bude vybouraná cca z 50% ve stropě nad 1.PP, nad 1.NP, nad 2.NP. 
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c.) Nové konstrukce 

Obvodová konstrukce bude řešena z části jako prosklená fasáda z hliníkových profilů 

Reynaers a jako obvodová konstrukce ze zdiva obloženého dřevěným obkladem Jatoba. 

Obvodová konstrukce ze zdiva bude částečně doplněná o zdivo z pórobetonových 

tvárnic Ytong. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Isover tl. 100 mm a obloženo 

dřeveným obkladem Jatoba. U terénu bude místo dřevěného obkladu provedena mozaiková 

omítka do výšky 300 mm. 

Dále budou provedeny všechny nové podlahy a veškeré instalace. Podlahová 

konstrukce v přízemí bude doplněna o hydroizolaci, která bude vytažena po obvodové ŽB 

stěně min. 150 mm nad terén. Kolem výtahových šachet vznikne nové schodiště tvaru L po 

celé výšce objektu. Výtahové šachty budou opatřeny výtahem spojujícím všechna patra. Dále 

bude vytvořena jedna nová výtahová šachta pro zásobování restaurace, která je po celé výšce 

objektu, ale zásobování bude probíhat jen mezi 1.NP a 3.NP. 

V suterénu dojde k vybourání některých otvorů v obvodovém zdivu, budou tam 

osazena okna, dveře pro únikový východ a vrata pro vjezd z rampy do podzemních garáží. 

Dále bude v suterénu provedena zeď ze zdiva Ytong tl. 300 mm, která bude rozdělovat 

podzemní garáž od dalších místností.  

Celý prostor přízemí bude dále rozdělen příčkami na jednotlivé místnosti a funkční 

celky a to včetně hygienických zařízení a příslušné další technické infrastruktury. Příčky 

budou použity ze zdiva Ytong tl. 150 mm, tl. 100 mm a celoskleněné posuvné příčky. Takto 

se budou rozdělovat místnosti i v dalších patrech. Posuvné celoskleněné příčky nám slouží 

k tomu, že během chvíle můžeme změnit dispozici. 

Stropní konstrukce bude z 50% vyměněna za novou stropní konstrukci. Přes stropní 

konstrukci budou vedeny tubusové světlovody z důvodu osvětlení 1.NP, 2.NP, 3.NP. Nosné 

konstrukce budou doplněny o 4 sloupy 300x300 mm, které budou procházet přes všechna 

podlaží a o 8 sloupů 600x400 mm, které budou zřízeny na jižní straně delšího křídla v místě 

vybourané mansardové střechy. 

Stávající střecha bude zbourána a bude vytvořena nová mansardová střecha               

ve sklonech 10° a 72°.  Konstrukce střechy je navržena jako dřevěný krov (vaznice, krokve 

atd.) a ocelová konstrukce (ocelové rámy, ocelové příložky). Střešní krytinu tvoří plechová 

taška Evertile barvy černé. Přesná barva musí být zvolena v závislosti na krytině okolního 

zástavby. 
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Stávající nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, dozdívky z cihel plných CP 

290x140x65 mm na MVC 2,5. Nové obvodové a vnitřní výplňové zdivo skeletu je                  

z pórobetonových tvárnic Ytong. Vnitřní nové příčky pak budou z pórobetonových tvárnic 

Ytong a systémem posuvných příček Clearmont. 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

2.) Materiál, doprava a skladování 

Ke zhotovení prosklené fasády bude použit tento materiál:  

- pórobetonové tvarovky Ytong P2-400 300x249x599mm, celkem 2534 tvarovek, 

- zdicí malta Ytong, celkem 1445 kg, 

- překlad Ytong nosný NOP II/4/23 129x24,9x30 cm, celkem 22 kusů, 

- překlad Ytong nosný NOP III/4/22 149x24,9x30 cm , celkem 6 kusů, 

- překlad Ytong nosný NOP V/4/20 199x24,9 x30 cm, celkem 2 kusy, 

- ocelový válcovaný nosník profil I180 dl. 1200 mm , celkem 12 kusů, 

- fasádní obklad Jatoba 20x165 mm , celkem 713 m2, 

- svlak 50x50 mm, celkem 3,565 m3, 

- fošna 50x120 mm, celkem 0,986 m3, 

- fošna 50x220 mm, celkem 0,293 m3, 

- provětrávací mřížka, celkem 267,5 m, 

- nerez vruty 6x60 mm, celkem 12 835 nerez vrutů, 

- nerez vruty 5x50 mm, celkem 1 934 nerez vrutů, 

- univerzální fasádní hmoždinka FUR 10x230 SS, celkem 2852 hmoždinek, 

- univerzální fasádní hmoždinka FUR 8x120 SS, celkem 507 hmoždinek, 

- Weber.pas Marmolit  MAR1 M074 HBW 17 omítka tl. 10 mm, celkem 17,83m2, 

- penetrace Weber.podklad A, celkem 659,28 m2, 

- lepicí stěrkový tmel Weber.therm klasik, celkem 659,28 m2, 

- tepelná izolace EPS Isover Greywall 1000x500mm tl.100 mm, celkem 571,18 m2, 

- tepelná izolace EPS Isover Greywall 1000x500mm tl.50 mm, celkem 88,1 m2, 

- lepicí stěrkovací tmel Weber tmel 700, celkem 659,28 m2, 

- výztužná skleněná síťovina Weber therm R131, celkem 571,18 m2, 

- hmoždinka Weber průměr 8 mm 175 OC-D, celkem 3960 hmoždinek, 
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- plastová rohová lišta Weber roh kombi PVC s výztužnou skleněnou síťovinou 10x10 cm, 

celkem 270 m, 

- plastová parapetní lišta Weber se skleněnou síťovinou, celkem 46,3 m, 

- plastová ukončující lišta se skleněnou síťovinou, celkem 161 m, 

- Eurookno IV Klasik  900x600mm, celkem 15 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  900x1200mm, celkem 13 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  1000x1200mm, celkem 4 kusů, 

- Eurookno IV Klasik  900x900mm, celkem 19 kusů, 

- Eurodveře Klasik 1800x2100mm, celkem 3 kusy, 

- Eurodveře Klasik 1000x2100mm, celkem 2 kusy. 

Doprava fasádních obkladů Jatoba, tvárnic Ytong, překladů Ytong, svlaků 50x50mm  

a ocelových I profilů se provede pomoci nákladního automobilu valník MAN 26.464 

s hydraulickou rukou Palfinger 2100C. U tvárnic Ytong použijeme k vykládání palet C závěs, 

který bude umístěn na hydraulické ruce Palfinger 2100C. Další prvky budou dopraveny na 

stavbu dodávkou. 

Skladování válcovaných profilů I180 

Válcované profily I180 se budou skladovat ve stávajícím nedostavěném ŽB skeletu. 

Budou se ukládat na dřevěné hranoly. Materiál nesmí přijít do kontaktu s vodou ani vzdušnou 

vlhkostí.  

Skladování pórobetonových tvárnic Ytong a překladů Ytong 

Materiál se bude skladovat volně ložený na paletách. Místo uskladnění bude mít pevný 

povrch a bude odvodněné. Je zakázáno ukládat palety s tvárnicemi Ytong na sebe.  

Pórobetonové tvárnice a překlady budou chráněny proti dešti, sněhu a námraze. Budou 

opatřeny ochrannou fólií. [2] 

Paleta Euro má rozměr 1,2x0,8m a z toho dostaneme rozměr skladu 9x9,3m (viz náčrt). 

V náčrtku se bere sklad pro 2.NP, kde bude potřeba nejvíce tvárnic. Jsou zde počítány 

tvárnice z obvodového i vnitřního zdiva. Taktéž je to u překladu. 
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Obr. číslo 1- skladování překladu Ytong 

 

Obr. číslo 2 – skladování tvarovek Ytong 
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Skladování zdící malty Ytong 

Zdicí malta se bude skladovat v krytém skladu ve stávajícím objektu. Zdicí malta bude 

uložena na paletách. Musí být v suchu a chránit před vlhkostí. Maximální doba skladování je 

8 měsíců. [2] 

Sklad fasádní obkladové desky Jatoba a svlaky 

Budou se skladovat volně ložené. Podložené dřevěnými hranoly nebo euro paletami. 

Výška podložení min. 300 mm z důvodu ochrany proti vodě. Materiál bude chráněn 

ochrannou plachtou. Dřevěný obklad se skladuje ve vodorovné poloze a každá řada musí být 

překládána dřevěnými latěmi ve vzdálenosti 700 mm z důvodu prohýbání. Stejné požadavky 

musí být splněny u skladování dřevěných svlaků. 

 

Obr. číslo 3 – skladování obkladu Jatoba 
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Obr číslo 4 – skladování dřevěných svlaků a fošen 

Skladování tepelná izolace EPS Isover Greywall  

Tepelná izolace se bude skladovat ve stávajícím nedostavěném skeletu. Při skladování 

musíme dbát, aby nedocházelo ke kontaktu tepelné izolace s přímým světlem. Dále musíme 

chránit tepelnou izolaci proti povětrnostním vlivům. 

Další materiály se budou skladovat v krytém skladu ve stávajícím objektu. Ve skladu 

musí být dodrženo: suché prostředí (max. vlhkost 65%), čistota, pořádek a materiál v pytlích 

uložen na paletách (max. výška 1,5m). 

3.) Pracovní podmínky, připravenost 

Před zahájením prací budou dokončeny: 

a.) Před zděním obvodové konstrukce z pórobetonových tvárnic: 

- vyklizené a vyčištěné pracoviště,  

- podklad pevný, vodorovný a bez trhlin, kontrola vodorovnosti se provádí pomoci hadicové 

vodováhy, max. odchylka při délce 8,0m je ±10mm. Dále se provádí kontrola vymezeného 

prostoru, kde provádíme kontrolu rozměrů, jestli souhlasí s PD, 

- provedena sanace nosných konstrukcí stávajícího skeletu, 

- hotová hrubá podlaha.  

b.) Před zateplením, nanášením vnější omítky a dřevěného obkladu Jatoba: 

- svislé nosné konstrukce ze zdiva Ytong (min. 30dnů vyzrálé), 
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- dokončená svislá hydroizolace a zateplení suterénu izolací Perimetr, 

- střešní plášť a osazené klempířské výrobky, 

- osazení zárubní a osazovací rámy pro výplně otvorů, 

- budou provedeny a odzkoušeny instalace, zazděny rýhy po instalacích a zaomítány rozvody, 

elektro a zdravotechniky,  

- před zahájením omítacích prací nutno zkontrolovat omítané zdivo - vyplnění ložných spár   

v celé ploše zdiva, styčných spár v rozích, u napojení vnitřních nosných stěn a příček, 

- parapetní desky se osazují až po provedení omítky a zateplení parapetu. 

Podklad pro omítky a následně pro dřevěný obklad bude: 

- drsný, suchý, čistý a bezprašný, 

- pevný, tvarově stálý a homogenní, 

- nosný, nesmí být zmrzlý, 

- neodloupaný, bez poškozených hran a kavern, 

- bez škodlivých výkvětů, 

- přiměřeně rovinný ( ±1 mm na 2 m ), aby tloušťka vrstvy malty byla pokud možno 

konstantní, 

- větší nerovnosti zbrousit nebo vytmelit, 

- savé podklady budou penetrovány, 

- nerovnoměrné podklady budou opatřeny penetračním nátěrem.  

Penetrační nátěr nám zdrsňuje podklad pro omítku, eleguje savé podklady, zlepšuje 

přilnavost. 

Musí být dodržena minimální teplota podkladu a prostředí ( +5°C ). Při očekávaných 

mrazech nepoužívat. Při teplotě nad 26 °C či velkém proudění vzduchu je nutné přijmout 

opatření proti rychlému vysychání čerstvě provedené omítky (ochrana proti přímému 

oslunění, pravidelné vlhčení omítky a pod.). Při očekávaných mrazech nepoužívat. 

4.) Převzetí staveniště 

Pracoviště k provedení zdění pórobetonových tvárnic Ytong, dřevěného obkladu         

a podkladních vrstev přebírá stavbyvedoucí nebo pověřený pracovník. Kontroluje se: pevnost, 

koroze, karbonatace, degradace povrchu mrazem, soudržnost podkladu, rozměry podkladu, 

rovinnost (vodorovnost u zdění max. odchylka při délce 8,0 m je ±10 mm, podkladu pro 

omítání ±1 mm na 2 m), kontrola savosti podkladu, kontrola zaplnění spár popř. svislosti, 

kontrola teploty, čistoty. 
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Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. 

Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájení prací, přebírá zhotovitel konstrukce pro 

zhotovení zděného obvodového pláště (dřevěného obkladu a podkladních vrstev), 

zodpovědnost za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále. 

5.) Personální obsazení     

Pracovní četa pro zdění z pórobetonového zdiva Ytong  

Pracovní četu bude tvořit 8 pracovníků: 

- 1x předák, 

- 4x zedník, 

- 3x pomocný dělník. 

Předák: 

- dohlíží na technologickou kázeň a na jakost provedených prací, 

- dohlíží na přípravu prací, kontroluje detaily konstrukce (založení první vrstvy, rohu, 

křížení, uložení překladu atd.), 

- přebírá a odevzdává pracoviště. 

Zedník: 

- nanáší maltu, 

- osazuje tvárnice, překlady. 

Pomocný dělník: 

- stará se o přísun materiálu (malta, tvárnice), 

- provádí pomocné práce podle pokynů zedníků. 

Pracovní četa pro omítkářské a zateplovací práce 

Pracovní četu budou tvořit 10 pracovníci a celkem budou 2 čety: 

-  2x1 předáci, 

-  2x6 omítkář, 

-  2x3 pomocní dělníci. 

 Předák:   

- dohlíží na technologickou kázeň a na jakost provedených prací, 

- dohlíží na přípravu prací, kontroluje detaily zateplení konstrukce a osazení okenních, 

parapetních, ukončujících a rohových lišt,  

- provede osazení rohových lišt, 

- přebírá a odevzdává staveniště. 
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 Omítkář: 

- nanáší penetrační nátěr,  

- provádí lepení tepelně izolačních desek, 

- nanáší lepící stěrkovací tmel s vložením výztužné síťoviny. 

Pomocný dělník: 

- stará se o přísun malty, 

- provádí pomocné práce podle pokynů omítkářů. 

Pracovní četa pro zhotovení dřevěného obkladu 

Pracovní četu budou tvořit 8 pracovníci a celkem budou 2 čety: 

-  2x1 předáci, 

-  2x5 truhláři, 

-  2x3 pomocní dělníci. 

 Předák:   

- dohlíží na technologickou kázeň a na jakost provedených prací, 

- kontroluje detaily provedení dřevěného obkladu a rozteče svlaku, 

- provede obložení oken a dveří, 

- přebírá a odevzdává staveniště. 

 Truhlář: 

- montuje dřevěné svlaky, 

- obkládá svlaky dřevěným obkladem Jatoba. 

Pomocný dělník: 

- stará se o přísun dřevěných prvků, 

- provádí pomocné práce podle pokynů truhláře. 

6.) Stroje a pracovní pomůcky 

Zednické práce 

Zednické pomůcky: zednická lžíce, přesná lžíce Ytong, Ytong – vidiová pilka, 

kladívko, olovnice, naběračka, vodováha, zednická šňůra, truhlík na maltu, gumové kladívko, 

Ytong brusné hladítko, Ytong hobl, uhelník, hladítka, zednická lať (2 m).   

Další pomůcky: rámové lešení Peri UP T 70/T 100, plastový kbelík, kolečka. 

Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, 

plexibrýle, pracovní rukavice, lékárnička.  
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Přístroje: stavební výtah NOV 1030, Ytong pásová pila, Aku míchač s koncovkou 

Ytong mísidlo, vysokozdvižný vozík MANITOU MC 50, stavební jeřab Liebherr 81K. 

Nářadí na omítání: hladítko plastové ABS, hladítko nerezové 280x130mm, brusné 

hladítko – děrovaný plech, hladítko na štukové povrchy, hladítko nerezové-zubaté, 

proškrabávač omítek, brusná deska a papír, špachtle na velké plochy, rohová lžíce vnější-

vnitřní, stahovací latě, trapézová lať, skoby a sponky, vědro na rozmíchání materiálu, 

míchadlo, penetrační váleček a sklolaminátová teleskopická tyč.               

Další pomůcky: rámové lešení Peri UP T 70/T 100, plastový kbelík. 

Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, plexibrýle, 

pracovní rukavice, lékárnička.  

Přístroje: stavební výtah NOV 1030, ruční elektrická řezačka EPS, Aku míchač lepidla 

a omítky, nastřelovací pistole. 

Truhlářské práce 

Truhlářské pomůcky: kladívko, vodováha, rámová tesařská pilka – 300 mm, skládací 

metr, tesařská tužka, kleště, úhelník, palici dřevěnou a železné, měřicí pásmo, velká rámova 

pila – 900 mm, pilo ocasku, sada matkových klíčů. 

Další pomůcky: rámové lešení Peri UP T 70/T 100, plastový kbelík. 

Bezpečnostní pomůcky: pracovní oděv, pracovní boty, štíty, ochranná přilba, 

plexibrýle, pracovní rukavice, lékárnička.  

Přístroje: stavební výtah NOV 1030, GSR 6-25 TE BOSCH vrtací šroubovák, 

elektrická utahovačka BOSCH, elektrická řetězová pila BOSCH AKE 40-19 Pro, 

vysokozdvižný vozík MANITOU MC 50. 

7.) Pracovní postup 

1.Etapa – kontrola podkladu pro nové obvodové zdivo  

Předtím než se bude realizovat obvodová konstrukce, bude udělán průzkum                 

u stávajícího ŽB skeletu. Během chátrání objektu mohlo docházet ke vzniku trhlin, koroze, 

degradace mrazem, karbonataci. Tyto okolnosti by zásadně mohly ovlivnit novou konstrukci. 

K analýze vzniku trhlin, zjištění pevnosti betonu, karbonataci a korozi se budou 

provádět jádrové vrty. Statik určí místa, kde lze odebrat vzorek tak, aby nebyla porušena 

nosná konstrukce. Odběry vzorku budou v souladu s ČSN EN 12 504 -1 a ČSN ISO 13 822. 

Vzorky se budou odebírat v místech karbobatace, ale nejméně 3 vzorky. Počet vzorku určí 
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statik ve spolupráci se zkušebnou, která zkoušky bude provádět. Vrty se budou provádět 

pomoci vrtací soupravy s jádrovým vrtákem chlazeným vodou. Vzorky se budou přesně 

evidovat a posílat do odborné laboratoře, která se zkouškami zabývá. [3] 

Z příslušných zkoušek se budou dostávat výsledky z laboratoře a z těchto výsledků se 

budou provádět opatření tak, aby podklad byl v co nejlepší kvalitě. 

2.Etapa - postup zdění obvodového pláště z pórobetonových tvárnic Ytong 

U realizace obvodové konstrukce se bude dbát na přesné zaměření. Zděná obvodová 

konstrukce není po celém obvodu, ale střídá se s prosklenou fasádou Reynaers. Po výškovém 

zaměření podkladu, větší nerovnosti se budou srovnávat vysprávkou Weber. rep vysprávka J 

(max. tloušťka 30 mm). Podklad musí být dostatečně provlhčen a bez prachu. Míchání malty 

se bude provádět na stavbě pomoci vrtačky s míchadlem. Bude se míchat v truhlíku na maltu. 

Do truhlíku se vysype suchá maltová směs a přidá se nepatrné množství vody. Po smíchání 

bude mít malta těstovitou konzistenci. Malta se bude dopravovat na místo nanášení pomocí 

stavebního kolečka. Vysprávková malta se bude nanášet tažením ocelovým hladítkem. 

V místech, kde došlo ke srovnání podkladu vysprávkou, se bude nechávat povrch vysýchat 

nejméně 6 dnů (proces srovnání nerovností není započítán v harmonogramu u zdění, proces 

patří do oprav stávající konstrukce). [4] 

Před začátkem zdění se bude stávající podklad provlhčovat. Příprava maltové směsi na 

staveništi bude probíhat takto: obsah pytle se bude postupně vsypávat do truhlíku na maltu     

s vodou o množství cca 6,5 litrů a promíchávat pomalu běžícím elektrickým míchadlem, až 

vznikne vláčnitá hmota. Po 5 minutách zrání se bude znovu promíchávat. Malta má správnou 

konzistenci, když zachovává drážky vzniklé nanášením ozubenou lžící. Čerstvá malta je       

za normálních teplot zpracovatelná asi 4 hodiny.                   .                

           Podklad pro nanášení malty bude pevný, čistý a zbavený prachu. Malta se bude  

natahovat celoplošně v rovnoměrné vrstvě zubatou nanášecí lžící na vodorovné spáry. 

Tloušťka vrstvy bude 1-3 mm. [4] 

Doprava zdiva ze skládky na pracoviště se bude realizovat pomocí vysokozdvižného 

vozíku. Vozík bude převážet tvárnice na paletách co nejblíže k pracovnímu prostoru. Svislá 

doprava bude zabezpečena pomocí stavebního výtahu. Doprava maltové směsi pomocí 

stavebního kolečka. Do 3.NP se budou palety dopravovat na pracoviště stavebním jeřábem 

Liebherr 81K. 

Zdít se bude začínat v 1.NP na severní straně objektu, kde se budou nejprve osazovat 

tvárnice u sloupu a3 (místo kde začíná zděný obvodový plášť, viz projektová dokumentace)   
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a na konci severní strany v rohu budovy se budou osazovat rohová tvárnice. Tak se bude dále 

pokračovat (ve směru na jižní stranu) v osazování rohových a koncových tvárnic. Výška         

a uložení se budou zaměřovat pomocí nivelačního přístroje. Nejdříve bude nutné usadit 

tvárnici v nejvyšším bodě podlaží!  

Do zdicí malty Ytong se budou klást prachu zbavené tvárnice a budou se doklepávat 

gumovou paličkou tak, aby spáry měly stejnou tloušťku 1 - 3 mm. Poloha tvárnic se dá 

upravovat do 5 minut. Přesné osazení tvárnic se bude kontrolovat vodováhou! Případné 

výškové nerovnosti se bude zarovnávat hoblíkem. Postup zdění bude ze severní strany objektu 

směrem na jižní stranu objektu. [2] 

 
Obr. číslo 5 – zdění rohu 

Před položením další vrstvy se bude očišťovat povrch tvárnic od prachu a nečistot. 

Zdicí malta Ytong se bude nanášet pomocí zubaté lžíce. Bude se maltovat v celé ploše (šířce) 

zdiva! Bude se dodržovat správná vazba tvárnic v případě vynechání otvoru ve stěně. Budou 

se přesně zaměřovat otvory (dveře a okna) a následné se musí správně vyzdít ostění. Svislé 

přesahy tvárnic budou min. 100 mm. Vodováhou se bude kontrolovat osazení tvárnic nejen 

vodorovně ale i svisle! Při zdění se bude používat výhradně gumová palička. Tvárnice se 

budou klást co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo k jejímu 

nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty. [2] 

U zdění se nesmí zapomenout, že kolem sloupu se bude spojovat nosná zeď                 

s přizdívkou o tloušťce 100 mm. Spojení se bude docilovat pomocí nerezových spojek Ytong. 

Spojka se bude vkládat do malty Ytong, pak se bude zatlačovat a přibíjet na každé tvarovce 

třemi hřebíky. Před kladením přizdívky se bude sloup navlhčovat a na něj se bude nanášet 

zdicí malta Ytong, aby došlo ke spojení sloupu a přizdívky Ytong. 

U zdění poslední vrstvy se bude dbát na to, aby zdicí malta Ytong zajistila spojení 

mezi tvárnicí Ytong a stávajícím ŽB průvlakem. Při pokládání poslední vrstvy cihel se bude 
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malta nanášet na ložnou spáru již osazené spodní tvárnice a na horní ložnou spáru tvárnice 

poslední vrstvy. Při kladení se bude dávat pozor, aby nám malta ze spáry nevytekla.  

Během zdění obvodového pláště z pórobetonových tvárnic Ytong se nesmí 

zapomenout, že na obvodovou zeď budou napojeny vnitřní příčky Ytong. Poloha budoucí 

příčky se vyznačí (dle projektové dokumentace) na nosné stěně, přičemž se bude dbát           

na svislost. V místě příčky se bude zasazovat do ložné spáry nerezová spojka zdiva. Spojky 

zdiva se budou ve spáře upevňovat hřebíky. Pak se bude pokračovat ve zdění a bude se dbát 

na nanesení zdicí malty po celé šířce zdiva. Spojky zdiva se budou zasazovat v každé druhé 

řadě tvárnic nosné stěny. 

V místech otvoru (dveře a okna) se budou osazovat nosné pórobetonové překlady   

(viz projektová dokumentace). Před osazením překladu se bude překontrolovávat a upravovat 

rovinnosti a výšky ložných ploch překladu. Bude se vyrovnávat ostění otvorů – vyčnívající 

pera ve tvárnicích se budou odstraňovat hoblíkem. Překlad se bude pokládat z lešení. Pak se 

bude překlad kontrolovat, zda není mechanicky poškozený. V místě uložení překladu se bude 

nanášet zdicí malta ve stejné tloušťce jako při zdění (tl. 1-3 mm). Minimální úložná délka 

překladu bude 250 mm nebo 200 mm dle typu překladu! Šipky zakreslené na čele překladu 

budou směřovat vzhůru a nápis Ytong bude v čitelné poloze! Bude se kontrolovat správnost 

uložení i ve svislém směru. Případné nerovnosti bude třeba upravit poklepem gumovou 

paličkou. Správně zabudovaný překlad má ložné spáry stejné tloušťky jako zdivo. Uložení 

překladu na stěně bude min. u překladu Ytong NOP V/4/20 250 mm a u překladu NOP 

II/4/23, NOP III/4/22 200 mm, ale může být i větší. [2] 

 
Obr. číslo 6 – výškové řešení tvárnic Ytong mezi 1.NP a 2.NP. 
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Zdění za nízkých teplot: 

Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší 

než + 5 °C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se sledují teploty 

prostředí, malty, zdicích prvků a povrchu uloženého zdiva (min. +10 °C). Zdicí prvky musí 

být vždy chráněny proti provlhnutí (deštěm, sněhem apod.). Při nízkých teplotách je možné 

zdít jen za těchto opatření: 

-          klesne-li teplota pod +5 °C: k výrobě malty ohřát vodu (max. +60 °C),  

-           klesne-li teplota pod 0 °C: ohřát záměsovou vodu, použít maltu o jeden stupeň vyšší, 

použít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty jen když mají certifikát – jejich účinek je 

třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle ČSN 72 24 30 – 3 – Malta pro stavební účely, 

-           klesne-li teplota pod -5 °C: doporučená teplota malty těsně před použitím ke zdění 

nesmí klesnout pod +15 °C, 

-  povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejméně +10 °C, 

-  malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdělání, 

-  je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlévat v malých záběrech, zdicí prvky ukládat bez 

předběžného vlhčení a při zdění se nesmí používat řídká malta (cihly je nutné do maltového 

lože řádně zatlačit), 

-  zdicí prvky je nutné chránit proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít z přechlazených či 

zmrzlých zdicích prvků, 

-  při přerušení a po ukončení prací musí být položené zdivo chráněno proti mrazu 

přikrytím tepelně izolačním materiálem (PE fólie nejsou vhodné) a to na tak dlouho, dokud 

krychelná pevnost malty nedosáhne nejméně 50% krychelné pevnosti odpovídající značce 

malty uložené v místě zhotovené zděné konstrukce – pro kontrolu nutno zhotovit min. 3 

krychle 100x100x100 mm, 

-           na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu (např. rozmáčeném) se nesmí vyzdívat – 

části zdiva, které jsou tímto nebo jiným vlivem narušeny, se musí před dalším zděním 

odstranit, přičemž musí být zajištěno spojení nově ukládaného zdiva se starým nepoškozeným 

zdivem, 

- není přípustné používání rozmrazovacích solí. [5] 

Podmínky pro zachování tepla ve zdivu: 

Mezi základní podmínky pro zachování tepla ve zdivu patří: 

- ochrana cihel před povětrnostními vlivy, 

- ohřívání malty (vody ), 
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- přikrývání zdiva po vyzdění. [5] 

Zdění za teplého počasí: 

- po delší přestávce nebo za horkého a suchého počasí navlhčit zaschlé ložné plochy, 

- zdivo chránit za suchého a horkého počasí před vysoušením zakrytím a vlhčením. [6] 

3. Etapa - postup provádění podkladních vrstev a zateplení fasády 

Před prováděním podkladních vrstev fasády se bude dodržet technologická přestávka 

30 dní od vyzdění obvodového zdiva z tvárnic Ytong. 

Ještě před začátkem prací se budou namontovat výplně otvorů a kolem otvorů se 

budou namontovat dřevěné latě (viz. 4. etapa - postup provádění dřevěného obkladu Jatoba). 

S prováděním omítky se bude začínat na severní straně objektu. Dále se bude 

pokračovat na východní straně, jižní straně a nakonec na západní straně. Před započetím 

zateplení se budou zkoušet vlastnosti podkladu. Bude se provádět zkouška nasákavosti. Pak se 

provede zašpachtlování všech nezaplněných spár a případných výlomků stavebním lepidlem. 

Dále se budou zalepovat igelitovou fólii všechna okna a dveře. [4] 

Nejprve se bude provádět podkladní nátěr penetrací Weber.podklad A. Penetrační 

nátěr se bude míchat v poměru s vodou 1:5-8, dle zjištěného stupně savosti podkladu. 

Penetrace se bude nanášet shora dolů penetračním válečkem s teleskopickou tyčí. [4] 

Dále se bude pokračovat lepením tepelně izolačních desek lepicí a stěrkovou hmotou 

Weber.therm klasik. Příprava směsi se bude provádět postupným vmícháváním jednoho pytle 

omítky do 6,5 litru vody. Vmíchávání se bude provádět Aku míchačem na lepidla a omítky. 

Lepící směs se bude míchat v plastovém kbelíku. Kbelíky se budou převážet na kolečkách. 

Tepelná izolace se bude lepit zdola nahoru. Lepení se bude provádět tak, že se bude lepidlo 

nanášet celoplošně na desku zubovým hladítkem. Tloušťka lepidla bude 2-5 mm. Po osazení 

izolační desky se bude pomocí nastřelovací pistole ukotvit deska hmoždinkou Weber 175 OC-

D o průměru 8mm. Nerovné izolační desky se budou zbrousit. [4] 

 Obr. číslo 7 – schéma rozmístění hmoždinek pro 

desky 1000x500mm, zdroj: katalog firma Weber rádce. [4] 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 151 
 

Po technologické přestávce 5 dní se bude zhotovovat základní vrstva. Příprava směsi 

se bude provádět postupným vmícháváním jednoho pytle lepicího stěrkovacího tmele Weber 

tmel 700 do 6,5 litru vody. Vmíchávání se bude provádět Aku míchačem na lepidla a omítky. 

Při stěrkování se bude připravená hmota nanášet na podklad nerezovým hladítkem. Tloušťka 

nanášené vrstvy bude 5mm. Nejprve se bude nanášet stěrka na rohy, kde se do stěrky budou 

vtlačovat rohové lišty. Pak se stěrka bude nanášet na zbylou plochu shora dolů. Hned           

po nanesení hmoty se bude dovnitř vtlačovat skleněná síťovina zahlazením nerezovým 

hladítkem směrem od středu ke krajům. Nanesená hmota se bude zahlazovat nerezovým 

hladítkem a následující den se budou nerovnosti brousit hladítkem. [5] 

4.Etapa - Postup provádění dřevěného obkladu Jatoba 

Ještě před zateplením objektu se budou po osazení oken montovat dřevěné svlaky 

(latě) kolem okenních a dveřních otvorů. Nejprve se budou montovat dřevěná lať 30x70 mm 

nad otvor a následně kolem otvoru. Dřevěná lať se bude připevňovat pomocí universálních 

fasádních hmoždinek FUR 8x120 SS do zdiva Ytong (viz obr. číslo 8). Hmoždinky se budou 

montovat nastřelovací pistolí po max. osové vzdálenosti 400 mm. U dřevěné latě se bude pak 

provádět kontrola rovinatosti. Pak dojte k zateplení objektu (viz 3. etapa - postup provádění 

podkladní vrstev a zateplení fasády). 

 

Obr. číslo 8 – řešení dřevěného obkladu kolem okna 

Před kladením dřevěných svlaku bude provedena technologická přestávka 5 dní po 

nanesení základní vrstvy omítky. S prováděním dřevěného obkladu se bude začínat na severní 

straně objektu. Dále se bude pokračovat na východní straně, jižní straně a nakonec na západní 
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straně. Veškeré hmoždinky a nerez vruty, které se budou vrtat do dřeva, se budou předvrtávat. 

Během montáže se budou dodržovat vzdálenosti dřevěného obkladu Jatoba 300 mm od terénu 

proto, aby vysoko odstřikující voda nedosáhla až k dřevěnému obkladu Jatoba.  

Latě, fošny i dřevěný obklad Jatoba se bude ze skládky dopravovat co nejblíže k místu 

pokládky pomoci vysokozdvižného vozíku. Bude se dbát na to, aby nedocházelo 

k nezhodnocení dřeva. Další dopravu budou zajišťovat pomocní dělníci. Ke svislé dopravě se 

bude používat stavební výtah. 

Nejprve se budou montovat svislé svlaky (latě), fošny v místě rohu a u ostění. Latě     

a fošny budou vysušené (vlhkost dřeva 14 - 18%), třídy S10 a budou opatřeny tlakovou 

impregnací (přípravkem TANALITH E) z výrobny proti plísním, houbám, dřevokaznému 

hmyzu. Maximální délka roštu z dřevěných latí a fošen bude 6 m. Dilatace mezi latěmi (také 

fošnami) bude vždy v místě spáry v šíři min. 10 mm.  

Postup montáže bude zdola nahoru a osová vzdálenost svislých svlaků bude 500 mm. 

U dřevěné latě a dřevěné rohové fošny bude vzdálenost vnitřních hran od sebe 450 mm. 

Dřevěné latě a fošny se budou připevňovat pomocí nastřelovací pistole universálními 

fasádními hmoždinkami FUR 10x230 SS do vyrovnaného podkladu po max. osové 

vzdálenosti 400 mm. Výsledná konstrukce bude mít předepsanou stabilitu. V místech kde 

nebude podklad dostatečně rovný, podložíme latě (fošny) kvůli místní a celkové rovinatosti 

dřevěnými podložkami. K vyrovnání jednotlivých ploch se budou nejprve upevňovat svislé 

latě (u rohu rohové fošny) po okraji konstrukce. Do latí (fošen) se budou zatloukat hřebíky. 

Mezi hřebíky bude natažen vlasec. Takto se bude stanovovat lícní rovina dřevěného roštu.     

V této rovině se budou vyrovnávat i ostatní svislé latě (fošny) vložením dřevěných podložek. 

Následně budou latě a fošny dotaženy. Dřevěné fošny 50x220mm se budou osazovat místo 

latí v rozích z důvodu napojení dřevěného obkladu (viz obr. číslo 9). Dřevěné fošny      

50x120 mm se budou osazovat místo latí okolo ostění (viz obr. číslo 8). [8] Po ukotvení 

svlaku a fošen, se bude na dolním a horním okraji svlaků osazovat provětrávací mřížka. [7] 
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Obr. číslo 9 – řešení rohu dřevěného obkladu. 

 

Obr. číslo 10 – montáž svislých svlaků. 

Nakonec se bude montovat dřevěný obklad Jatoba. Dřevěný obklad se bude obkládat 

zdola nahoru a bude se kotvit do svislých svlaků na každé straně dvěma nerezovými vruty 

6x60 mm. Nerezové vruty budou ukotveny minimálně 20 mm od kraje obkladové desky.     

Ve spoji desek se bude používat nerez vruty 5x50 mm. Spoje se budou střídat. Nebudou 
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vznikat dvě spáry nad sebou. Minimální spára ve spoji bude 1 mm. Od hrany spoje se budou 

kotvit nerezové vruty ve vzdálenosti minimálně 15 mm. Spoje desek se budou vždy podkládat 

dřevěnými latěmi a pod spoj se budou osazovat podkladní pásky EPDM 0,7x60 mm.  

Správné ukotvení dřevěného obkladu Jatoba (obr. číslo 11): 

a.) správné kotvení, 

b.) špatné kotvení – vrut vylézá, 

c.) špatné kotvení – vrut je moc zapuštěný. 

 

Obr. číslo 11 – a.) správné ukotvení obkladu Jatoba, b.) c.) špatné kotvení obkladu Jatoba 

 

Obr. číslo 12 – montáž dřevěného obkladu Jatoba 

5.Etapa - Provedení soklové omítky Weber.pas Marmolit 

S prováděním soklové omítky se bude začínat na severní straně objektu. Dále se bude 

pokračovat na východní straně, jižní straně a nakonec na západní straně. Soklová omítka se 

bude provádět do výšky 300 mm nad terénem z důvodu odolnosti proti odstříkující vodě.  
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Před nanesením soklové omítky se bude na povrch nanášet penetrační nátěr Weber.pas 

podkladu A. Penetrace se bude na povrch nanášet penetračním válečkem. [4] 

Materiál pro soklovou omítku se bude dodávat přímo připravený k přímému použití. 

Míchání míchadlem bude proto zakázáno. Před nanášením se bude jen zamíchávat nerezovou 

zednickou lžící. Soklová omítka se bude nanášet nerezovým hladítkem v minimální síle 

vrstvy tak, aby byl podklad zrny omítky stejnoměrně dokonale zakryt. Vyhlazení se bude 

provádět ihned po nanesení nerezovým hladítkem, ještě před zavadnutím omítky. Nářadí se 

bude průběžně umývat čistou vodou a následně otřít. [4] 

8.) Jakost a kontrola kvality  

 Provádí se kontrola připravenosti podkladů, surovin a práce, a to v různých stádiích 

výrobního procesu jako je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. 

Vstupní kontrola: 

Kontrola podkladu 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště, tj. podkladu pod 

omítky se zápisem do stavebního deníku v případě, že pracoviště je přejímáno od investora 

nebo vyššího dodavatele stavby. 

Kontrola podkladu obsahuje: 

- kontrolu pevnosti, koroze, karbonatace, trhlin (jádrové vrty, korze – elektrickým 

odporem), 

- kontrolu rovinnosti ( ±1mm na 2 m ), příp. svislosti,  

- kontrolu čistoty, 

- kontrolu savosti, 

- kontrolu teploty, 

- kontrolu materiálů. 

Kontrola materiálů se realizuje zkouškami – průkazními a kontrolními, případně 

zvláštními. Zkoušky může provádět pouze zkušebna, kterou odběratel uzná za odborně 

způsobilou. Zkoušky zahrnují: 

- odběr vzorků, 

- dopravu vzorků z místa odběru do zkušebny, 

- provedení zkoušky včetně protokolu. 
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Kontrola kvality suché maltové směsi je trvale kontrolována v laboratořích firmy 

Weber. Ve výrobně je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 

9001:2001. 

K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 

1008:2003. 

Kontrola kvality dřevěného obkladu Jatoba je trvale kontrolována v laboratořích firmy 

ARA.  

Mezioperační kontrola: 

Zahrnuje kontrolu následujících technologických uzlů: 

- kontrolu teploty prostředí (min. +5 °C), 

- kontrolu provedení spojovacího můstku případně penetračního nástřiku, 

- kontrolu rovinnosti a svislosti omítek, 

- kontrolu přímosti hran, 

- kontrolu přídržnosti omítek (poklepem, odtrhoměrem), 

- kontrolu dokončeného povrchu, stejnoměrnosti, 

- kontrolu přímosti a čistoty koutů, 

- kontrolu osazení rohových, ukončovacích, okenních lišt, 

- kontrolu provedení dilatačních spár, 

- kontrolu oddělení omítky od OK, zárubní a dalších zabudovaných prvků v úrovni 

omítky, 

- kontrolu ošetřování dokončené omítky. 

Přídržnost omítek – vrstva omítek musí být pevně spojena s omítaným povrchem. 

Pevnost spojení jednotlivých vrstev s omítaným povrchem a mezi sebou se informativně 

kontroluje lehkým poklepem a přídržnost omítek k podkladu se zkouší podle ČSN 73 2577. 

V místě kde se prokáže nedokonalé spojení, se omítka musí opravit. 

Výstupní kontrola 

Zahrnuje kontrolu následujících technolog. uzlů: 

- kontrolu přímosti hran u dřevěného obkladu, 

- kontrolu spojů na pero a drážku, 

- kontrolu dokončeného povrchu, 

- kontrolu rovinnosti a svislosti, 

- kontrolu detailu obložení u oken a dveří, 
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- kontrolu provedení dilatačních spár, 

- kontrola stability dřevěné konstrukce, 

- kontrolu zabudovaných prvků v úrovni dřevěného obkladu. 

 
9.) Bezpečnost a ochrana zdraví  

Při provádění omítek musíme dbát na bezpečnost při: 

- práci na lešení a řebřících, 

- práci s maltovinou (hlavně ochrana očí). 

Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží –                    

u vnímavých osob může vyvolat alergické onemocnění kůže. Při práci zamezte dotyku malty 

s kůží a očima. Vdechování prachu zamezte používáním vhodných ochranných pomůcek 

(respirátor). Při zasažení očí vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění 

kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se 

zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři 

podložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. Výrobek splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES 

o nebezpečných látkách (obsahu Cr6+). 

Montážní práce smí provádět: 

- kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro montáž ve výšce, 

- o způsobilosti musí mít potvrzení, 

- musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy, 

- pracovníci musí používat bezpečnostní pásy (připoutat k hlavním nosným prvkům), 

postroj, lano, tašky na nářadí. 

Ochranné pomůcky individuální ochrany: 

- ochranné přilby, rukavice, obuv s neklouzavou podešví, brýle, obličejové štíty, 

respirátor, špunty do uší, 

- zamezit možnosti pádu nářadí z lešení, 

- výstup na lešení zajistit žebříky a výtahem, 

- při práci na lešení dbát na to, aby nedošlo k jeho přetížení,  

- materiál ukládat tak, aby zůstal dostatečný prostor pro provádění vlastních prací, 

- všechny otvory ve výrobním a pracovním prostoru pevně zakrýt nebo ohradit 

zábradlím v. 1,1m. 
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Při výrobě a zpracování malt musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se        

o klasické omítání, je postačující ochrannou zraku pokrývka hlavy (klobouk, čepice) 

s rozšířením nad čelem. 

Zásady bezpečnosti při práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

Pracovník musí být zajištěn: 

- bezpečnostním lanem nebo pásem, 

- samonabíjecí kladka musí mít bezpečnostní brzdu, 

- pří práci na objektu musí být přítomni nejméně dva pracovníci, 

- prostory nad kterými se pracuje, musí byt ohrazeny nebo hlídány, aby nedošlo 

k ohrožení pracovníků, jiných osob nebo majetku. [9] 
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11. Softwarová podpora 

AutoCAD 2009, ArchiCAD 12, BUILDpower, Microsoft Project 2007, Microsoft 

Word 2007, Microsoft Excel 2007. 

12. Seznam příloh 

- harmonogram obvodového pláště – varianta A (C. Technologická část) 

- položkový rozpočet obvodového pláště – varianta A (C. Technologická část) 

13. Seznam přiložených technických listů 

- přesné tvárnice Ytong 

- nosné překlady Ytong 

- zdicí malta Ytong 

- Weber.pas Marmolit 

- penetrace Weber.podklad A 

- Weber tmel 700 

- Weber.therm klasik 

- tepelná izolace EPS  Isover Greywall  

14. Seznam použitého značení 

ČSN – Česká technická norma 

EN – Evropská norma 

EU – Evropská unie 

1.PP – první podzemní podlaží (suterén) 

1.NP – první nadzemní podlaží 

2.NP – druhé nadzemní podlaží 

3.NP – třetí nadzemní podlaží 

ŽB – železobeton 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 
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EPS – pěnový expandovaný polystyren 

PVC – polyvinylchlorid 

MVC – malta vápenocementová  

EPDM - syntetický polymer na etylen – propylenové bázi 

OOPP - osobní ochranné pracovní prostředky 
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1.) Identifikační údaje 

Stavba: Rekonstrukce polyfunkčního domu - Kobeřice 

Zhotovitel: Kulstav s.r.o. 

Základní údaje: 

Identifikační údaje:    

Identifikační údaje investora: 

Název investora:   Obec Kobeřice  

Sídlo investora:             Slezská 194, 747 27 Kobeřice 

IČO:               00 03 02 41 

DIČ:               00 03 02 41  

Identifikační údaje stavbyvedoucího: 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:               Lukáš Jašek  

firma:                   Kulstav s.r.o.                                         

sídlo:                                                  Osmilány 326, Kobeřice 747 27                                                                                                

tel.:                                                                            777 793 596      

projektová organizace:                          Projektbyt s.r.o. 

2.) Popis stavby 

Polyfunkční dům se nachází v Kobeřicích v části obce ,,U kostela“. Rekonstrukce vč. 

zpevněných ploch bude realizována na parc. č.341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 

a 347/2 vše k.ú Kobeřice. Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace – Ulice 

Hlučínská. Pozemek je ve svažitém terénu a jeho převýšení činní cca 3m.   

Popis stávajícího stavu 

Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava. Je to 

čtyřpodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější roh 

zkosen v úhlu 45°. Objekt je orientován nádvořím na západ. [1] 

Tři podlaží jsou zhotovena z montovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. Střední část je vyztužena monolitickými zdmi, do kterých je vloženo tříramenné 

monolitické schodiště spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné  

z cihel plných CP 290x140x65mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím 

mansardovou střechu s vikýři a střešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 
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a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení a na 

severovýchodní straně kratšího ramene. [1] 

Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 

polí s podobným zhuštěním jako u delšího ramene. [1] 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. [1] 

Popis budoucího stavu 

Architektonická kompozice dostavěného objektu se přizpůsobí tak, aby objemové, 

materiálové a výtvarné řešení odpovídalo dnešnímu pohledu na venkovskou nebo příměstskou 

zástavbu. Novostavba se zastřeší novou mansardovou střechou se sklonem 10% a 72%. 

Střecha se bude řešit pojistnou Isover Tyvek Soft a střešní krytinou Ondusteel Evertile. 

Dispoziční řešení rekonstruované stavby odpovídá potřebám stavebníka.   

V polyfunkčním domě se bude nacházet:  

- 1.PP – parkoviště, sklady, archiv, technické místnosti, výtahy, WC,     

- 1.NP – kanceláře, jednací místnost, archiv, sklady, výtahy, WC, kuchyňka,    

- 2.NP – knihovna, internetová kavárna, sklady, posluchárna, výtahy, dvd půjčovna, dětský 

koutek, kanceláře, šatna, WC, kuchyňka, 

- 3.NP – restaurace, salónek, šatna, kuchyň, sklad, výtahy, chladírna, hala, kanceláře, 

kuchyňka, WC. 

Místnosti budou přístupné z veřejné chodby. 

Vertikální propojení mezi jednotlivými patry se zajistí pomoci železobetonové 

monolitické schodiště obloženého keramickou dlažbou. Větrání místností je navrženo jako 

přirozené a u místností, kde nelze dosáhnout přirozeného větrání, větráme pomocí větrací 

šachty. 

Opláštění budovy bude řešeno prosklenou fasádou Reynaers a dřevěným obkladem 

Jatoba. Dřevěný obklad Jatoba se bude kotvit do obvodového zdiva Ytong, který se zateplí 

tepelnou izolaci Isover. 

Bourací práce 

Výpis bouraných konstrukcí: 

- vybourají se malé části základu v místech, kde se zřídí nové základy,  

- v 1.PP, v 1.NP a ve 2.NP se vybourají částečně ŽB zdi a zdi z CP, 

- vybourá se 8 ŽB sloup 300x300 mm na jižní straně delšího křídla, 
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- odstranění se celá mansardová střecha,  

- rozebere se komínové těleso v celém rozsahu,  

- stropní konstrukce se vybourá cca z 50% ve stropě nad 1.PP, nad 1.NP, nad 2.NP. 

Kapacity, užitkové plochy apod.  
o Zastavěná plocha …………….............................. 1011m2. 

o Obestavěný prostor …………………………….. 16176m3. 

o Zpevněná plocha …………………………………5354m2. 

o Maximální výška nad upraveným terénem ……+12,000m. 

3.) Geologické podmínky staveniště  

Vychází se původních inženýrsko-geologických průzkumu, kde bylo zjištěno: 

- radonové riziko nízké, 

- lokalita podmínečně vhodná, 

- základové poměry složité,  

- únosnost podloží je 70 kPa, 

- hladina podzemní vody v úrovni 241,75 m.n.m. B.p.v.. 

4.) Termíny a lhůty výstavby 

Časový postup práci bude znázorňovat přiloženým řádkovým harmonogramem 

v časovém plánu hlavního objektu zhotovený v programu Microsoft Projekt 2007. 

Lhůta výstavby je navržena dle požadavků investora. 

Termíny (pro obvodový plášť): 

- předání staveniště: 25.5.2012,                    

- zahájení stavby: 28.5..2012, 

- ukončení stavby obvodového pláště: 22.8.2012. 

5.) Staveniště  

Plocha staveniště činí cca. 5354 m2. 

Postup budování a likvidace staveniště 

Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyužívaný, 

částečně oplocený. Stávající oplocení je třeba doplnit.  Staveniště se začne budovat 10dní před 

zahájením prací na stavbě a jednotlivé objekty zařízení staveniště se vybudují v návaznosti na 
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budoucí postup prací. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo 

před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím 

stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

Obecné zásady pro zařízení staveniště 

Dostavba objektu se zahájí předáním staveniště mezi zástupci investora a hlavního 

dodavatele stavby. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožení     

a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožení bezpečnosti 

provozu na podzemních komunikacích dále k znečištění na podzemních komunikacích, 

ovzduších a vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k síti technického 

vybavení a požárním zařízením.  

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště se zabezpečí 

tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništní komunikací, 

nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přilehajících k staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

Energetické, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově před 

převzetím staveniště. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně používané pro staveniště při 

součastném zachování jejich užívání veřejnosti (chodníky), včetně osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, se budou po dobu společného užívání bezpečně chránit           

a udržovat.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se budou pro staveniště používat jen ve 

stanoveném rozsahu a době. Po ukončení jejich užíváni jako staveniště musí být uvedeny do 

původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.  

Charakteristika staveniště: 

Uvolnění pozemku: 

- pozemek je uvolněn a připraven k výstavbě. 

Dočasné využití pozemku po dobu výstavby: 

- budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby. 

Likvidace porostu: 

- výhradně nízký porost a náletové dřeviny. 
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Požadavky na dočasný zábor části sousedních pozemků po dobu výstavby: 

- jen ve stanoveném rozsahu a době. 

Podmínky památkové péče: 

- staveniště není památkově chráněné ani se nenachází v chráněném pásmu památkové 

rezervace. 

Uspořádání staveniště: 

Zařízení staveniště se řádně oplotí poli o rozměrech 3x1,8m vytvořenými z vlnitého 

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

staveniště. 

Bude se provádět kontrola a očištění dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke 

znečišťování komunikací. 

Na staveništi se vybuduje komunikace pro dopravení silového zásobníku mobilní 

betonárny, dvouhřídelové míchačky, kapsového zásobníku kameniva, mobilní drtičky, pro 

přístup ke skládce recyklovaného kameniva, skládce ŽB stropních konstrukcí a následné 

skládce lešení. 

         Staveništní komunikace bude provizorní jednosměrná komunikace 

ze zpevněného štěrku frakce 16-32mm šířky 3m. 

Dále se zde bude nacházet vrátnice, uzamykatelný vjezd, prostor pro překládku 

materiálu, lešení. 

Na staveništi se zřídí také následující objekty: 

o uzavřené sklady, 

o otevřené sklady, 

o sociální zařízení, 

o kanceláře, 

o mobilní buňky, 

o rozvodnou stanici, 

o šatny. 

Uspořádání dle nákresu v situaci zařízení staveniště. 
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Pro výstavbu se bude používat i těžká mechanizace: 

1.) 2x stavební výtah NOV 1030 technické údaje viz dodací list firmou CB MONTSERVIS 

s.r.o. 

2.) stavební jeřáb Liebherr 81k 

Technické parametry jeřábu Liebherr 81 K  
Norma EN 14439 

Max. výška 40,4 m 

Max. nosnost 6 000 kg 

Max. vyložení 45,0 m 

Nosnost na max. vyložení 1 400 kg 

 

Před započetím vlastní výstavby se budou v první fázi realizovat přípojky-kanalizace, 

vodovod, elektrický silnoproud.  Po dobu výstavby přípojek dojde k dočasným záborům ulice 

Hlučínská. K záboru dojde v době 2týdnů. 

Napojení staveniště na sítě 

Voda: pro potřeby stavby se vybuduje provizorní přípojka o ø 32 mm z místní veřejné 

vodovodní sítě, která prochází přes staveniště z ulice Hlučínská. Místo napojení je vyznačeno 

na situaci ZS. K měření odběru na staveništi se vybuduje vodoměrná šachta s vodoměrem      

a uzávěrem. 

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

o ø 40 mm napojenou na hlavní řád v ulici Hlučínská. 

Elektrická energie: se zajistí přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí v ulici 

Hlučínská. Kabely po staveništi povedou pod povrchem země. 

Zásobování staveniště el. Energií   

(má na starosti projektant elektro) 

Při výpočtu spotřeby elektrické energie se zjišťují spotřeby elektrických spotřebičů 

(elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení. 

Na staveništi se bude rozvádět proud o nízkém napětí 380/220 V. Potřebný výkon se 

stanoví pro období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon 

transformátorů v kilovoltapérech (kVA). 

Při projektu elektrizace vycházíme z: 

- vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání                        

s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť-viz. příloha 
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- určení požadavků na nepřerušenou dodávku, 

- jednání o využití budoucích definitivních zatížení pro účely výstavby, 

- určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 

dimenzovány rozvody. 

Určení druhu spotřebičů: 

a.) spotřebiče provozní, 

b.) spotřebiče pro osvětlení. 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

- je navržen transformátor o příkonu 126 kW. 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 

- vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

Osvětlení na staveništi: 

- trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 

zajistí projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 

koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnitř objektu žárovkovými a výbojkovými tělesy 

napájenými z rozvaděčů. 

Zásobování staveniště vodou      

Staveniště se bude zásobovat užitkovou a pitnou.  

Spotřeba vody 

Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou 

vycházíme ze součtu potřeb pro provozní účely (užitková voda) a pro účely sociální spotřeby 

(pitná voda). Spotřeba vody se udává vteřinovou spotřebou, kterou vypočteme součtem 

měrných spotřeb. Pro provozní účely součtem potřeb vody, připadající na práce prováděné 

podle časového plánu v období maximální rozestavěnosti (výkonu). U sociální potřeby 

vycházíme ze spotřeby na jednoho pracovníka, kterou násobíme počtem pracovníků na 

staveništi v etapě maximálního výkonu (v době maximálního nasazení na stavbě). Z výše 

uvedených údajů vypočteme střední denní množství v období maximální spotřeby pro 

jednotlivé druhy spotřeby. Vteřinovou spotřebu vody pro jednotlivé druhy spotřeby 

vypočteme podle vzorce: 

Qn = (pn x Kn /t x 3600) l/sec, kde     

Qn …. vteřinová spotřeba vody, 
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Pn ….. spotřeba vody na den, směnu, 

Kn ….. součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

T …... doba, po kterou je voda odebíraná. 

Viz příloha.  

6.) Skladování na staveništi 

Rozměry skladů jsou dány plochou skladů nutnou pro vlastní uložení materiálu           

a manipulačním prostorem. Vycházíme z časového plánu stavby. Sklady se nebudují všechny 

najednou, ale podle potřeby s postupem výstavby.  

Skladování pórobetonových tvárnic Ytong a překladů Ytong 

Materiál se bude skladovat volně ložené na paletách. Místo uskladnění bude mít pevný 

povrch a bude odvodněné. Je zakázáno ukládat palety s tvárnicemi Ytong na sebe.  

Pórobetonové tvárnice a překlady budou chráněny proti dešti, sněhu a námraze. Budou 

opatřeny ochranou folii. [2] 

Paleta Euro má rozměr 1,2x0,8m a z toho dostaneme rozměr skladu 13,9x10,2m          

viz náčrt. V náčrtku se bere sklad pro 2.NP, kde bude potřeba nejvíce tvárnic. Jsou zde 

počítány tvárnice z obvodového zdiva a i vnitřního zdiva. Taktéž je to u překladu. 

 

Obr. číslo 1- skladování překladu Ytong. 
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Obr. číslo 2 – skladování tvarovek Ytong. 

 

Skladování zdící malty Ytong 

Zdící malta se bude skladovat v krytém skladu ve stávajícím objektu. Zdicí malta bude 

uložena na paletách. Musí být v suchu a chránit před vlhkostí. Maximální doba skladování     

8 měsíců. [2] 

Sklad fasádní obkladové desky Jatoba a svlaků 

Budou se skladovat volně ložené. Podložené dřevěnými hranoly nebo euro paletami. 

Výška podložení min. 300mm z důvodu ochrany proti vodě. Materiál bude chráněn ochranou 

plachtou. Dřevěný obklad se skladuje ve vodorovné poloze a každá řada musí být překládána 

dřevěnými latěmi ve vzdálenosti 700mm z důvodu prohýbání. Stejné požadavky se musí 

splňovat u skladování dřevěných svlaků. [3] 
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Obr. číslo 3 – skladování obkladu Jatoba. 

 Obr. číslo 4 – skladování 
dřevěných svlaků a fošen. 
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Skladování a přeprava izolačního dvojskla Infrastop 

Skleněné tabule budou dováženy přímo na staveniště v den pokládky. Skleněné tabule, 

které se nestihnou zabudovat během pracovního dne, budou uskladněny v krytém skladu 

přímo ve stávajícím objektu. Skleněné tabule budou skladovány v suchém, krytém prostředí, 

chráněny před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením a mechanickým poškozením. 

[4] 

Přeprava skleněných tabulí se provádí na vratných kovových paletách. Po sejmutí 

skleněných tabulí z přepravní palety, se tyto skleněné tabule skladují vždy na hraně kolmo 

k podložce, přičemž podložka je umístěna v mírném sklonu. Při manipulaci se skly a při 

přepravě je třeba dbát na to, aby mezi skly nedocházelo ke vzájemnému dotyku a zejména, 

aby nedocházelo k nárazům na hrany skel. [4] 

         Mezi skleněné tabule je třeba vkládat korkové proložky, které zamezují vzájemnému 

plošnému styku izolačních skel. Proložky je nutno umístit v rozích přibližně 5-10 cm od hrany 

skla. U větších formátů je třeba umístit proložky i uprostřed plochy skla. Maximální počet 

kusů izolačních dvojskel, které jsou opřeny v řadě za sebou, je 16-20 dle váhy skel. [4] 

 Obr. číslo 5 – skladování izolačního skla. [1] 

Skladování a přeprava hliníkových oken Reynears 

Hliníková okna Reynaers budou dováženy přímo na staveniště v den osazení. 

Hliníková okna, která se nestihnou zabudovat během pracovního dne, budou uskladněny 

v krytém skladu přímo ve stávajícím objektu. 

Přeprava oken zásadně ve svislé (mírně šikmé) poloze ve stojanu na přepravu oken, při 

skladování proložíme jednotlivá okna za sebou stojící v místech dotyků podložkami                

z měkkého pružného materiálu (pěnový polystyren). Ve skladovacím prostoru musí být nízká 

prašnost a vlhkost. 
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Obr. číslo 6 - správné skladování hliníkových oken. 
[6] 

Sklad hliníkových profilů CW50  

Hliníkové profily Reynaers se budou skladovat volně ložené na paletách. Hliníkové 

profily nesmí přijít do přímého kontaktu s kovy jako měď, olovo a ocel. Dále by neměli přijít 

do kontaktu s vápnem a cementem. Proto se opatří ochrannou fólii. Ocelové profily U200 se 

budou skladovat na paletách v krytém skladu ve stávajícím objektu v 1.NP. Kotvy Reynaers   

a chemické kotvy Fischer se budou skladovat v krytém skladu ve stávajícím objektu. [5] 

Schéma skladu hliníkových profilů CW50: 

 

Obr. číslo 7 – skladování hliníkových profilů Reynaers CW50. 
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Skladování válcovaných profilů 

Válcované profily I180 a U200 se budou skladovat ve stávajícím nedostavěném ŽB 

skeletu. Budou se ukládat na dřevěné hranoly. Materiál nesmí přijít do kontaktu s vodou a ani 

vzdušnou vlhkostí.  

Skladování tepelná izolace EPS Isover Greywall  

Tepelná izolace se bude skladovat ve stávajícím nedostavěném skeletu. Při skladování 

musíme dbát, aby nedocházelo ke kontaktu tepelné izolace s přímým světlem. Dále musíme 

chránit tepelnou izolaci proti povětrnostním vlivům. 

Sklady a skládky: 

Rozmístění skladek a skladů na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu dle 

potřeby plánovaného postupu práci. Materiál ve skládkách a na skladech musí byt uskladněn 

tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. 

Pro jednotlivé typy materiálu platí tyto zásady skladování: 

- sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání, 

- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu (ve stávajícím 

objektu) do výšky max.1,5m (pro ruční manipulaci), 

- kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8m, 

- kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0m, 

- prvky volně ložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0m,  

- nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí, 

- mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75m, 

- drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech, 

- nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech doporučených 

výrobcem. Musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze. 

Před všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejím zřízením 

sejmutá ornice. Uložená bude na mezideponii na staveništi viz výkres zařízení staveniště. 

Ornice musí být skladována maximálně do výšky 1,5m. Všechny sklady materiálu budou 

zpevněné a odvodněné. 
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Skladování na staveništi 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

- skládka otevřená na volném prostranství, 

- krytý sklad. 

Na skládce ve volném prostranství se bude nacházet zdící prvky, stropní konstrukce, 

lešení,bednění atd. V krytých skladech se skladuje: podlahoviny, spojovací součásti, 

elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, umyvadla, cement, 

vápno, sádra, omítkové směsi, dlaždice, obkladačky, sklo. Krytý sklad je zřízen ve stávajícím 

objektu. Umístění skládek je zřejmé ze situace. 

7.) Doprava  

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hlučínské a přímo u něj bude zřízena vrátnice      

a uzamykatelný vjezd. Šířka navrhované komunikace bude 3 metry, komunikace je 

jednosměrná. Vnitrostaveništní komunikace bude zhotovena ze zpevněného štěrku frakce 16-

32 mm šířky 3 m. Vjezd z ulice Hlučínská je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 3,5m           

a výšky 1,8 m. Brána je dvoukřídlá a je vytvořena o ocelových polích z pletiva, která jsou 

připevněna na trubkovou nosnou konstrukci.  V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi 

musí být brána řádně zabezpečena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob na 

staveniště. Prostor kolem samotné stavby je řádně udusán a zhutněn.  

Dopravní opatření a omezení: 

Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na mimostaveništní komunikaci 

dopravními značkami zpomalen a usměrní se do jednoho jízdního pruhu. Zákaz parkování na 

komunikaci bude během výstavby upřesněn a na tabulích o zákazu stání vyznačen datem.  

8.) Systém zásobování materiály  

Beton bude vyráběn přímo na staveniště pomoc dvouhřídelové mobilní betonárny 

Stetter M1-TZ. 

Staviva, doplňky pro zdění, kompletace a drobný materiál budou dováženy na paletách 

od subdodavatele - Staveniny Janík vzdálenost cca. 1km. 

Stavebniny Janík,  

ulice Slezská 74/58, 747 27 Kobeřice, 

tel. 553 657 799. 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 176 
 

Dřevěný obklad Jatoba, prosklená fasáda Reynaers a izolační dvojsklo Infrastop budou 

postupně dováženy od subdodavatelů:  

- dřevěný obklad od firmy ARA, 

- hliníkové profily Reynaers z české pobočky firmy REYNAERS SYSTEMS, spol. s r.o., 

- izolační skla od firmy Pilkington Glass .esk. republika. 

Prefabrikované dílce, tvárnice, ocelové profily, apod. budou postupně dováženy od 

subdodavatelů max. vzdálenost 40km. 

Tvárnice budou dováženy na paletách. Malta se bude vyrábět přímo na staveništi. 

Omítkové směsi, cement, atd. bude uložen ve stávajícím objektu. Všechny komunikace, po 

kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují a není potřeba žádných dalších 

opatření. 

Předzásobení materiálu má na starosti stavbyvedoucí a bude jej řešit operativně 

v průběhu výstavby. 

9.) Sociální  zařízení staveniště 

Sociální zatížení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Rozsah sociálního ZS závisí na počtu pracovníků. Na staveništi je třeba zajistit vhodné 

místnosti pro převlékání. Návrh a zařizování sociálního zařízení musí být v souladu                

s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

Návrh sociálního zatížení staveniště 

 Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou cca 20 

pracovníků: 

- šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 = 25 m2- navrženy  

 mobilní buňky Touax 26 m2, 

- WC buňka: je vybavena 2 sedadla, 2 pisoáry (min. potřeba 2 sedadla a 2 pisoáry na 50 

mužů), 2 umyvadla, 2 sprchy a ohřívač na vodu (min. 1 umyvadlo na 10 lidí a 1 sprcha na 20 

lidí). 

Hmotnost prázdné buňky je cca. 3200 kg, s funkčním vybavením do hmotnosti cca. 

6000 kg. 

Osazení:  

- buňky musí být osazené na zpevněné ploše ze štěrku frakce 16-32mm.  
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Prostory administrativy a správy výstavby (kanceláře pro zhotovitele): 

-    stavbyvedoucí 13 m2, 

-    mistr 13 m2, 

-    archív 13 m2, 

-    zasedací místnost 26 m2. 
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10.) Pořární bezpečnost při výstavbě 

Dle zákona České národní rady č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů a ostatních legislativních předpisů tykajících se určitou měrou požární bezpečnosti 

při výstavbě, je nutno dodržovat tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i na staveništi, 

- umožnit účinně zasahovat hasičskému sboru, 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 

11.) Ochrana životního prostředí 

Při provozu staveniště a při provádění stavebních práci mohou být negativně 

ovlivněny tyto prvky životního prostředí: 

- zeleň a hluk, 

- nároky na hlučnost, 

- prašnost, 

- čistota veřejných komunikací, 

- odpady, 

- provoz v okolí stavby,  

- okolí stavby. 

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

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

úpravy. 

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

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

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

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel strojů a zařízení. 

Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého 

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

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

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

stanovené skládky. Dle tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery. 
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Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními prácemi negativně ovlivněna. Jeřáb 

může manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 

12.)Bezpečnost práce 

Při všech pracích na staveništi je nutno dodržovat: 

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

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

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

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

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

nepovolaným osobám.                                                        
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Softwarová podpora 

AutoCAD 2009, BUILDpower, Microsoft Project 2007, Microsoft Word 2007, 

Microsoft Excel 2007. 

Seznam příloh 

- harmonogram obvodového pláště – varianta A (C. Technologická část) 

- položkový rozpočet obvodového pláště – varianta A (C. Technologická část) 

- spotřeba vody a el. energie (D. Přílohy diplomové práce) 

 

V Kobeřících dne 1.11.2011                                                 Vypracoval: Bc. Lukáš Jašek 
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Název stavby:       Rekonstrukce polyfunkčního domu 

                                           parc.č. 341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 

346/2 a 347/2 ,  k.ú. Kobeřice 

Investor:                 Obec Kobeřice 

 Slezská 194, 747 27 Kobeřice             

Stupeň PD:            Projekt pro stavební povolení                                                       
  

projekt: Lukáš Jašek 

zodp. projektant: Lukáš Jašek 

archivní číslo:         11/3 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ – obvodový plášť          

(obvodové zdivo Ytong a fasádní úprava 
Weber) 
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1.) Identifikační údaje 

Stavba: Rekonstrukce polyfunkčního domu - Kobeřice 

Zhotovitel: Kulstav s.r.o. 

Základní údaje: 

Identifikační údaje:    

Identifikační údaje investora: 

Název investora:   Obec Kobeřice  

Sídlo investora:             Slezská 194, 747 27 Kobeřice 

IČO:               00 03 02 41 

DIČ:               00 03 02 41  

Identifikační údaje stavbyvedoucího: 

Jméno hlavního stavbyvedoucího:               Lukáš Jašek  

firma:                   Kulstav s.r.o.                                         

sídlo:                                                  Osmilány 326, Kobeřice 747 27                                                                                                

tel.:                                                                            777 793 596      

projektová organizace:                          Projektbyt s.r.o. 

2.) Popis stavby 

Polyfunkční dům se nachází v Kobeřicích v části obce ,,U kostela“. Rekonstrukce vč. 

zpevněných ploch bude realizována na parc. č.341/1, 343/2, 343/3, 344/1, 344/2, 346/1, 346/2 

a 347/2 vše k.ú Kobeřice. Vjezd na pozemek stavby je z místní komunikace – Ulice 

Hlučínská. Pozemek je ve svažitém terénu a jeho převýšení činní cca 3m.   

Popis stávajícího stavu 

Jedná se o relativně rozsáhlý objekt, který měl sloužit Jednotě Opava. Je to 

čtyřpodlažní, částečně podsklepená stavba. Půdorys je ve tvaru písmene L, kde je vnější roh 

zkosen v úhlu 45°. Objekt je orientován nádvořím na západ. [1] 

Tři podlaží jsou zhotovena z montovaného železobetonového skeletu a panelového 

stropu. Střední část je vyztužena monolitickými zdmi, do kterých je vloženo tříramenné 

monolitické schodiště spojující všechna podlaží. Jsou zde také dvě výtahové šachty vyzděné  

z cihel plných CP 290x140x65mm. Poslední podlaží je tvořeno dřevěným krovem nesoucím 

mansardovou střechu s vikýři a střešními okny. Mansarda spadá i do 2. NP a to na jihozápadní 
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a jihovýchodní straně. Obvodové zdivo je pouze v úseku středového zkosení a na 

severovýchodní straně kratšího ramene. [1] 

Delší, jižní rameno je tvořeno rastrem 4x3,5 polí (jedno pole je 6x6 m) se zdvojením 

krajních polí o sloupy na poloviční vzdálenost a kratší, severní rameno je tvořeno rastrem 3x2 

polí s podobným zhuštěním jako u delšího ramene. [1] 

Tento stav je od konce roku 1990, střecha byla postavena v roce 1993. [1] 

Popis budoucího stavu 

Architektonická kompozice dostavěného objektu se přizpůsobí tak, aby objemové, 

materiálové a výtvarné řešení odpovídalo dnešnímu pohledu na venkovskou nebo příměstskou 

zástavbu. Novostavba se zastřeší novou mansardovou střechou se sklonem 10% a 72%. 

Střecha se bude řešit pojistnou Isover Tyvek Soft a střešní krytinou Ondusteel Evertile. 

Dispoziční řešení rekonstruované stavby odpovídá potřebám stavebníka.   

V polyfunkčním domě se bude nacházet:  

- 1.PP – parkoviště, sklady, archiv, technické místnosti, výtahy, WC,     

- 1.NP – kanceláře, jednací místnost, archiv, sklady, výtahy, WC, kuchyňka,    

- 2.NP – knihovna, internetová kavárna, sklady, posluchárna, výtahy, dvd půjčovna, dětský 

koutek, kanceláře, šatna, WC, kuchyňka, 

- 3.NP – restaurace, salónek, šatna, kuchyň, sklad, výtahy, chladírna, hala, kanceláře, 

kuchyňka, WC. 

Místnosti budou přístupné z veřejné chodby. 

Vertikální propojení mezi jednotlivými patry se zajistí pomoci železobetonové 

monolitické schodiště obloženého keramickou dlažbou. Větrání místností je navrženo jako 

přirozené a u místností, kde nelze dosáhnout přirozeného větrání, větráme pomocí větrací 

šachty. 

Opláštění budovy bude řešeno ze zdiva Ytong P2-400 tl. 300mm a fasádním systémem 

Weber. Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Isover tl. 100 mm a konečná úprava 

se provede silikátovou omítkou Weber. U terénu bude zřízená mozaiková omítka do výšky 

300 mm od terénu. 
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Bourací práce 

Výpis bouraných konstrukcí: 

- vybourají se malé části základu v místech, kde se zřídí nové základy,  

- v 1.PP, v 1.NP a ve 2.NP se vybourají částečně ŽB zdi a zdi z CP, 

- vybourá se 8 ŽB sloup 300x300 mm na jižní straně delšího křídla, 

- odstranění se celá mansardová střecha,  

- rozebere se komínové těleso v celém rozsahu,  

- stropní konstrukce se vybourá cca z 50% ve stropě nad 1.PP, nad 1.NP, nad 2.NP. 

Kapacity, užitkové plochy apod.  
o Zastavěná plocha …………….............................   1011 m2. 

o Obestavěný prostor …………………………….. 16176 m3. 

o Zpevněná plocha …………………………………. 5354 m2. 

o Maximální výška nad upraveným terénem ……  +12,000m. 

3.) Geologické podmínky staveniště  

Vychází se původních inženýrsko-geologických průzkumu, kde bylo zjištěno: 

- radonové riziko nízké, 

- lokalita podmínečně vhodná, 

- základové poměry složité,  

- únosnost podloží je 70 kPa, 

- hladina podzemní vody v úrovni 241,75 m.n.m. B.p.v. 

4.) Termíny a lhůty výstavby 

Časový postup práci bude znázorňovat přiloženým řádkovým harmonogramem 

v časovém plánu hlavního objektu zhotovený v programu Microsoft Projekt 2007. 

Lhůta výstavby je navržena dle požadavků investora. 

Termíny (pro obvodový plášť): 

- předání staveniště: 25.5.2012,                    

- zahájení stavby: 28.5..2012, 

- ukončení stavby obvodového pláště: 13.8.2012. 
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5.) Staveniště  

Plocha staveniště činí cca. 5354 m2. 

Postup budování a likvidace staveniště 

Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyužívaný, 

částečně oplocený. Stávající oplocení je třeba doplnit.  Staveniště se začne budovat 10dní před 

zahájením prací na stavbě a jednotlivé objekty zařízení staveniště se vybudují v návaznosti na 

budoucí postup prací. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo 

před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím 

stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

Obecné zásady pro zařízení staveniště 

Dostavba objektu se zahájí předáním staveniště mezi zástupci investora a hlavního 

dodavatele stavby. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožení     

a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožení bezpečnosti 

provozu na podzemních komunikacích dále k znečištění na podzemních komunikacích, 

ovzduších a vod, k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k síti technického 

vybavení a požárním zařízením.  

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště se zabezpečí 

tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništní komunikací, 

nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přilehajících k staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

Energetické, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově před 

převzetím staveniště. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně používané pro staveniště při 

součastném zachování jejich užívání veřejnosti (chodníky), včetně osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, se budou po dobu společného užívání bezpečně chránit           

a udržovat.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se budou pro staveniště používat jen ve 

stanoveném rozsahu a době. Po ukončení jejich užíváni jako staveniště musí být uvedeny do 

původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.  
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Charakteristika staveniště: 

Uvolnění pozemku: 

- pozemek je uvolněn a připraven k výstavbě. 

Dočasné využití pozemku po dobu výstavby: 

- budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby. 

Likvidace porostu: 

- výhradně nízký porost a náletové dřeviny. 

Požadavky na dočasný zábor části sousedních pozemků po dobu výstavby: 

- jen ve stanoveném rozsahu a době. 

Podmínky památkové péče: 

- staveniště není památkově chráněné ani se nenachází v chráněném pásmu památkové 

rezervace. 

Uspořádání staveniště: 

Zařízení staveniště se řádně oplotí poli o rozměrech 3x1,8m vytvořenými z vlnitého 

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

staveniště. 

Bude se provádět kontrola a očištění dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke 

znečišťování komunikací. 

Na staveništi se vybuduje komunikace pro dopravení silového zásobníku mobilní 

betonárny, dvouhřídelové míchačky, kapsového zásobníku kameniva, mobilní drtičky, pro 

přístup ke skládce recyklovaného kameniva, skládce ŽB stropních konstrukcí a následné 

skládce lešení. 

         Staveništní komunikace bude provizorní jednosměrná komunikace 

ze zpevněného štěrku frakce 16-32mm šířky 3m. 

Dále se zde bude nacházet vrátnice, uzamykatelný vjezd, prostor pro překládku 

materiálu, lešení. 

Na staveništi se zřídí také následující objekty: 

o uzavřené sklady, 

o otevřené sklady, 

o sociální zařízení, 

o kanceláře, 
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o mobilní buňky, 

o rozvodnou stanici, 

o šatny. 

Uspořádání dle nákresu v situaci zařízení staveniště. 

Pro výstavbu se bude používat i těžká mechanizace: 

1.) 2x stavební výtah NOV 1030 technické údaje viz dodací list firmou CB MONTSERVIS 

s.r.o. 

2.) stavební výtah Liebherr 81K  

Technické parametry jeřábu Liebherr 81 K  
Norma EN 14439 
Max. výška 40,4 m 

Max. nosnost 6 000 kg 

Max. vyložení 45,0 m 

Nosnost na max. vyložení 1 400 kg 

 

Před započetím vlastní výstavby se budou v první fázi realizovat přípojky-kanalizace, 

vodovod, elektrický silnoproud.  Po dobu výstavby přípojek dojde k dočasným záborům ulice 

Hlučínská. K záboru dojde v době 2týdnů. 

Napojení staveniště na sítě 

Voda: pro potřeby stavby se vybuduje provizorní přípojka o ø 32 mm z místní veřejné 

vodovodní sítě, která prochází přes staveniště z ulice Hlučínská. Místo napojení je vyznačeno 

na situaci ZS. K měření odběru na staveništi se vybuduje vodoměrná šachta s vodoměrem      

a uzávěrem. 

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

o ø 40 mm napojenou na hlavní řád v ulici Hlučínská. 

Elektrická energie: se zajistí přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí v ulici 

Hlučínská. Kabely po staveništi povedou pod povrchem země. 

Zásobování staveniště el. Energií   

(má na starosti projektant elektro) 

Při výpočtu spotřeby elektrické energie se zjišťují spotřeby elektrických spotřebičů 

(elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení. 
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Na staveništi se bude rozvádět proud o nízkém napětí 380/220 V. Potřebný výkon se 

stanoví pro období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon 

transformátorů v kilovoltapérech (kVA). 

Při projektu elektrizace vycházíme z: 

- vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání                        

s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť-viz. příloha 

- určení požadavků na nepřerušenou dodávku, 

- jednání o využití budoucích definitivních zatížení pro účely výstavby, 

- určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 

dimenzovány rozvody. 

Určení druhu spotřebičů: 

a.) spotřebiče provozní, 

b.) spotřebiče pro osvětlení. 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

- je navržen transformátor o příkonu 126 kW. 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 

- vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

Osvětlení na staveništi: 

- trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 

zajistí projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu 

koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnitř objektu žárovkovými a výbojkovými tělesy 

napájenými z rozvaděčů. 

Zásobování staveniště vodou      

Staveniště se bude zásobovat užitkovou a pitnou.  

Spotřeba vody 

Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou 

vycházíme ze součtu potřeb pro provozní účely (užitková voda) a pro účely sociální spotřeby 

(pitná voda). Spotřeba vody se udává vteřinovou spotřebou, kterou vypočteme součtem 

měrných spotřeb. Pro provozní účely součtem potřeb vody, připadající na práce prováděné 

podle časového plánu v období maximální rozestavěnosti (výkonu). U sociální potřeby 

vycházíme ze spotřeby na jednoho pracovníka, kterou násobíme počtem pracovníků na 
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staveništi v etapě maximálního výkonu (v době maximálního nasazení na stavbě). Z výše 

uvedených údajů vypočteme střední denní množství v období maximální spotřeby pro 

jednotlivé druhy spotřeby. Vteřinovou spotřebu vody pro jednotlivé druhy spotřeby 

vypočteme podle vzorce (viz příloha): 

Qn = (pn x Kn /t x 3600) l/sec, kde     

Qn …. vteřinová spotřeba vody, 

Pn ….. spotřeba vody na den, směnu, 

Kn ….. součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

T …... doba, po kterou je voda odebíraná. 

6.) Skladování na staveništi 

Rozměry skladů jsou dány plochou skladů nutnou pro vlastní uložení materiálu           

a manipulačním prostorem. Vycházíme z časového plánu stavby. Sklady se nebudují všechny 

najednou, ale podle potřeby s postupem výstavby.  

Skladování pórobetonových tvárnic Ytong a překladů Ytong 

Materiál se bude skladovat volně ložené na paletách. Místo uskladnění bude mít pevný 

povrch a bude odvodněné. Je zakázáno ukládat palety s tvárnicemi Ytong na sebe.  

Pórobetonové tvárnice a překlady budou chráněny proti dešti, sněhu a námraze. Budou 

opatřeny ochranou folii. [2] 

Paleta Euro má rozměr 1,2x0,8m a z toho dostaneme rozměr skladu 13,9x10,2m viz. 

náčrt. V náčrtku se bere sklad pro 2.NP, kde bude potřeba nejvíce tvárnic. U tvárnic Ytong 

P2-400 tl.300mm vznikne spotřeba 102 palet na 2.NP, proto nám dodají tyto tvarovky ve 

dvou etapách. Jsou zde počítány tvárnice z obvodového zdiva a i vnitřního zdiva. Taktéž je to 

u překladu. 
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Obr. číslo 1 – skladování tvarovek Ytong. 

 

Obr. číslo 2 - skladování překladu Ytong. 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 191 
 

Skladování zdící malty Ytong 

Zdící malta se bude skladovat v krytém skladu ve stávajícím objektu. Zdicí malta bude 

uložena na paletách. Musí být v suchu a chránit před vlhkostí. Maximální doba skladování 8 

měsíců. [2] 

Skladování a přeprava Eurooken 

Eurookna budou dováženy přímo na staveniště v den osazení. Eurookna, která se 

nestihnou zabudovat během pracovního dne, budou uskladněny v krytém skladu přímo ve 

stávajícím objektu. 

Přeprava oken zásadně ve svislé (mírně šikmé) poloze ve stojanu na přepravu oken, při 

skladování proložíme jednotlivá okna za sebou stojící v místech dotyků podložkami                

z měkkého pružného materiálu (pěnový polystyren). Ve skladovacím prostoru musí být nízká 

prašnost a vlhkost. 

Obr. číslo 3 - správné skladování Eurooken. [3] 

Skladování válcovaných profilů 

Válcované profily I180 se budou skladovat ve stávajícím nedostavěném ŽB skeletu. 

Budou se ukládat na dřevěné hranoly. Materiál nesmí přijít do kontaktu s vodou a ani 

vzdušnou vlhkostí.  

Skladování tepelná izolace EPS Isover Greywall  

Tepelná izolace se bude skladovat ve stávajícím nedostavěném skeletu. Při skladování 

musíme dbát, aby nedocházelo ke kontaktu tepelné izolace s přímým světlem. Dále musíme 

chránit tepelnou izolaci proti povětrnostním vlivům. 

Sklady a skládky 

Rozmístění skladek a skladů na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu         

dle potřeby plánovaného postupu práci. Materiál ve skládkách a na skladech musí byt 

uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohrožena jeho kvalita. 
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Pro jednotlivé typy materiálu platí tyto zásady skladování: 

- sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání, 

- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu (ve stávajícím 

objektu) do výšky max.1,5m (pro ruční manipulaci), 

- kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m, 

- kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0 m, 

- prvky volně ložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0 m,  

- nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí, 

- mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75 m, 

- drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech, 

- nebezpečné kapalné látky musí být uloženy v uzavřených obalech doporučených 

výrobcem. Musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze. 

Před všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejím zřízením 

sejmutá ornice. Uložená bude na mezideponii na staveništi viz výkres zařízení staveniště. 

Ornice musí být skladována maximálně do výšky 1,5 m. Všechny sklady materiálu budou 

zpevněné a odvodněné. 

Skladování na staveništi 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

- skládka otevřená na volném prostranství, 

- krytý sklad. 

Na skládce ve volném prostranství se bude nacházet zdící prvky, stropní konstrukce, 

lešení atd. V krytých skladech se skladuje: podlahoviny, spojovací součásti, elektrotechnická 

keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, umyvadla, cement, vápno, sádra, 

omítkové směsi, dlaždice, obkladačky, sklo. Krytý sklad je zřízen ve stávajícím objektu. 

Umístění skládek je zřejmé ze situace. 

7.) Doprava  

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Hlučínské a přímo u něj bude zřízena vrátnice       

a uzamykatelný vjezd. Šířka navrhované komunikace bude 3metry, komunikace je 

jednosměrná. Vnitrostaveništní komunikace bude zhotovena ze zpevněného štěrku frakce 16-

32mm šířky 3 m. Vjezd z ulice Hlučínská je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 3,5m           

a výšky 1,8m. Brána je dvoukřídlá a je vytvořena o ocelových polích z pletiva, která jsou 



Diplomová práce 

 

Diplomová práce Stránka 193 
 

připevněna na trubkovou nosnou konstrukci.  V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi 

musí být brána řádně zabezpečena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob na 

staveniště. Prostor kolem samotné stavby je řádně udusán a zhutněn.  

Dopravní opatření a omezení: 

Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na mimostaveništní komunikaci 

dopravními značkami zpomalen a usměrní se do jednoho jízdního pruhu. Zákaz parkování na 

komunikaci bude během výstavby upřesněn a na tabulích o zákazu stání vyznačen datem.  

8.) Systém zásobování materiály  

Beton bude vyráběn přímo na staveniště pomoc dvouhřídelové mobilní betonárny 

Stetter M1-TZ. 

Staviva, doplňky pro zdění, kompletace a drobný materiál budou dováženy na paletách 

od subdodavatele - Staveniny Janík vzdálenost cca. 1km. 

Stavebniny Janík,  

ulice Slezská 74/58, 747 27 Kobeřice, 

tel. 553 657 799. 

Fasádní systém Weber nám bude dodávat firma Saint-Gobain Construction Products 

CZ, a.s.  z pobočky Ostrava-Hulváky na Varšavské ulici (vzdálenost cca 30km).  

Prefabrikované dílce, tvárnice, ocelové profily, apod. budou postupně dováženy od 

subdodavatelů max. vzdálenost 40km. 

Tvárnice budou dováženy na paletách. Malta se bude vyrábět přímo na staveništi. 

Omítkové směsi, cement, atd. bude uložen ve stávajícím objektu. Všechny komunikace, po 

kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují a není potřeba žádných dalších 

opatření. 

Předzásobení materiálu má na starosti stavbyvedoucí a bude jej řešit operativně 

v průběhu výstavby. 

9.) Sociální  zařízení staveniště 

Sociální zatížení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Rozsah sociálního ZS závisí na počtu pracovníků. Na staveništi je třeba zajistit vhodné 

místnosti pro převlékání. Návrh a zařizování sociálního zařízení musí být v souladu s 

platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
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Návrh sociálního zatížení staveniště 

 Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou cca 

20 pracovníků: 

- šatny: min 1,25 m
2
 na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 = 25 m

2
- navrženy  

 mobilní buňky Touax 26 m
2
, 

- WC buňka: je vybavena 2 sedadla, 2 pisoáry (min. potřeba 2 sedadla a 2 pisoáry na 50 

mužů), 2 umyvadla, 2 sprchy a ohřívač na vodu (min. 1 umyvadlo na 10 lidí a 1 sprcha na 20 

lidí). 

Hmotnost prázdné buňky je cca. 3200 kg, s funkčním vybavením do hmotnosti cca. 

6000 kg. 

Osazení:  

- buňky musí být osazené na zpevněné ploše ze štěrku frakce 16-32 mm.  

Prostory administrativy a správy výstavby (kanceláře pro zhotovitele): 

-    stavbyvedoucí 13 m
2
, 

-    mistr 13 m
2
, 

-    archív 13 m
2
, 

-    zasedací místnost 26 m
2
. 
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10.) Pořární bezpečnost při výstavbě 

Dle zákona České národní rady č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů a ostatních legislativních předpisů tykajících se určitou měrou požární bezpečnosti 

při výstavbě, je nutno dodržovat tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i na staveništi, 

- umožnit účinně zasahovat hasičskému sboru, 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 

11.) Ochrana životního prostředí 

Při provozu staveniště a při provádění stavebních práci mohou být negativně 

ovlivněny tyto prvky životního prostředí: 

- zeleň a hluk, 

- nároky na hlučnost, 

- prašnost, 
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- čistota veřejných komunikací, 

- odpady, 

- provoz v okolí stavby,  

- okolí stavby. 

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

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

úpravy. 

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

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

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

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel strojů a zařízení. 

Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého 

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

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

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

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

Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními prácemi negativně ovlivněna. Jeřáb 

může manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 

12.)Bezpečnost práce 

Při všech pracích na staveništi je nutno dodržovat: 

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

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

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

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

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

nepovolaným osobám.                                                        
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Objekt:
1

Název objektu:
fasáda 1

JKSO:

Stavba:
000

Název stavby:
ŽB skelet v Kobeřících - varianta 1

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 01

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N 

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

308 039,00

0,00

0,00

0,00

308 039,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

20,0 % činí:

20,0 % činí:

10 576 006,09

2 115 201,00

12 691 207,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

1 975 633,00

8 292 334,00

0,00

0,00

10 267 967,00

0,00

10 576 006,00

10 576 006,00

Rozpočet: Základní rozpočet1 Fasáda prosklená a dřevěný obklad - diplomová pr.

7

Jméno:

Podpis:

Bc. Lukáš Jašek

22.11.2011

Bc. Lukáš Jašek

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

000
1
1

ŽB skelet v Kobeřících - varianta 1
fasáda 1
Fasáda prosklená a dřevěný obklad - diplomová pr.

Základní rozpočet
Datum tisku: 22.11.2011

List č. 2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 554 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,6

61 Upravy povrchů vnitřní 88 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5

62 Úpravy povrchů vnější 460 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,8

94 Lešení a stavební výtahy 566 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,0

95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

265 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

99 Staveništní přesun hmot 40 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

713 Izolace tepelné 0,00 28 903,00 0,00 0,00 0,00 0,2

764 Konstrukce klempířské 0,00 72 112,00 0,00 0,00 0,00 0,5

766 Konstrukce truhlářské 0,00 1 698 311,00 0,00 0,00 0,00 118,9

767 Konstrukce zámečnické 0,00 4 477 971,00 0,00 0,00 0,00 6,5

787 Zasklívání 0,00 2 015 037,00 0,00 0,00 0,00 14,9

1 975 633,00 8 292 334,00 0,00 0,00 0,00 296,9Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 10 267 967,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 10 267 967,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 10 267 967,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 10 267 967,00 0,00

Zařízení staveniště 3,00 10 267 967,00 308 039,00

Provoz investora 0,00 10 267 967,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 10 267 967,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 10 267 967,00 0,00

308 039,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č. 3

Poř. č. Položka Popis

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

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311 27-1177 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm
tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm

 m2 379,9170 1 182,00 449 061,89 0,16483 62,62172

2 317 12-1043 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm
překlad nosný NOP II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm

kus 11,0000 1 180,00 12 980,00 0,08894 0,97834

3 317 12-1044 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm

překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm
kus 6,0000 1 379,00 8 274,00 0,10444 0,62664

4 317 12-1044 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm
překlad nosný NOP V / 4 / 20 199 x 24,9 x 30 cm

kus 2,0000 1 776,00 3 552,00 0,13575 0,27150

5 317 94-1123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22
včetně dodávky profilu I č.18

t 0,5520 30 490,00 16 830,48 1,09709 0,60559

6 317 94-1123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22

včetně dodávky profilu U č.20
t 2,0800 30 490,00 63 419,20 1,09709 2,28195

7 346 24-4381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
m2 1,1520 641,00 738,43 0,18324 0,21109

Svislé a kompletní konstrukce3 554 856,01 67,59683

61 Upravy povrchů vnitřní

8 602 01-3142 Omítka štuková MVJ 2 ručně
tloušťka vrstvy 2 mm

m2 393,9170 98,90 38 958,39 0,00250 0,98479

9 602 01-3213 Omítka jádrová nebo jednovrstvá MVS 1strojně

tloušťka vrstvy 10 mm
m2 393,9170 126,50 49 830,50 0,00900 3,54525

Upravy povrchů vnitřní61 88 788,89 4,53005

62 Úpravy povrchů vnější

10 620 99-1121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
m2 54,0900 34,90 1 887,74 0,00010 0,00541

11 622 31-9122 Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 100 mm
s omítkou mozaikovou weber.pas marmolit 6,0 kg/m2

m2 17,8275 1 640,00 29 237,10 0,01745 0,31109

12 622 31-9132 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 100 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
m2 556,3460 718,00 399 456,43 0,00934 5,19627

13 622 31-9154 Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 50 mm
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 22,9080 948,00 21 716,78 0,01007 0,23068

14 622 31-9164 Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P tl. 50 mm
m2 8,1025 966,00 7 827,02 0,00937 0,07592

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

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

Úpravy povrchů vnější62 460 125,07 5,81937

94 Lešení a stavební výtahy

15 941 94-1031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 1 472,7500 54,70 80 559,43 0,01838 27,06915

16 941 94-1191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
lešení pronajaté

m2 1 472,7500 72,60 106 921,65 0,00000 0,00000

17 941 94-1191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
lešení pronajaté

m2 1 472,7500 72,60 106 921,65 0,00000 0,00000

18 941 94-1191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
lešení pronajaté

m2 1 472,7500 72,60 106 921,65 0,00000 0,00000

19 941 94-1831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 1 472,7500 33,30 49 042,58 0,00000 0,00000

20 941 95-5001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2 1 472,7500 78,60 115 758,15 0,03459 50,94242

Lešení a stavební výtahy94 566 125,10 78,01157

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

21 953 98-1104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule
kus 1 664,0000 137,50 228 800,00 0,00000 0,00000

22 953 98-1105 Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule
kus 166,0000 222,50 36 935,00 0,00000 0,00000

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

95 265 735,00 0,00000

99 Staveništní přesun hmot

23 998 01-1002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 155,9578 256,50 40 003,18 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 40 003,18 0,00000

713 Izolace tepelné

24 713 11-1121 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 42,6000 76,10 3 241,86 0,00053 0,02258

25 713 11-1125 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením
m2 22,6245 105,50 2 386,88 0,00083 0,01878

26 283-76242 Deska fas. EPS s grafitem GreyWall 1000x500x50 mm
m2 15,0830 105,20 1 586,73 0,00075 0,01131

27 283-76243 Deska fas. EPS s grafitem GreyWall 1000x500x60 mm
m2 7,5415 125,19 944,12 0,00090 0,00679

28 631-508592 Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 
4500x1200tl.80mmm2 7,2900 171,20 1 248,05 0,00120 0,00875

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

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

29 631-50914.A Desky podlahové ISOVER TDPT 50 - 50x1200x600 mm
m2 35,3100 552,12 19 495,36 0,00450 0,15890

Izolace tepelné713 28 903,00 0,22710

764 Konstrukce klempířské

30 764 41-0230 Oplechování prosklené fasády dolní Pz, rš 200 mm
lepení Enkolitem

m 78,9000 302,50 23 867,25 0,00168 0,13255

31 764 41-0240 Oplechování prosklené fasády horní Pz, rš 220 mm
lepení Enkolitem

m 78,9000 342,00 26 983,80 0,00213 0,16806

32 764 41-0260 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm
lepení Enkolitem

m 45,3000 455,00 20 611,50 0,00347 0,15719

33 998 76-4103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
t 0,4578 1 418,00 649,16 0,00000 0,00000

Konstrukce klempířské764 72 111,71 0,45780

766 Konstrukce truhlářské

34 766 P.C. 1 fasádní obklad Jatoba  20 x 165 mm
m 4 315,1515 170,00 733 575,76 0,02640 113,92000

35 766 P.C. 4 Eurodveře Klasik 1000x2100 mm, vzor Diana+zárubeň
kus 2,0000 26 620,00 53 240,00 0,02100 0,04200

36 766 P.C. 7 Eurodveře Klasik 1800x2100mm,vzor Karina+zárubeň
kus 3,0000 46 200,00 138 600,00 0,03000 0,09000

37 766 41-6132 Obložení stěn nad 5 m2, panely dýhované, do 1,5 m2
m2 712,0840 285,00 202 943,94 0,00017 0,12105

38 766 41-7111 Podkladový rošt pod obložení stěn
m 1 617,0000 58,50 94 594,50 0,00018 0,29106

39 766 62-1262 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 0,81 m2
kus 34,0000 173,00 5 882,00 0,00140 0,04760

40 766 62-1263 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 1,5 m2
kus 17,0000 259,00 4 403,00 0,00178 0,03026

41 766 66-1122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
kus 2,0000 423,50 847,00 0,00000 0,00000

42 766 66-1142 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m
kus 3,0000 706,00 2 118,00 0,00000 0,00000

43 766 69-4111 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm
kus 50,0000 116,00 5 800,00 0,00001 0,00050

44 605-12685 Fošna SM/BO I.jak tl.30-60mm dl. do 4m š.120-240mm
m3 1,2790 4 765,00 6 094,44 0,55000 0,70345

45 605-17172 Lať MD 2 do 25 cm2  dl. 200-375 cm
m3 3,5650 6 155,00 21 942,58 0,55000 1,96075

46 611-10121 Okno Euro 09  DOJ-OS1 60x 90 cm nátěr krycí
kus 15,0000 4 902,62 73 539,30 0,01900 0,28500

47 611-10125 Okno Euro 09  DOJ-OS1 90x 90 cm nátěr krycí
kus 19,0000 5 868,47 111 500,93 0,02700 0,51300

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

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

48 611-10126 Okno Euro 09  DOJ-OS1 90x120 cm nátěr krycí
kus 13,0000 6 892,18 89 598,34 0,03600 0,46800

49 611-10135 Okno Euro 09  DOJ-OS1 100x120 cm nátěr krycí
kus 4,0000 10 503,54 42 014,16 0,05100 0,20400

50 611-87551 Deska parapetní dřevěná šířka 25 cm
m 45,3000 354,32 16 050,70 0,00413 0,18709

51 998 76-6102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t 118,8638 804,00 95 566,47 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlářské766 1 698 311,12 118,86376

767 Konstrukce zámečnické

52 767 P.C. 1 hlinikové okno Reynaers CS 86 HI 1275 x 1465 mm
kus 5,0000 15 295,00 76 475,00 0,06300 0,31500

53 767 P.C. 10 hliníkové posuvné dveře Reynaers CP 155
kus 1,0000 34 244,00 34 244,00 0,00000 0,00000

(-0,07000) (-0,07000)

54 767 P.C. 11 hliníkové dveře Reynaers CS 104 1800 x 2100 mm
kus 2,0000 31 266,00 62 532,00 0,07000 0,14000

55 767 P.C. 12 slunolam Reynaers BS 20
m2 424,8500 550,00 233 667,50 0,00000 0,00000

(-0,01000) (-4,24850)

56 767 P.C. 2 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175 x 1465 mm
kus 6,0000 15 045,00 90 270,00 0,06300 0,37800

57 767 P.C. 3 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275 x 1360 mm
kus 4,0000 15 120,00 60 480,00 0,06300 0,25200

58 767 P.C. 4 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1300 x 1360 mm
kus 1,0000 14 921,00 14 921,00 0,06300 0,06300

59 767 P.C. 5 hliníková okna Reynaers CS 86 HI 1175 x 1360 mm
kus 4,0000 14 760,00 59 040,00 0,06300 0,25200

60 767 P.C. 6 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175 x 1560 mm
kus 5,0000 15 420,00 77 100,00 0,06300 0,31500

61 767 P.C. 7 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275 x 1560mm
kus 4,0000 15 710,00 62 840,00 0,06300 0,25200

62 767 P.C. 8 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1175 x 1440 mm
kus 5,0000 15 000,00 75 000,00 0,06300 0,31500

63 767 P.C. 9 hliníkové okno Reynaers CS 86 HI 1275 x 1440 mm
kus 4,0000 15 220,00 60 880,00 0,06300 0,25200

64 767 42-2101 Montáž hlinikové fasády Reynaers
m2 682,6700 1 783,00 1 217 200,61 0,00070 0,47787

65 767 42-5163 Montáž kotevních táhla - přístřešek Profitechnik
kus 22,0000 34,10 750,20 0,00006 0,00132

66 767 42-6202 Montáž slunolamů vertikálních
m2 424,8500 387,50 164 629,38 0,00000 0,00000

67 767 61-6101 Montáž osazovacích rámů oken z Al - profilů
kus 38,0000 2 040,00 77 520,00 0,00130 0,04940

68 767 65-3210 Montáž vrat posuvných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2
kus 1,0000 1 064,00 1 064,00 0,00056 0,00056

69 767 68-1420 Montáž zárubní montovat. 2kř. hl. 150, š. 145 cm
kus 2,0000 258,50 517,00 0,00000 0,00000

70 553-36210 hlinikový profil Reynaers CW 50
m2 682,6700 3 079,43 2 102 234,48 0,00500 3,41335

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

71 998 76-7102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
t 6,4765 1 020,00 6 606,03 0,00000 0,00000

Konstrukce zámečnické767 4 477 971,19 6,47650
(-4,31850)

787 Zasklívání

72 63483074 izolační sklo Ifrastop tl.24mm
m2 570,1215 2 200,00 1 254 267,30 0,01980 11,28841

73 787 12-7217 Zask stěn PC pr kom do Al-lišta24mm
m2 570,1215 1 260,00 718 353,09 0,00483 2,75369

74 787 34-0430 Celoskleněný přístřešek Profitechnik
m2 42,1840 797,00 33 620,65 0,02053 0,86604

75 998 78-7102 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m
t 14,9081 590,00 8 795,80 0,00000 0,00000

Zasklívání787 2 015 036,83 14,90813

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Objekt:
1

Název objektu:
zděný plášť

JKSO:

Stavba:
000

Název stavby:
ŽB skelet v Kobeřicích - varianta 2

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N 

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

146 616,00

0,00

0,00

0,00

146 616,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

20,0 % činí:

20,0 % činí:

5 033 823,62

1 006 765,00

6 040 589,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

3 246 876,00

1 640 331,00

0,00

0,00

4 887 207,00

0,00

5 033 824,00

5 033 824,00

Rozpočet: Základní rozpočet1 ŽB skelet v Kobeřicích - varianta B - diplomová pr

6

Jméno:

Podpis:

Bc. Lukáš Jašek

22.11.2011

Bc. Lukáš Jašek
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Základní rozpočet
Datum tisku: 22.11.2011

List č. 2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 225 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,0

4 Vodorovné konstrukce 25 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2

61 Upravy povrchů vnitřní 215 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,0

62 Úpravy povrchů vnější 1 411 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,0

94 Lešení a stavební výtahy 305 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,4

99 Staveništní přesun hmot 62 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 10 822,00 0,00 0,00 0,00 0,0

713 Izolace tepelné 0,00 16 553,00 0,00 0,00 0,00 0,3

762 Konstrukce tesařské 0,00 25 981,00 0,00 0,00 0,00 1,0

764 Konstrukce klempířské 0,00 133 889,00 0,00 0,00 0,00 0,8

766 Konstrukce truhlářské 0,00 1 382 895,00 0,00 0,00 0,00 6,6

767 Konstrukce zámečnické 0,00 36 060,00 0,00 0,00 0,00 0,0

787 Zasklívání 0,00 34 132,00 0,00 0,00 0,00 0,9

3 246 876,00 1 640 331,00 0,00 0,00 0,00 254,0Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 4 887 207,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 4 887 207,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 4 887 207,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 4 887 207,00 0,00

Zařízení staveniště 3,00 4 887 207,00 146 616,00

Provoz investora 0,00 4 887 207,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 4 887 207,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 4 887 207,00 0,00

146 616,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č. 3

Poř. č. Položka Popis

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

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311 27-1177 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm
tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm

 m2 896,2140 1 182,00 1 059 324,95 0,16483 147,72295

2 317 12-1043 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm
překlad nosný NOP II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm

kus 29,0000 1 180,00 34 220,00 0,08894 2,57926

3 317 12-1044 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm

překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm
kus 6,0000 1 379,00 8 274,00 0,10444 0,62664

4 317 12-1044 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm
překlad nosný NOP V / 4 / 20 199 x 24,9 x 30 cm

kus 56,0000 1 776,00 99 456,00 0,13575 7,60200

5 317 94-1123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22
včetně dodávky profilu I č.18

t 0,7383 30 490,00 22 510,77 1,09709 0,80998

6 346 24-4381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
m2 3,3750 641,00 2 163,38 0,18324 0,61843

Svislé a kompletní konstrukce3 1 225 949,09 159,95927

4 Vodorovné konstrukce

7 342 26-4051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.
desky protipožární tl. 30 mm, bez izolace

m2 38,0579 675,00 25 689,08 0,03109 1,18322

Vodorovné konstrukce4 25 689,08 1,18322

61 Upravy povrchů vnitřní

8 602 01-3142 Omítka štuková MVJ 2 ručně

tloušťka vrstvy 2 mm
m2 955,3115 98,90 94 480,31 0,00250 2,38828

9 602 01-3213 Omítka jádrová nebo jednovrstvá MVS 1strojně
tloušťka vrstvy 10 mm

m2 955,3115 126,50 120 846,90 0,00900 8,59780

Upravy povrchů vnitřní61 215 327,21 10,98608

62 Úpravy povrchů vnější

10 620 99-1121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
m2 167,3100 34,90 5 839,12 0,00010 0,01673

11 622 31-9122 Zateplovací systém Weber, sokl, EPS P 100 mm

s omítkou mozaikovou weber.pas marmolit 6,0 kg/m2
m2 37,3758 1 640,00 61 296,31 0,01745 0,65221

12 622 31-9132 Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F 100 mm
s omítkou weber.pas silikát 3,3 kg/m2

m2 1 059,7049 1 063,00 1 126 466,31 0,01299 13,76557

13 622 31-9154 Zatepl.sys.Webertherm elastic, ostění, EPS F 50 mm

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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s omítkou weber.pas silikát 3,3 kg/m2
m2 92,2425 1 298,00 119 730,77 0,01372 1,26557

14 622 31-9164 Zateplovací systém Weber, parapet, EPS P tl. 50 mm
m2 22,2250 966,00 21 469,35 0,00937 0,20825

15 622 39-1112 Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2
m2 1 059,7049 35,90 38 043,41 0,00000 0,00000

16 622 40-1931 Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%
m2 1 059,7049 32,30 34 228,47 0,00000 0,00000

17 622 40-1939 Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek
m 549,3000 8,70 4 778,91 0,00008 0,04394

Úpravy povrchů vnější62 1 411 852,64 15,95226

94 Lešení a stavební výtahy

18 941 94-1031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 1 472,7500 54,70 80 559,43 0,03338 49,16040

19 941 94-1191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
m2 1 472,7500 38,00 55 964,50 0,00085 1,25184

20 941 94-1191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
m2 1 472,7500 38,00 55 964,50 0,00085 1,25184

21 941 94-1191 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
m2 1 472,7500 38,00 55 964,50 0,00085 1,25184

22 941 94-1831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 1 472,7500 33,30 49 042,58 0,00000 0,00000

23 941 95-5001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2 100,0000 78,60 7 860,00 0,03459 3,45900

Lešení a stavební výtahy94 305 355,50 56,37491

99 Staveništní přesun hmot

24 998 01-1002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 244,4557 256,50 62 702,90 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 62 702,90 0,00000

711 Izolace proti vodě

25 713 11-1211 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů
PAROFOL AL

m2 38,0579 147,50 5 613,54 0,00019 0,00723

26 713 11-1211 Montáž pojistné HI s přelepením spojů
ISOVER TYVEK SOFT

m2 41,9109 124,00 5 196,95 0,00019 0,00796

27 998 71-1101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
t 0,0152 758,00 11,52 0,00000 0,00000

Izolace proti vodě711 10 822,01 0,01519

713 Izolace tepelné

28 713 11-1130 Izolace tepelné, vložené mezi krokve a na krokve

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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2 vrstvy - ISOVER UNIROL PROFI  120+80 mm
m2 38,0579 429,00 16 326,84 0,00726 0,27630

29 998 71-3103 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
t 0,2763 819,00 226,29 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 16 553,13 0,27630

762 Konstrukce tesařské

30 762 33-2110 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2

včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12
m 65,9000 206,50 13 608,35 0,00825 0,54368

31 762 33-2120 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14

m 17,3300 274,00 4 748,42 0,01115 0,19323

32 762 34-2202 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 41,9109 152,50 6 391,41 0,00660 0,27661

33 998 76-2102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
t 1,0135 1 216,00 1 232,44 0,00000 0,00000

Konstrukce tesařské762 25 980,62 1,01352

764 Konstrukce klempířské

34 764 21-1231 Krytina EVERTILE - plech. taška s minerál. povrch.
m2 41,9109 1 788,00 74 936,69 0,00912 0,38223

35 764 41-0260 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 380 mm
lepení Enkolitem

m 127,0000 455,00 57 785,00 0,00347 0,44069

36 998 76-4103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
t 0,8229 1 418,00 1 166,90 0,00000 0,00000

Konstrukce klempířské764 133 888,59 0,82292

766 Konstrukce truhlářské

37 766 P.C. 4 Eurodveře Klasik 1000x2100 mm, vzor Diana+zárubeň
kus 2,0000 26 620,00 53 240,00 0,02100 0,04200

38 766 P.C. 7 Eurodveře Klasik 1800x2100mm,vzor Karina+zárubeň
kus 5,0000 46 200,00 231 000,00 0,03000 0,15000

39 766 41-6111 Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pl. do 0,6 m2
m2 129,3530 253,00 32 726,31 0,00017 0,02199

40 766 62-1262 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 0,81 m2
kus 34,0000 173,00 5 882,00 0,00140 0,04760

41 766 62-1263 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 1,5 m2
kus 20,0000 259,00 5 180,00 0,00178 0,03560

42 766 62-1264 Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. nad 1,5 m2
kus 52,0000 310,00 16 120,00 0,00217 0,11284

43 766 66-1122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
kus 2,0000 423,50 847,00 0,00000 0,00000

44 766 66-1142 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m
kus 5,0000 706,00 3 530,00 0,00000 0,00000

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

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

45 766 69-4111 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm
kus 54,0000 116,00 6 264,00 0,00001 0,00054

46 766 69-4112 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm
kus 52,0000 157,50 8 190,00 0,00001 0,00052

47 611-10121 Okno Euro 09  DOJ-OS1 60x 90 cm nátěr krycí
kus 15,0000 4 902,62 73 539,30 0,01900 0,28500

48 611-10125 Okno Euro 09  DOJ-OS1 90x 90 cm nátěr krycí
kus 19,0000 5 868,47 111 500,93 0,02700 0,51300

49 611-10126 Okno Euro 09  DOJ-OS1 90x120 cm nátěr krycí
kus 16,0000 6 892,18 110 274,88 0,03600 0,57600

50 611-10135 Okno Euro 09  DOJ-OS1 100x120 cm nátěr krycí
kus 4,0000 10 503,54 42 014,16 0,05100 0,20400

51 611-10136 Okno Euro 09  DOJ-OS1 120x150 cm nátěr krycí
kus 52,0000 11 817,52 614 511,04 0,06300 3,27600

52 611-87551 Deska parapetní dřevěná šířka 25 cm
m 127,0000 354,32 44 998,64 0,00413 0,52451

53 611-91685 Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B
m2 129,3530 137,39 17 771,81 0,00625 0,80846

54 998 76-6102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t 6,5981 804,00 5 304,84 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlářské766 1 382 894,91 6,59806

767 Konstrukce zámečnické

55 767 P.C. 10 hliníkové posuvné dveře Reynaers CP 155
kus 1,0000 34 244,00 34 244,00 0,00000 0,00000

(-0,07000) (-0,07000)

56 767 42-5163 Montáž kotevních táhla - přístřešek Profitechnik
kus 22,0000 34,10 750,20 0,00006 0,00132

57 767 65-3210 Montáž vrat posuvných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2
kus 1,0000 1 064,00 1 064,00 0,00056 0,00056

58 998 76-7102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
t 0,0019 1 020,00 1,92 0,00000 0,00000

Konstrukce zámečnické767 36 060,12 0,00188
(-0,07000)

787 Zasklívání

59 787 34-0430 Celoskleněný přístřešek Profitechnik
m2 42,1840 797,00 33 620,65 0,02053 0,86604

60 998 78-7102 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m
t 0,8660 590,00 510,96 0,00000 0,00000

Zasklívání787 34 131,61 0,86604

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení P�edch�dci Normo
hodiny

Pracovníci

1 p�evzetí staveništ� pro obvodový pláš� 1 den 25.5. 12 25.5. 12
2 zd�ní-obvodová ze� 1.NP 2 dny 28.5. 12 29.5. 12 1 123,047 8
3 zd�ní-obvodová ze� 2.NP 2 dny 30.5. 12 31.5. 12 2 125,245 8
4 zd�ní-obvodová ze� 3.NP 1 den 1.6. 12 1.6. 12 3 48,678 8
5 chemické kotvy-1. a 2. etapa 2 dny 4.6. 12 5.6. 12 4 91,258 7
6 chemické kotvy-3. a 4.etapa 2 dny 6.6. 12 7.6. 12 5 109,653 7
7 chemické kotvy-5.,6.etapa,p�ist�ešek 2 dny 8.6. 12 11.6. 12 6 111,773 7
8 osazení a sva�ení U profilu 2 dny 12.6. 12 13.6. 12 7 34,490 3
9 hlinikové fas. profily 1.etapa 3 dny 14.6. 12 18.6. 12 8 86,135 14
10 hliníkové fas. profily 2.etapa 7 dny 19.6. 12 27.6. 12 9 265,515 14
11 hliníkové fas. profily 3.etapa 3 dny 28.6. 12 2.7. 12 10 59,635 14
12 hlinikové fas. profily 4.etapa 8 dny 3.7. 12 12.7. 12 11 237,375 14
13 hliníkové fas. profily 5.etapa 6 dny 13.7. 12 20.7. 12 12 239,310 14
14 hliníkové fas. profily 6.etapa 3 dny 23.7. 12 25.7. 12 13 126,935 14
15 hliníkové fas. profily p�íst�ešek 4 dny 26.7. 12 31.7. 12 14 133,120 14
16 zasklívání 1. a 2. etapa 2 dny 26.7. 12 27.7. 12 14 196,050 7
17 zasklívání 3. a 4. etapa 3 dny 30.7. 12 1.8. 12 16 230,450 7
18 zasklívání 5. a 6. etapa 2 dny 2.8. 12 3.8. 12 17 183,310 7
19 zasklívání p�íst�ešek 1 den 6.8. 12 6.8. 12 18 70,758 7
20 oplechování parapetu 2 dny 26.7. 12 27.7. 12 14 34,564 3
21 zateplování obvodového plášt� 3 dny 26.7. 12 30.7. 12 14 421,880 20
22 nanášení sklen�né si�oviny do st�rkové hmoty 2 dny 31.7. 12 1.8. 12 21 297,310 20
23 svislé svlaky 3 dny 9.8. 12 13.8. 12 22FS+5 dny 278,930 16
24 d�ev�ný obklad jatoba 5 dny 14.8. 12 20.8. 12 23 577,480 16
25 sokl marmolit 1 den 21.8. 12 21.8. 12 24 8,200 8
26 slunolamy 5 dny 1.8. 12 7.8. 12 15 522,57 14
27 p�edání hotových prací 1 den 22.8. 12 22.8. 12 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení P�edch�dci Normo
hodiny

Pracovníci

1 p�evzetí staveništ� pro obvodový pláš� 1 den 25.5. 12 25.5. 12
2 zd�ní-obvodová ze� 1.NP 5 dny 28.5. 12 1.6. 12 1 293,704 8
3 zd�ní-obvodová ze� 2.NP 5 dny 4.6. 12 8.6. 12 2 301,737 8
4 zd�ní-obvodová ze� 3.NP 2 dny 11.6. 12 12.6. 12 3 104,869 8
5 výpln� otvor� 2 dny 13.6. 12 14.6. 12 4 45,02 2
6 zast�ešení vchodu 3 dny 13.6. 12 15.6. 12 4 72,813 4
7 zateplení obvodového plášt� 5 dny 13.7. 12 19.7. 12 4FS+22 dny 737,932 20
8 nanášení sklen�né si�oviny do st�rkové hmoty 4 dny 20.7. 12 25.7. 12 7 555,239 20
9 finální vrstva omítky 3 dny 2.8. 12 6.8. 12 8FS+5 dny 470,919 20
10 osazení parapetu 4 dny 20.7. 12 25.7. 12 7 127,763 4
11 sokl marmolit 1 den 10.8. 12 10.8. 12 9FS+3 dny 17,19 8
12 p�edání hotových prací 1 den 13.8. 12 13.8. 12 11
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

          
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Omítkářské práce m2 300 30 9000 

Zdění m3 24 125 3000 
          

 MEZISOUČET A 12000 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 20 30 600 
Sprchování 1 pracovník 20 45 900 
          
          

 MEZISOUČET B 1500 

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 500 
    
    
    

 MEZISOUČET C 500 

          
          
VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: 

        

 
 

          

      [l/s]    
          
Qn - spotřeba vody v l/s          
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 

      
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu      
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách       
          

      Qn =         0,84 l/s      

          
          
DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 

        
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 

Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 
1/4 

1 
1/2 2 2 

1/2 3 4 

Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

      

 P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ  

 STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 

[ks] [kW
]  

 Stavební výtah NOV 1030 10,00 2 20,0  
 Stolová pila BS 700 4,50 1 4,5  
 Silomat  7,00 1 7,0  
 Omítací stroj pro vnitřní omítky 6,00 1 6,0  
 Míchadlo Ytong 0,20 2 0,4  
 Přenosná rozbrušovačka KDR 300 PR 0,33 1 0,3  
 Svářečka TT 60 plasma 5,00 1 5,0  
 Vrtačka Bosch GSB 13 0,60 2 1,2  
 Úhlová bruska Protool AGP 150-14 1,40 1 1,4  
 Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 3,50 1 3,5  
 Otopné těleso v buňce 2,00 13 26,0  

 P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   75,3 kW  

    

 P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ  

 OSVĚTLENÉ PROSTORY 

příkon 
pro 

osvětlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW
]  

 Kanceláře, kuchyň, jídelna,vrátnice 0,020 128,6
5 2,6  

 Šatny, umývárna, WC 0,005 39 0,2  
 Sklady 0,003 250 0,8  
 Vnitřní osvetlení investičních objektů 0,005 1011 5,1  

 P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   8,6 kW  

    

 P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ  

 DRUH PRACÍ 

příkon 
pro 

osvětlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW
]  

 Osvětlení staveniště 0,010 5354 53,5  
 Stavebně montážní práce 0,010 100 1,0  

 P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   54,5 kW  
             Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38.  
      
NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 

    
 

 
 
 1,1 - koeficient ztráty 
ve vedení 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů     
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení     
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

    
      
  P = 126 kW  
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