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JOZEK, R. Základní škola se skeletovou konstrukcí. Ostrava: Katedra pozemního stavitelství, 
Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, 150s. Diplomová práce, vedoucí 
práce: Hamala, M. 

 Školy plní v naší společnosti důležitou úlohu. Slouží ke vzdělávání mladé generace 

a připravují ji na život. Denně je navštěvuje milióny dětí a proto je nutné zajistit jejich 

bezpečnost správným konstrukčním návrhem objektu a dodržováním technologických 

předpisů ve výstavbě. 

 Účelem této práce je správně navrhnout objekt základní školy a popsat technologii 

jejího provádění. V první fázi je vypracována projektová dokumentace stavby v měřítku 1:50. 

V druhé fázi je provedeno vyhodnocení časové a finanční náročnosti stavby, návrh zařízení 

staveniště, technologicky postup montáže nosné konstrukce a návrh nejvhodnější stropní 

konstrukce pro zadaný objekt. 

Annotation of master thesis 

JOZEK, R. Basic school with construction from reinforced concrete, Ostrava: Department of 
Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 
2011, 150s. Master thesis, Thesis head: Hamala, M. 

 Schools play in our society an important role. They educate young people and prepare 

them for life. Millions of children visit schools every day and therefore it is necessary 

to ensure their safety with proper design of object and follow technology regulations 

in construction.  

 The purpose of this thesis is to properly design the object of elementary school 

and describe technology of realization. In the first phase of the thesis there is project's 

documentation with drawings at a scale of 1:50. In the second phase there is an evaluation of 

time and financial demands of construction, design of construction site, technological 

assembly process of the structure and design of the most suitable ceiling structure for the 

given object. 
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A. Průvodní zpráva 

a) identifikační údaje: 

1.  Stavba: 

Školní budova pro první stupeň

2.  Místo stavby: 

Katastrální území Karviná 735 32     

Obec   Rychvald 

Okres   Karviná 

Parcelní číslo           2021/1  

3.  Jméno a adresa stavebníka:      

Stav s.r.o. 

Orlovská 1235 

Rychvald 

735 32 

4. Jména a adresy zpracovatelů dokumentace: 

Vypracoval:   Rostislav Jozek          Bohumínská 1149 

                                                      735 32 Rychvald 

b) dosavadní využití pozemku: 

Stavební parcela č. 2021/1 v k.ú. Karviná 733 01 okr. Karviná je v současné době

nevyužívaná a je ve vlastnictví města Rychvald. Parcela není oplocená. 
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 c) údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu: 

Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 

vrtaných sond. Napojení na infrastrukturu budou provedeny na stávající přípojky  

na ul. Bohumínské. 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem 

EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat 

požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci 

a ve výkresové dokumentaci. Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují 

stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze 

s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití 

písemně schválit. 

Rozdíly mezi specifikovanými normami, navrhovanými a alternativními normami 

musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby nejméně 28 dnů

před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. V případě, že správce stavby 

určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní 

původně vyžadované normy.  

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

Stavba odpovídá regulačnímu plánu území. V projektové dokumentaci jsou splněny 

všechny podmínky stavebního úřadu požadované v územním rozhodnutí. 

g) věcné a časové vazby:  

Nejsou známy. 

h) předpokládaná lhůta výstavby: 

Celková doba výstavby objektu se odhaduje na 400 dní. 
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i) statistické údaje:  

Základní údaje stavby: 

CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU: 11329 m2

PLOCHA OBJEKTU 1: 507,06 m2

PLOCHA OBJEKTU 2: 337,50 m2

PLOCHA OBJEKTU 3: 737,00 m2 

PLOCHA OBJEKTU 4: 9,9 m2

PLOCHA PARKOVIŠTE: 689,23 m2

PLOCHA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ: 4584,22 m2
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 

a) zhodnocení staveniště: 

Staveniště je vyhrazeno na parcele č. 2021/1 v k.ú. Karviná 733 01 okr. Karviná 

s vjezdem z ulice Bohumínské. Staveniště se nenachází v památkové ani chráněné krajinné 

oblasti. Terén staveniště je mírně svažitý. 

b) urbanistické, architektonické a stavební řešení: 

Jedná se o výstavbu školního objektu. Objekt je obdélníkového tvaru se šikmou 

střechou tvořenou vazníky. Nachází se na okraji města Rychvald. 

c) technické řešení: 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Objekt bude umístěn na okraji města a je napojen na ulici Bohumínskou. Konstrukční systém 

objektu je skeletový z montovaných dílců1. Jedná se o prefabrikované sloupy čtvercového 

průřezu 400x400 mm, průvlaky tvaru obraceného T šířky 700 mm a výšky 500 mm 

a průvlaky tvaru obráceného L šířky 550 mm a výšky 500 mm. Nosná konstrukce je ztužena 

ztužidly obdélníkového průřezu šířky 240 mm a výšky 500 mm a stropní konstrukci. Stropní 

konstrukce je tvořena deskami filigrán, které jsou uloženy na ozuby průvlaků. Obvodové 

výplňové zdivo je z cihel Porotherm 24 P+D vyzděného na maltu Hasit Mauermörtel 920 

zakotvené do sloupů ocelovými pásky. Rozměr objektu je 16,54 x 16,19 m v podzemním 

podlaží a 31,64 x 16,54 m v nadzemním podlaží. Konstrukční výška jednotlivých podlaží 

je 3,50 m v podzemním podlaží a 4,00 m v nadzemních podlažích.  

Objekt je založen na prefabrikovaných základových patkách rozměrů 1400x1400 mm. 

Výplňové zdivo je vynášeno na základových nosnících umístěných ozubem na patkách.  

Celý objekt je zastřešen dřevěnými příhradovými vazníky umístěných na ztužidlech 

nejvyššího podlaží. Komunikace mezi podlažími je řešena prefabrikovaným 3-ramenným 

schodištěm. Konstrukční řešení je provedeno jako 1x rameno s mezipodestami uložené  

na vnitřní nosné zdi ze zdiva Porotherm 40 P+D a 2x ramena bez mezipodest uložené  

na ozub na stropní konstrukci podlaží a mezipodestu. V objektu je navržen také výtah  

pro bezbariérový přístup do vyšších podlaží. Šachta pro tento výtah je ze zdiva  

Porotherm 24 P+D a je umístěna v zrcadle schodiště. Rozměr výtahové šachty 

�����������������������������������������������������������

1  Viz Výpis prvků
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je 1500 x 1710 mm. V objektu je použito komínové těleso Schiedel UNI 2020. Objekt  

je vytápěn ústředním vytápěním pomocí kotle na plyn. Po dostavbě objektu bude z vnější 

strany zateplen fasádní izolací Rockwool Fasrock tloušťky 140 mm a omítnut tepelně izolační 

omítkou Baumit termo. 

d) napojení stavby na infrastrukturu: 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno na stávající vedení umístěné 

podél ulice Bohumínské. Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno na ulici 

Bohumínskou. 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury: 

Objekt bude na technickou infrastrukturu napojen trvalými přípojkami z ulice 

Bohumínské a dopravní komunikace bude na ulici Bohumínskou provedena asfaltovou 

vozovkou. 

f) vliv stavby na životní prostředí: 

Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby 

budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech. Likvidace 

odpadu bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou. 

g) řešení bezbariérového užívání:  

Do řešeného objektu vedou dva vstupy. Hlavní vstup je proveden ocelovým 

schodištěm a rampou ve sklonu 1:8, která je vhodná pro osoby s omezenou schopnosti 

pohybu. Druhý vstup do objektu vede přes okolní budovy, do kterých je vstup řešen stejným 

způsobem. 

h) průzkumy a měření: 

Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. Byly 

provedeny geologické průzkumy na zjištění skladby zeminy, hladiny podzemní vody 

a radonový průzkum.  

i) údaje o podkladech o vytýčení stavby: 

Podkladem pro vytýčení stavby je výkres situace stavby v projektové dokumentaci. 2

j) členění stavby na jednotlivé SO: 

Stavba je členěna na 4 SO. 2

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 

Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby. 

�����������������������������������������������������������

2  Umístění stavby a rozčlenění na SO dle výkresu 1.1 - Situace 
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l) způsob zajištění BOZP: 

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu. 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 

s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací.  

Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, 

které jsou pro ně stanoveny, a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu.  

Při výjezdu na místní komunikaci budou auta, hlavně v dobách dešťů, řádně očištěna. Pro 

práce bude použita běžná i těžká mechanizace, zvedací zařízení, míchačky. Stavební, zemní 

i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují speciální 

bezpečnostní opatření. 

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní 

dopravní značení.   

2. Mechanická odolnost a stabilita: 

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály 

dodavatelů stavebních výrobků (zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň přetvoření 

a poškození instalovaného vybavení.  

3. Požární bezpečnost: 

 Pro posouzení požární bezpečnosti objektu je vypracována požární zpráva 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 

S ohledem na charakter stavby sebou navržené řešení nenese žádné nebezpečí 

pro životní prostředí, okolí, ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny 

na zřízenou skládku. Výskyt nebezpečného odpadu se nepředpokládá. Stavebník je povinen 

předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně jejího uhrazení. 
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5. Bezpečnost při užívání: 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 

6. Ochrana proti hluku: 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

7. Úspora energie a ochrana tepla: 

  Posouzení tepelných vlastností obvodové stěny vyhoví dle kritérií ČSN 730540-2.3

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 

Objekt je řešen jako bezbariérový. Vstup do objektu je řešen ocelovou rampou ve 

sklonu 1:8. Přístup do vyšších podlaží, je umožněn výtahem značky "Kone" uzpůsobenému 

pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

Na staveništi byly provedeny průzkumy na výskyt radonu. Z výsledku radonového 

průzkumu byl určen nízký radonový index. Z tohoto důvodu není nutné navrhovat 

protiradonové opatření. 

Staveniště se nenachází v poddolované oblasti. 

10. Ochrana obyvatelstva: 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

11. Inženýrské stavby: 

Kanalizace - bude připojena na stávající vedení podél ulice Bohumínské 

Elektrická přípojka - bude připojena na stávající vedení podél ulice Bohumínské 

Vodovodní přípojka - bude připojena na stávající vedení podél ulice Bohumínské 

Plynovodní přípojka – bude připojena na stávající vedení podél ulice Bohumínské 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 

Nevyskytují se. 

�����������������������������������������������������������

3  Tepelně technické posudky konstrukce v příloze č.1 
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C. Situace stavby 

Výkres situace stavby se nachází v projektové dokumentaci. 4

�����������������������������������������������������������

4  Výkres 1.1 - Situace stavby 
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D. Dokladová část

Je potřeba zajistit tato vyjádření: 

1. Kopie katastrální mapy  

2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh 

3. Dalkia ČR, a.s.,Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  

4. UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4 

5. Telefonica O2 ČR, a.s.,1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9 

6. ČEZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 

7. ČEZ Distribuce, a.s., 28.října 152, 709 02, Ostrava 

8. SMP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava  

9. OVaK, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava 



� ���



� �	�

E. Zásady organizace výstavby5

Staveniště bude zřízeno na parcelách vlastníka v k.ú. Karviná. Dostupnost je z ulice 

Bohumínská. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené 

pro výstavbu, odděleny od okolí ohrazením výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích osob. 

 Na stavbě budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, 

který bude odvážen na skládky. Tímto odvozem se bude zabývat specializovaná firma na 

likvidaci odpadu. 

 Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické 

energie. Kanalizace a vodovod bude napojen z revizní šachtice.  

 Zařízení staveniště je dočasné po dobu výstavby a bude zajištěno vybranou realizační 

firmou.  

 Na dotčeném území se nachází vzrostlá zeleň. Je nutné vykácení uvedené zeleně

po dohodě s odborem životního prostředí MěÚ Rychvald. Zařízení staveniště bude zřízeno  

na parcelách vlastníka. 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní moci. 

Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny 

dle schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou 

prováděny dle pokynů výrobce, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, v návaznosti na související 

normy, zejména: 

ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecná ustanovení 

ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 

ČSN 73 3420 – Natěračské práce stavební 

ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 

ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 

ČSN 73 4505 – Podlahy  
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5  Více informaci v technické zprávě k zařízení staveniště
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F. Dokumentace stavby 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva 

Stavební řešení 

a) účel stavby:  

Základní škola je umístěna na parcele č. 2021/1 v k.ú. Karviná 733 01 okr. Karviná 

s vjezdem z ulice Bohumínské. 

Jedná se o částečně podsklepený tří podlažní objekt sestaven z montovaných 

železobetonových dílců, který je zastřešen dřevěnými vazníky. 

V podzemním podlaží je navržena komunikační chodba, tři sklady a kotelna 

s plynovým kotlem. 

První nadzemní podlaží je navrženo pro vstup do objektu a šatny pro žáky. Obsahuje 

vstup do objektu pro žáky, vyučující a návštěvníky, opatřen bezbariérovým přístupem  

pro osoby s omezenou schopností pohybu a vedlejší vstup z jiného objektu. Dále obsahuje 

jednu učebnu, šest šaten pro žáky, sklad učebnic, sklad spotřebního materiálů, úklidovou 

komoru a sociální zařízení pro dívky, chlapce, tělesně postižené a vyučující. 

Druhé a třetí nadzemní podlaží je dispozičně řešeno pro výuku a kabinety vyučujících. 

Druhé podlaží obsahuje tři učebny, tři kabinety pro vyučující a sociální zařízení dispozičně

řešené jako v prvním nadzemním podlaží. 

Třetí podlaží obsahuje učebnu, učebnu hudební výchovy, učebnu výtvarné výchovy 

se skladem, sborovnu, kancelář zástupce ředitele a kancelář pro ředitele. Sociální zařízení 

je dispozičně řešené jako v prvním a druhém nadzemním podlaží.  

b) zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení: 

V objektu jsou navrženy komunikační prostory a to tyto: 

V přízemí tvoří komunikační prostor chodba tvaru T, ze které jsou přístupné všechny 

místnosti a schodiště. Šatny jsou řešené jako průchozí, z důvodu oddělení čistého a špinavého 

prostoru.  
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V podzemním podlaží a v druhém a třetím nadzemním podlaží je centrální chodba, 

ze které jsou přístupné všechny místností v daném podlaží.  

Komunikace mezi podlažími je umožněna tříramenným schodištěm a výtahem  

značky "Kone". 

c) kapacita užitkové plochy, obestavěný prostor, orientace, osvětlení a oslunění: 

Zastavěná plocha: 507,06 m2

Obestavěný prostor: 6390,75 m3

zpevněné plochy: příjezdová komunikace z litého asfaltu 

                             chodníky z betonové dlažby 

hlavní vstup je orientován na západ 

legendy místností: 

1.PP                                    

S01 HLAVNÍ CHODBA 46,36 

S02 KOTELNA 28,41 

S03 SKLAD 1 20,58 

S04 SKLAD 2 59,75 

S05 SKLAD 3 60,74 

1.NP 

101 UČEBNA 1 83,77 

102 HLAVNÍ CHODBA 118,93 

103 CHODBA ŠATEN 1 35,44 

104 ŠATNA 1 13,52 

105 ŠATNA 2 13,60 

106 ŠATNA 3 13,52 

107 ŠATNA 4 13,60 
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108 ŠATNA 5 13,96 

109 ŠATNA 6 14,00 

110 SKLAD UČEBNIC 23,96 

111 KNIHOVNA 46,24 

112 WC DÍVKY 16,64 

113 WC PRO HANDICAPOVANÉ 5,55 

114 WC CHLAPCI 17,77 

115 WC ZAMĚSTNANCI 7,70 

116 ÚKLIDOVÁ KOMORA 4,70 

         

2.NP  

201 CHODBA 78,76 

202 UČEBNA 2 83,77 

203 UČEBNA 3 81,32 

204 UČEBNA 4 79,52 

205 KABINET 1 23,18 

206 KABINET 2 22,28 

207 KABINET 3 23,96 

208 WC DÍVKY 16,64 

209 WC PRO HANDICAPOVANÉ 5,55 

210 WC CHLAPCI 17,77 

211 WC ZAMĚSTNANCI 7,70 

212 ÚKLIDOVÁ KOMORA 4,70 
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3.NP  

301 CHODBA 71,49 

302 UČEBNA 5 83,77 

303 UČEBNA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 80,14 

304 SKLAD UČEBNY 18,90 

305 UČEBNA HUDEBNÍ VÝCHOVY 60,62 

306 SBOROVNA 46,24 

307 ŘEDITELNA 20,19 

308 ZÁSTUPCE ŘEDITELE 10,50 

309 WC DÍVKY 16,64 

310 WC PRO HANDICAPOVANÉ 5,55 

311 WC CHLAPCI 17,77 

312 WC ZAMĚSTNANCI 7,70 

313 ÚKLIDOVÁ KOMORA 4,70 

Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 

1.PP  - užitná plocha = 215,84 m2

          - obytná plocha =  0 m2 

1.NP  - užitná plocha = 445,08 m2

- obytná plocha = 0 m2 

2.NP  - užitná plocha = 445,15 m2

- obytná plocha = 0 m2

3.NP  - užitná plocha = 444,21 m2

- obytná plocha = 0 m2
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d) technické a konstrukční řešení objektu: 

d.1) zemní práce: 

Skladba zeminy byla určena dle geologického průzkumu.6 Zemní práce budou 

probíhat převážně v zeminách Jílovitý písek (SC) a Jílovitý štěrk (GC). 

Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v tloušťce 150 mm. Odstraněna zemina 

se uloží na dočasnou deponii a bude následně použita na zahradní a terénní úpravy.  

Před započetím vlastních stavebních prací se musí provést vytýčení stavby lavičkami. 

Výkopové práce se budou provádět strojně do hloubky max. 5,35 m. Ruční provádění 

uvažujeme jen pro dočistění základových rýh. Všechny výkopové jámy budou svahovaný  

ve sklonu 1:0,5. Sklon svahu je určen podle typu zeminy dle normy ČSN 73 6133. Jediné 

nesvahované prvky budou rýhy pro umístění základových trámku hluboké 350 mm. 

Výkopy pro základy od vstupního schodiště a rampy budou provedeny až po obsypání 

objektu. 

Objem výkopových prací :�� Odstranění ornice 150 m3

Figura 1  55,2 m3

    Figura 2  818,4 m3

    Figura 3  19,7 m3

    Figura 4  2,9 m3

    Figura 5 a7   292,3 m3

    Figura 6  2,8 m3 

    Figura 8  0,82 m3

d.2) základové konstrukce: 

Základové konstrukce jsou navrženy montované ze systému Topos Prefa. Jedná se o 

základové patky a základové trámky. Pod nosnými stěnami pro schodiště a výtahovou šachticí 

budou provedeny základy monolitické do tradičního bednění. Základy budou provedeny 

v souladu s platnými ČSN. Základové patky mají půdorysné rozměry 1400 x 1400 mm a 

základové tramky jsou široké 240 mm a vysoké 500 mm. Základové konstrukce budou 

ukládány na podsyp ze zhutněné strusky tloušťky 150 mm. 

�����������������������������������������������������������

6  Viz výkres 2.1 - Řez výkopem 
7  Viz výkres 2.1 - Výkopy 
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Základy od vstupního schodiště a rampy budou provedeny až po obsypání objektu. 

Spodní hrana základů bude provedena v hloubce -2,600 od ±0,000. 

d.3) svislé nosné konstrukce: 

Nosný systém objektu je příčný skeletový. Svislá nosná konstrukce je provedena 

z montovaných sloupů systému Topos Prefa o rozměrech 400 x 400 mm. V příčném směru 

objektu jsou provedeny dvě nosné stěny z cihel Porotherm 40 P+D, které vynášejí montované 

schodiště.  

Montáž svislých nosných konstrukcí musí být v souladu s technologickými předpisy 

danými výrobci a vypracovanými technologickými postupy. 

d.4) vodorovné nosné konstrukce: 

Vodorovná nosná konstrukce je provedená montovanými průvlaky, ztužidly  

a stropními prvky filigrán systému Topos Prefa. Průvlaky jsou tvaru obráceného T  

výšky 500 mm a šířky 750 mm. Celá konstrukce je ztužena po obvodu ztužidly šířky 240 mm 

a výšky 500 mm umístěných na ozuby průvlaků. Stropní konstrukce je provedena stropními 

deskami filigrán standardní šířky 2400 mm umístěných na ozuby průvlaků. Tyto stropní desky 

jsou po uložení zmonolitněny čerstvým betonem třídy C30/37. 

Překlady nad okenními a dveřními otvory budou provedeny opět ze systému 

Porotherm.��

d.5) schodiště: 

V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Jedná se o montované 3-ramenné 

schodiště systému Topos Prefa. Konstrukční řešení je provedeno jako 1x prefa rameno 

s mezipodestami uloženo na vnitřní nosné stěně ze zdiva Porotherm 40 P+D a 2x prefa ramena 

bez mezipodest uložených na ozub na stropní konstrukci podlaží a mezipodestu.��

Venkovní schodiště jsou navržená ocelová se schodnicemi. Mezi venkovním 

schodištěm s rampou a objektem je vytvořena dělící spára, z důvodů rozdílného sedání 

konstrukce. Rampa pro osoby tělesně postižené má odpočívadlo délky 1600 mm z důvodu 

velké délky rampy a bude opatřena protiskluzovými pásy po vzdálenostech cca 200 mm.  

V objektu je také navržen výtah značky "Kone" pro 6 osob uzpůsobeny pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. 

�����������������������������������������������������������

8  Viz Výpis prvků
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d.6) střešní konstrukce: 

Zastřešení objektu je řešeno dřevěnými vazníky délky 17,08 m ukotvených na ztužidla 

nejvyššího podlaží. Sklon horního pásu vazníků je 12°. Osová vzdálenost mezi vazníky  

je 1040 mm. Přes vazníky jsou umístěny ocelové profily v osových vzdálenostech 500 mm  

na které se budou ukládat střešní panely. Povrch střechy je tvořen střešními panely typu 

"Kingspan KS1000 RT" tloušťky 100 mm ukotvených na profily. 

d.7) komínové těleso: 

Bude použito komínového tělesa výrobce Schiedel. Typ UNI 2020 670/360 mm. 

d.8) ztužující konstrukce: 

Ztužení je v objektu provedeno příčnými průvlaky a v podélném směru ztužidly  

a stropní konstrukcí Filigrán umístěné na ozub průvlaků. Všechny prvky jsou ze systému 

Topos Prefa. Ztužení je umístěné ve výškové úrovni -0,600 v podzemním podlaží, +3,400 

v 1.NP, +7,400 v 2.NP a +11,400 ve 3.NP. Jedná se o spodní hranu ztužení měřenou  

od ±0 = 285,00 m.n.m. 

d.9) příčky, nenosné a dělící konstrukce: 

Výplňové obvodové zdivo je provedeno z cihel Porotherm 24 P+D. Celý objekt bude 

zateplen tepelnou izolací Rockwool Fasrock tloušťky 140 mm a fasáda bude provedena z 

tepelně izolační omítky Baumit Termo. 

Příčky vysoké 2,25 m budou prováděny z cihel Porotherm 8 P+D na maltu HASIT 

MAUERMÖRTEL 920. Jedná se o příčky šaten a kabinky toalet. 

Příčky tříd a místností s vysokými nároky na zvukovou neprůzvučnost se budou 

provádět jako dvojité akustické příčky systému "Rigips" (kombinace sádrokartonu Rigips MA 

a sádrovláknité desky Rigidur). Ze stejného systému budou v těchto místnostech provedeny 

i podhledy. 

Příčky toalet a místností s velkou vlhkostí budou prováděny taktéž systémem "Rigips" 

(opláštění sádrokartónem Rigips RBI). Jedná se o systém do místnosti s vysokou vlhkostí. 

Sádrokartonové desky Rigips RBI mají vysokou odolnost proti pronikání vlhkosti a vzniku 

plísní. 

Provádění příček a dělících konstrukcí musí být v souladu s technologickými předpisy 

danými výrobcem a technologickým postupem. 
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d.10) izolace: 

Hydroizolace: Zemní hydroizolační fólie FATRAFOL 807 tl.1,5 mm 

Tepelná izolace základových konstrukcí: PARAMETR tl.140 mm 

Tepelná izolace obvodového pláště:  ROCKWOOL FASROCK tl.140 mm a 30 mm 

Tepelná izolace podlahových konstrukcí: BASF STYRODUR 3035 tl. 140 mm a 100 mm 

Zvuková izolace podlahy: ROCKWOOL STEPROCK tl.40 mm

d.11) výplně otvorů: 

Okna: Okna VEKA Alpaline plastová 6-ti komorový PVC profil (U = 1,1 W/m2K). Trojité 

těsnění rámu a křídla. Speciálně tvarovaná ocelová vyztužení pro vyšší stabilitu a montáž 

kování i na ochranu před vloupáním. Zakotvená do okenního otvoru pomocí vrutů a utěsněná 

expanzní pěnou. 

Dveře: Vstupní dveře - Dvoudílné bezpečnostní dřevěné dveře ALBO otočné, typ VD8, 

opatřené impregnací proti vlhkosti a škůdcům. Dveře obsahují skleněnou výplň  

(U = 1,1 W/m2K). Rám z lepeného dveřního hranolu EURODEC. Vrchní a boční světlíky 

(U = 1,1 W/m2K). Zárubeň je zakotvena pomocí kotevních plechů. 

Vnitřní dveře – Jednodílné dřevěné vnitřní dveře Masonite, typ MA013. Dveře jsou 

plné. Obvodový rám z MDF profilů. Výplň provedena ze ztužené papírové voštiny. Zárubeň

kotvená pomocí kotevních plechů. 

d.12) úprava povrchů: 

Obvodová konstrukce bude zateplena fasádním systémem Rockwool Fasrock tloušťky 

140 mm. Zatepleno bude také ostění a parapet okenních a dveřních otvoru izolací Fastrock 

tloušťky 30 mm. Vnější omítky budou provedeny z tepelně izolační omítky Baumit Termo. 

Následně bude proveden nátěr omítky. Venkovní sokl bude proveden z plastového obkladu. 

Bude proveden kolem celého objektu, aby se zamezilo pohybu pod nepodsklepenou část. 

Vnitřní povrchy budou provedeny ze sádrokartonů a spáry mezi nimi zatřeny sádrou. 

Nakonec budou natřeny Primalexem. Povrch stropu místností bude proveden 

sádrokartonovým podhledem. Typ podhledu je určen dle nároku místností na akustickou 

izolaci a na množství výskytu vlhkosti. Podhledy na toaletách a v místnostech s velkým 

výskytem vlhkosti budou tvořeny sádrokartóny Rigips RBI. Podhledy v ostatních místnostech 

budou provedeny z akustických desek Rigips MA. Vnitřní omítka na výplňové zdivo  

a cihelné příčky bude provedena omítkovou směsi Porotherm universal. 
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Keramický obklad na toaletách a úklidových komorách bude proveden do výšky  

2000 mm.  

d.13) truhlářské práce:  

Prováděné truhlářské práce jsou vypsány ve výpisu prvků

d.14) zámečnické práce:  

Prováděné zámečnické práce jsou vypsány ve výpisu prvků

d.15) klempířské práce:  

Prováděné klempířské práce jsou vypsány ve výpisu prvků

d.16) venkovní zpevněné plochy: 

Příjezdová komunikace a parkoviště bude provedeno vrstvou z litého asfaltu. 

Chodníky budou provedeny betonovou dlažbou rozměru 400 x 400 mm, ukládanou  

do pískového lože tloušťky 30 mm.  

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

  Posouzení tepelných vlastností obvodové stěny vyhoví dle kritérií ČSN 730540-2.9

f) způsob založení objektu 

Objekt zakládáme na montovaných patkách a schodišťovou část na základových 

monolitických pásech. Obě konstrukce se provádějí do zhutněné strusky tloušťky 150 mm. 

Jedná se o nenáročnou stavbu v jednoduchých základových poměrech v lokalitě Rychvald. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí            

Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. Při samotné stavbě se musí 

počítat se zvýšenou prašností a hlukem, před kterým bylo okolní obyvatelstvo seznámeno 

a po podepsání příslušných dokumentací se zahájením stavebních prací souhlasilo.  

Dodavatel musí zajistit čistění všech vozidel účastnících se výstavby, aby 

neznečišťovaly okolní komunikace. Dále se zaručuje zachování nočního klidu od 10 hodiny 

večerní do 6 hodiny ranní. 

�����������������������������������������������������������

9  Tepelně technické posudky konstrukce v příloze č.1 
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odpad:  

číslo  název kategorie 

03 01 03 odřezky, dřevěná deska 0 

17 01 01 beton 0 

17 01 02 cihla 0 

17 02 01 dřevo 0 

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N 

17 04 11 kabely 0 

17 05 01 zemina nebo kameny 0 

17 09 01 směsný stavební demoliční odpad N 

20 03 01 směsný komunální odpad 0 

h) dopravní řešení: 

Stavební objekt bude napojen na stávající komunikaci - ulici Bohumínskou. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy, protiradonová ochrana: 

V oblasti výstavby objektu nebylo naměřeno radonové riziko. 

Staveniště se nenachází v poddolované oblasti. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Dle vyhlášky č.499/2006 Sb.           
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Seznam užité literatury a norem 

[1] Betonárna Zapa  

http://www.zapa.cz/provozovny-a-ceniky/moravskoslezsky-kraj/ostrava-hermanice

[2] Katalog Prefa Topos 

 http://www.toposprefa.cz/index.aspx?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=atypic

 ka_produkce_pdf  

[3] Izolace Rockwool 

 http://www.rockwool.cz/produkty/stavebni+izolace 

[4] Panely Kingspan 

 http://panely.kingspan.cz/stresni-panely-KS1000-RT-zatepleni-budov-zatepleni-

 staveb-1759.html 

[5] Strop Prefa Topos 

 http://www.toposprefa.cz/index.aspx?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=strop_

 prefa_topos 

[6] Zdivo Porotherm 

 http://www.wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/ShowRoo

 mStart05&cid=1118670035518&c=Page&sl=wb_cz_home_cs

[7] ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě

[8] ČSN EN 1990 (730002) - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

[9] ČSN 73 1001 Zakládání staveb 

[10] ČSN 731201 Navrhování betonových konstrukcí 

[11] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

[12] ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

[13] ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí  

[14] ČSN 73 4301 Obytné budovy 

[15] Zákon 183/ 2006 sb. - Stavební zákon 

[16] Vyhláška 499/2006 sb. o dokumentaci staveb 

[17] Vyhláška 268/2009 sb. o požadavcích na stavbu 
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Přílohy 

Příloha č.1 - Tepelně technické posouzení konstrukcí objektu 

�

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:   Obvodový plášť

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:  55,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Hasit FEIN Kelkpotuz 160  0,020       0,990  19,0 
   2  Porotherm 24 P+D tř. 1000  0,240       0,504  8,0 
   3  Rockwool Fasrock  0,100       0,045  2,0 
   4  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,030       0,130  8,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,923 
  

  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. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 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: 0,300 kg/m2,rok 
  (materiál: Rockwool Fasrock). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0219 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 8,9314 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software �
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:   Obvodový plášť pod úrovni terénu 

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:  55,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Hasit FEIN Kelkpotuz 160  0,020       0,990  19,0 
   2  Porotherm 24 P+D tř. 1000  0,240       0,504  8,0 
   3  Fatrafol 807  0,0015       0,350  10200,0 
   4  Desky Perimetr  0,140       0,038  80,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  

  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. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,75 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. 

�
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:   Podlahové linoleum 1 PP Sklep 

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:  55,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0
   2  Thomsit L 290  0,002       0,600  50,0 
   3  Beton hutný 1  0,053       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  BASF Styrodur 3035 CS tl.100-1  0,140       0,038  80,0 
   6  Fatrafol 807  0,0015       0,350  10200,0 
  

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

  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. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,85 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). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 807). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0583 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1175 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:   Podlahové linoleum 1NP 

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:  55,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0
   2  Thomsit L 290  0,002       0,600  50,0 
   3  Beton hutný 1  0,053       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
   6  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,873 
  

  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. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,53 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,23 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:   Keramická dlažba 1NP 

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:  55,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Baumit Baumacol Basic  0,002       0,800  18,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
   6  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,845 
  

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

  f,Rsi,m > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,55 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   6,44 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:   Podlahové linoleum v 1.NP nad terénem 

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:  55,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0
   2  Thomsit L 290  0,002       0,600  50,0 
   3  Beton hutný 1  0,053       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
   6  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   7  BASF Styrodur 3035 CS tl.100-1  0,100       0,038  80,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,006+0,000 = 0,006 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

  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. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,51 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:   Keramická dlažba 1NP nad terénem 

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:  55,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Baumit Baumacol Basic  0,002       0,800  18,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
   6  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   7  BASF Styrodur 3035 CS tl.100-1  0,100       0,038  80,0 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  

  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. 

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

  Požadavek: U,N  =   0,24 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2)
  

  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,20 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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Posouzení detailu okna - 2 varianty:  A) S nezatepleným ostěním a parapetem 

      B) Se zatepleným ostěním a parapetem 
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Varianta A 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název úlohy:                                  

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,700+-0,030 = 0,670 
       Požadavek platí pro posouzení výplně otvoru (okno, dveře). 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,732 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 100% (kritérium vyloučení povrchové kondenzace). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Varianta B 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)

Název úlohy:                                                      

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,700+-0,030 = 0,670 
       Požadavek platí pro posouzení výplně otvoru (okno, dveře). 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,746 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 100% (kritérium vyloučení povrchové kondenzace). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Vyhodnocení: 

Pro zamezení vzniku kondenzace a snížení vlhkosti zdiva pod okenním rámem se  u objektu 

bude provádět Varianta B - Se zatepleným ostěním a parapetem 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 
OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Výpis prvků

Datum 26.11.2011      Vypracoval: Bc. Rostislav Jozek 

         

         …………………….. 



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

1/P

Čtyřkřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

1500x2000 - 5 14 12 31

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

2/P

Dvoukřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

1250x750 - 7 1 1 9

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

3/P

Dvoukřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

1500x1500 - 3 3 5 11

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

4/P

Jednokřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

750x750 - 7 7 7 21

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-2

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

5/P

Jednokřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

750x500 14 - - - 14

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

Kování Zasklení Nátěr, barevný odstín

1.1 Výpis oken

Ozn. Popis, schématické zobrazení
Rozměry 

(mm)
PoznámkaPodlaží

Celkem

Počet kusů



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

1/T

Dvoudílné vstupní dveře 
ALBO, typ VD8, dřevěné 

se skleněnou výplní, z 
lepeného dveřního 

hranolu EURODEC, 
vrchní a boční světlíky

2750x2400 - 1 - - 1

Tříbodový uzávěr 
door safe CA 60A, 
ovládaní klikou a 
klíčem, zámkové 

vložky FAB, 6x dveřní 
závěsy BAKA 3D FD 

Protect

Izolační dvojsklo s měkce 
pokovenou vrstvou o složení 
4-16-4 - plněno argonem + 

meziskelní rámeček - nerez, 
koeficient prostupu tepla 

Ug=1,1 W.m-2K-1

Čtyřvrstvý systém povrchové 
úpravy - hloubková impregnace, 

barevná impregnace, 
vysokotlaký nástřik lazury 150 
µm, vysokotlaký nástřik vrchní 

lazury 150 µm, barva ořech

Zárubeň dřevěná 
rámová z lepeného 3 

vrstvého hranolu, 
hliníkový práh s 

přerušeným tepelným 
mostem - zápustný

P - 9 7 6 22

L 1 9 3 4 17

P - 5 5 5 15

L - 3 3 3 9

P - 1 1 2 4

L -

P - - - - -

L 1 - - - 1

1.2 Výpis dveří

- -

- Kašírovací fólie - úprava dub
Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/800, dubový 

práh

32 1

5/T

Zámek FAB - rozteč
72, ovládání klíčem a 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

3/T

Jednodilné vnitřní dveře 
Masonite, typ MA013, 
dřevěné plné, Rám - 

obvodový MDF, Výplň - 
ztužená papírová voština

700x1970

Jednodilné vnitřní dveře 
Masonite, typ MA013, 
dřevěné plné, Rám - 

obvodový MDF, Výplň - 
ztužená papírová voština

800x1970

6/T

Jednodilné protipožární 
vnitřní dveře Masonite, 

typ MA028, dřevěné plné, 
Rám - obvodový smrkový 

vlys, Výplň - výtlačně
lisovaná dřevotříska tl.33 
mm, obvodová zpěnovací 

páska skrytá pod 
hranovací páskou

Dvoudílné vnitřní dveře 
Masonite, typ MA013, 
dřevěné plné, Rám - 

obvodový MDF, Výplň - 
ztužená papírová voština

800x1970

Rozměry 
(mm)

PoznámkaNátěr, barevný odstín

2/T

4/T

Ozn. Popis, schématické zobrazení Kování Zasklení

Tříbodový uzávěr 
door safe CA 60A, 
ovládaní klikou a 
klíčem, zámkové 

vložky FAB, 6x dveřní 
závěsy BAKA 3D FD 

Protect

Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/700, dubový 

práh

Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/800, bez 

prahu

Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/800 El 45, 

hliníkový práh s 
hliníkovou výztuhou

Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/1600, práh 

dubový

Počet kusů
Podlaží

Celkem

800x1970

1600x1970

Jednodilné vnitřní dveře 
Masonite, typ MA013, 
dřevěné plné, Rám - 

obvodový MDF, Výplň - 
ztužená papírová voština

-

-

-

-

Zadlabací zámek FAB 
190/140 WC, ovládání 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

Zámek FAB - rozteč
72, ovládání klíčem a 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

Zámek FAB - rozteč
72, ovládání klíčem a 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

Kašírovací fólie - úprava dub

Kašírovací fólie - úprava dub

Kašírovací fólie - úprava dub

Kašírovací fólie - úprava dub



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP Střecha

1/K
Oplechování okenního 

parapetu BLIX P Cu 0,55
dl.1500mm, 
r.š.250mm

- 8 17 17 - 42
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

2/K
Oplechování okenního 

parapetu BLIX P Cu 0,55
dl.1250mm, 
r.š.250mm

- 7 1 1 - 9
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

4/K
Oplechování okenního 

parapetu BLIX P Cu 0,55
dl.750mm, 
r.š.250mm

14 7 7 7 - 35
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

5/K
Oplechování komínu 

Schiedel, Ocel. pozink 
plech 0,8 mm

r.š.330mm - - - - 2m 2m
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

6/K
Oplechování výlezu na 
střechu, Ocel. pozink 

plech 0,8 mm
r.š.330mm - - -  - 4,2m 4,2m

C 34 - tmavý 
bronz 

(eloxováno)

7/K

Oplechování 
odvětrávacího potrubí 

Ø150 mm, Ocel. pozink 
plech 0,8 mm

r.š.230mm - - - - 4x0,5m 2m
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

8/K
Okapní plech, Ocel. 
pozink plech 0,8 mm

r.š.280mm - - - - 2x31,64m 63,28m
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

9/K
Hřebenáč, Ocel. pozink 

plech 0,8 mm
r.š.220mm - - - - 31,64m 31,64m

C 34 - tmavý 
bronz 

(eloxováno)

10/K
Okapový žlab systému 

Lindab, Ø160 mm, Ocel. 
pozink plech 0,8 mm

- - - - - 2x31,64m 63,28m
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

11/K
Okapový svod systému 
Lindab, Ø110 mm, Ocel. 

pozink plech 0,8 mm
- - - - - 4X14,1m 56,4m

C 34 - tmavý 
bronz 

(eloxováno)

12/K
Odvětrávací hlavice, 

Ø150 mm, Ocel. pozink 
plech 0,8 mm

- - - - - 4 4
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

Počet kusů
Podlaží

Celkem

1.3 Výpis klempířských prvků
Nátěr, barevný 

odstín
PoznámkaOzn. Popis, schematické zobrazení

Rozměry, 
rozvinutá šířka 

(mm)



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

1/Z

Ocelové trubkové 
zábradlí s příčnou 

tyčovou výplní. 
Madlo ve výšce 

1000mm a 500mm

2x vodorovná část:  
délka 2650mm a 3900mm, výška 

1000mm
Vzdálenost výplně: 80mm, Průměr 

madla: 60mm

- 1 - - 1
Stříbrná 
barva

Venkovní 
zábradlí

2/Z
Ocelové trubkové 
madlo ve výšce 
500 a 100mm

šikmá část: 
délka 2400mm

Průměr madla: 60mm
- 2 - - 2

Stříbrná 
barva

Venkovní 
zábradlí

3/Z

Ocelové trubkové 
zábradlí s příčnou 

tyčovou výplní. 
Madlo ve výšce 

1000mm a 500mm

2x šikmá část: 
délka 9000mm a 3300mm, výška 

1000mm
1x vodorovná část:  

délka 1600mm, výška 1000mm
Vzdálenost výplně: 80mm, Průměr 

madla: 60mm

- 1 - - 1
Stříbrná 
barva

Venkovní 
zábradlí

4/Z
Ocelové trubkové 
madlo ve výšce 
500 a 100mm

2x šikmá část: 
délka 9000mm a 3300mm, výška 

1000mm
1x vodorovná část:  

délka 1600mm, výška 1000mm,
Průměr madla: 60mm

- 1 - - 1
Stříbrná 
barva

Venkovní 
madlo

5/Z

Ocelová plošina 
před vstupem. 

Povrch z 
děrovaného 

plechu, podepřena 
ocelovými 
nosníky.

Rozměry 3900x2650mm, tl. plechu 
10mm, nosná konstrukce: duté 
profily 100x150mm. Upevněna 

kloubově do objektu a na 
schodištový základ.

- 1 - - 1
Stříbrná 
barva

-

6/Z

Ocelové schodiště
před vstupem. 

Povrch z 
děrovaného 

plechu, podepřene 
ocelovými 
nosníky.

1x šikmá část: 2400mm.
Nosná konstrukce: duté profily 

100x150mm. Upevněna kloubově
do ocelové plošiny a na základ 

schodiště

- 1 - - -
Stříbrná 
barva

-

7/Z

Ocelová rampa 
před vstupem. 

Povrch z 
děrovaného 

plechu, podepřene 
ocelovými 
nosníky.

1x šikmá část: 9000mm, 1x 
vodorovná část: 1600mm, šikmá 

část: délka 3300mm. 
Nosná konstrukce: duté profily 

100x150mm. Upevněna kloubově
do objektu a na základ rampy.

- 1 - - 1
Černá 
barva

-

8/Z
Ocelové trubkové 
madlo ve výšce 
500 a 100mm

3x šikmá část: 
délka 2x 2100mm a 1x 1800mm, 

výška 1000mm
4x vodorovná část:  

délka 4x100mm, výška 1000 a 
500mm, Průměr madla: 60mm

1 1 1 - 3
Stříbrná 
barva

-

9/Z
Ocelové trubkové 
madlo ve výšce 
500 a 100mm

3x šikmá část: 
délka 2x 2100mm a 1x 1800mm, 

výška 1000mm
4x vodorovná část:  

délka 4x100mm, výška 1000 a 
500mm, Průměr madla: 60mm

1 1 1 - 3
Stříbrná 
barva

-

10/Z
Výtah KONE 

MONOSPACE
950x1100mm - 1 - - 1

Černá 
barva

-

11/Z
Výlez na střechu 

RONO
700x1000mm - - - 1 1

Červená 
barva

-

1.4 Výpis zámečnických prvků

Ozn. Popis, schematické zobrazení Rozměry (mm)
Počet kusů Nátěr, 

barevný 
odstín

PoznámkaPodlaží
Celkem



Rozměry (mm)
/

Hmotnost (kg) 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

70x238x1000

/

3x35

70x238x1500

/

3x53

70x238x1750

/

3x62

70x238x2250

/

3x79

70x238x3250

/

3x114

-

P4 3x PTH překlad 7 - 225 - 1

1

-

1.5 Výpis prefabrikátů

1

P5 3x PTH překlad 7 - 325 - 1 -

-

9

P3 3x PTH překlad 7 - 175 - 8 17 17 42

7 1 1

P1 3x PTH překlad 7 - 100 - 7

P2 3x PTH překlad 7 - 150 -

Ozn. Popis, schematické zobrazení
Podlaží Celkem 

sestav 
překladů

3

3

Počet kusů

Celkem 
překladů

63

27

126

7 7 21



Rozměry (mm)

/

Hmotnost (kg) 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

700x500x8100

/

5569

700x500x3060

/

2104

550x500x8100

/

4810

550x500x8100

/

4810

1.5 Výpis prefabrikátů

Ozn. Popis, schematické zobrazení

Počet kusů

Podlaží
Celkem

2 82

Q1 8 8 8 8 32

2 2

Q2 2 2

2

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

ŽB průvlak tvaru L.

Q3

ŽB průvlak tvaru L.

2 2

Q4

8

82

ŽB průvlak tvaru 
obráceného T.

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

ŽB průvlak tvaru 
obráceného T.

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

2

2



Rozměry (mm)

/

Hmotnost (kg) 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

400x400x3500

/

1400

400x400x1500

/

600

240x500x4750

/

1425

1.5 Výpis prefabrikátů

Ozn. Popis, schematické zobrazení

Počet kusů

Podlaží
Celkem

R2

ŽB Sloup čtvercového 
průřezu

9

R1

ŽB Sloup čtvercového 
průřezu

12

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

21 21

9

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

21 75

- - -

T1

ŽB ztužidla 
obdelníkového průřezu.

12

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

12 12 12 48



Rozměry (mm)

/

Hmotnost (kg)

1400x1400x1000

/

4900

240x500x4750

/

1425

240x500x6750

/

2025

240x500x2460

/

738

1.5 Výpis prefabrikátů

Ozn. Popis, schematické zobrazení

Počet kusů

Podlaží
Celkem

Základy

Z2

Základový nosník 
obdelníkového průřezu

Z1

ŽB patka čtvercového 
průřezu.

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

3

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

23

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

6

23

6

3

Z4

Základový nosník 
obdelníkového průřezu

Z3

Základový nosník 
obdelníkového průřezu

1 1

  Beton C30/37, Ocel 
B420B



Rozměry (mm)

/

Hmotnost (kg) 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

1320x80x4750

/

1180

2400x80x4750

/

2280

2400x80x4750

s otvorem

440x200

/

2280

1225x80x5150

/

1262

2400x80x4950

/

2376

2400x80x4750

s otvorem

670x360

/

2280

2400x80x4750

s otvorem

960x200

/

2280

S7

Stropní deska Filigrán s 
otvorem pro instalace. 
Viz. vykres stropu 5.1

Stropní deska Filigrán

S6

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

S4

Stropní deska Filigrán

S5

S3

78

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

S1

Stropní deska Filigrán

18

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

S2

Stropní deska Filigrán

1.5 Výpis prefabrikátů

Ozn. Popis, schematické zobrazení

Počet kusů

Podlaží
Celkem

Stropní deska Filigrán s 
otvorem pro instalace. 
Viz. vykres stropu 5.1

1

-

3

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

1 1 1 -

Stropní deska Filigrán s 
otvorem pro instalace. 
Viz. vykres stropu 5.1

3

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

1 1 1 -

26 26 26 -

6 6 6 -

9

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

1 -

3

3

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

3 3

1

1 - 31 1



2400x80x4750

s otvorem

575x300

/

2280

2400x80x4750

s otvorem

575x200

/

2280

S8

Stropní deska Filigrán s 
otvorem pro instalace. 
Viz. vykres stropu 5.1

1

3

  Beton C30/37, Ocel 
B420B

- 31

1 -S9

Stropní deska Filigrán s 
otvorem pro instalace. 
Viz. vykres stropu 5.1

1 1

1

  Beton C30/37, Ocel 
B420B



Rozměry (mm)

/

Hmotnost (kg) 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

660x250x4750

/

980

1200x250x4750

/

1780

1200x250x4750

s otvorem

440x220

/

1780

1200x250x4950

/

1850

1200x250x4950

/

1850

660x250x4950

/

1020

1200x250x5150

s ozubem pro

schodiště

/

1930

1 1 1 - 3

15

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

2 -

5

6

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

5 5

2

10 10 10 -

57 57 57 -

1 1 1 -

2

-

3

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

1 1 1 -

Stropní panel Spiroll s 
otvorem pro instalace. 
Viz vykres stropu 5.2

3

1.5 Výpis prefabrikátů

Ozn. Popis, schematické zobrazení

Počet kusů

Podlaží
Celkem

171

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

S1

Stropní panel Spiroll

30

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

S2

Stropní panel Spiroll

S4

Stropní panel Spiroll 
nepravidelného tvaru, 
Viz vykres stropu 5.2

S5

S3

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

S7

Stropní panel Spiroll s 
ozubem pro schodiště

Stropní panel Spiroll

S6

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

Stropní panel Spiroll



1200x250x4950

s otvorem

360x670

/

1850

1200x250x4950

s otvorem

960x200

/

1850

1200x250x4750

s otvorem

575x200

/

1780

1200x250x4750

s otvorem

575x300

/

1780

1

1

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

S9

Stropní panel Spiroll s 
otvorem pro instalace. 
Viz vykres stropu 5.2

1 3

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

- 31

1 -

S8

Stropní panel Spiroll 
nepravidelného tvaru, 
Viz vykres stropu 5.2

1

S10

Stropní panel Spiroll s 
otvorem pro instalace. 
Viz vykres stropu 5.2

1

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

1 1 - 3

S11

Stropní panel Spiroll s 
otvorem pro instalace. 
Viz vykres stropu 5.2

1

  Beton C50/60, Ocel 
lana FE 1860 Relax 2

1 1 - 3



Část C2: Technologická část 

Seznam dokumentů: 

1.1 Rozpočet stavby 

1.2 Harmonogram výstavby 

2.1 Technická zpráva zařízení staveniště

− 9.1 Výkres ZS 

3.1 Technologicky postup montáže skeletu 

− 10.1 Schéma postupu ukládaní patek a sloupů

− 10.2 Schéma postupu ukládaní základových trámů

− 11.1 Detaily napojení sloupu na průvlak 

4.1 Návrh nejvhodnější stropní konstrukce na objekt školy 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ 

1.1 Rozpočet stavby 

Školní budova pro první stupeň

Datum 26.11.2011              Vypracoval: Bc. Rostislav Jozek 

            

                …………………….. 



Objekt:

A0001

Název objektu:

Zakladní škola pro první stupeň

JKSO:
801.32

Stavba:

0000001

Název stavby:

Škola

SKP:

Projektant: Rostislav Jozek m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Jan Vávra Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 0000001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  STAV s.r.o.

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 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

516 819,00

0,00

0,00

0,00

516 819,00

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:

18 974 647,45

3 794 929,00

22 769 576,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

12 280 797,00

5 677 031,00

500 000,00

0,00

18 457 828,00

0,00

18 974 647,00

18 974 647,00

Rozpočet: Základní rozpočet0000010 Rozpočet pro diplomový projekt

13

Jméno:

Podpis:

Bc. Rostislav Jozek

26.11.2011

Ing. Jiří Vácha  Jan Vávra

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

0000001
A0001

Škola

Zakladní škola pro první stupeň
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 727 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 404 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,7

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 376 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,8

4 Vodorovné konstrukce 3 716 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,9

44 Zastřešení 1 161 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,1

61 Upravy povrchů vnitřní 325 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,2

62 Úpravy povrchů vnější 1 724 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,9

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

374 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,2

99 Staveništní přesun hmot 469 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 118 356,00 0,00 0,00 0,00 0,8

713 Izolace tepelné 0,00 330 699,00 0,00 0,00 0,00 2,1

714 Izolace akustické a 
protiotřesové

0,00 294 450,00 0,00 0,00 0,00 5,9

721 Vnitřní kanalizace 0,00 112 214,00 0,00 0,00 0,00 0,3

722 Vnitřní vodovod 0,00 172 714,00 0,00 0,00 0,00 0,2

725 Zařizovací předměty 0,00 429 532,00 0,00 0,00 0,00 1,3

730 Ústřední vytápění 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

731 Kotelny 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

762 Konstrukce tesařské 0,00 397 538,00 0,00 0,00 0,00 0,0

764 Konstrukce klempířské 0,00 53 638,00 0,00 0,00 0,00 77,4

766 Konstrukce truhlářské 0,00 904 459,00 0,00 0,00 0,00 3,8

767 Konstrukce zámečnické 0,00 1 465 596,00 0,00 0,00 0,00 0,6

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 274 525,00 0,00 0,00 0,00 5,3

776 Podlahy povlakové 0,00 514 979,00 0,00 0,00 0,00 4,1

781 Obklady keramické 0,00 283 331,00 0,00 0,00 0,00 28,8

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,0

M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení

0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,0

12 280 797,00 5 677 031,00 0,00 500 000,00 0,00 2 118,1Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 17 957 828,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 17 957 828,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 17 957 828,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 17 957 828,00 0,00

Zařízení staveniště 2,80 18 457 828,00 516 819,00

Provoz investora 0,00 18 457 828,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

0000001
A0001

Škola

Zakladní škola pro první stupeň
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.3

Kompletační činnost (IČD) 0,00 18 457 828,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 18 457 828,00 0,00

516 819,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

0000001
A0001

Škola

Zakladní škola pro první stupeň
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.4

Poř. č. Položka Popis

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

1 Zemní práce

1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 150,0000 49,00 7 350,00 0,00000 0,00000

2 131 30-1103.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 10000 m3
m3 1 188,5000 100,50 119 444,25 0,00000 0,00000

3 132 30-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3
m3 2,8000 1 244,00 3 483,20 0,00000 0,00000

4 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 356,4000 130,50 46 510,20 0,00000 0,00000

5 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 1 191,3000 35,40 42 172,02 0,00000 0,00000

6 162 50-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3 953,0400 135,50 129 136,92 0,00000 0,00000

7 162 50-6111.R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m
m3 105,0000 180,50 18 952,50 0,00000 0,00000

8 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 953,0400 60,00 57 182,40 0,00000 0,00000

9 167 10-3101.R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění
m3 105,0000 33,70 3 538,50 0,00000 0,00000

10 175 10-3111.R00 Obsyp objektu
m3 238,2600 394,00 93 874,44 0,00000 0,00000

11 181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 300,0000 57,30 17 190,00 0,00000 0,00000

12 199 00-0001.R00 Poplatek za skládku - ornice
m3 105,0000 178,50 18 742,50 0,00000 0,00000

13 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3 953,0400 178,50 170 117,64 0,00000 0,00000

Zemní práce1 727 694,57 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

14 212 79-2112.R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože
m 77,9000 104,50 8 140,55 0,22107 17,22135

15 271 53-1111.RK6 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm

kraj Moravskoslezský
m3 85,0985 1 353,00 115 138,27 1,78164 151,61489

16 274 12-3901.R00 Montáž základ. pasů, prahů ze ŽB, do 1 t, H 18 m
kus 1,0000 930,00 930,00 0,06233 0,06233

17 274 12-3902.R00 Montáž základ. pasů, prahů ze ŽB, do 4 t, H 18 m
kus 9,0000 1 351,00 12 159,00 0,12173 1,09557

18 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)
m3 5,5000 2 900,00 15 950,00 2,41693 13,29312

19 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 16,6600 240,00 3 998,40 0,03921 0,65324

20 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 16,6600 81,50 1 357,79 0,00000 0,00000

21 275 12-3902.R00 Montáž základ.patek ze ŽB,v bud.do H 18 m,do 5 t
kus 23,0000 1 642,00 37 766,00 0,25716 5,91468

22 2 006 Doprava ŽB patek

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

0000001
A0001

Škola

Zakladní škola pro první stupeň
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.5

Poř. č. Položka Popis

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

Dovozce: Prefa Tovačov
kus 23,0000 1 080,00 24 840,00 0,00000 0,00000

23 2 007 Doprava ŽB základových trámů

Dovozce Prefa Tovačov
kus 8,0000 405,00 3 240,00 0,00000 0,00000

24 286-11225.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm
m 77,9000 92,18 7 180,82 0,00080 0,06232

25 2 001 Základová patka - 1400x1400x1000

Dodavatel Prefa Tovačov
kus 23,0000 6 150,00 141 450,00 4,90000 112,70000

26 2 002 ŽB základový trám - 240x500x4750
Dodavatel Prefa Tovačov

kus 6,0000 2 580,00 15 480,00 1,42500 8,55000

27 2 003 ŽB základový trám - 240x500x7500
Dodavatel Prefa Tovačov

kus 3,0000 5 010,00 15 030,00 2,25000 6,75000

28 2 005 ŽB základový trám - 240x500x2460
Dodavatel Prefa Tovačov

kus 1,0000 1 830,00 1 830,00 0,73800 0,73800

Základy a zvláštní zakládání2 404 490,83 318,65550

3 Svislé a kompletní konstrukce

29 311 23-8114.R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm
m2 1 036,8400 1 045,00 1 083 497,80 0,27127 281,26359

30 311 23-8216.R00 Zdivo POROTHERM 40 P+D P 15 na MC 10 tl. 40 cm
m2 136,0800 1 716,00 233 513,28 0,38056 51,78660

31 314 25-5109.R00 Komín Schiedel UNI***dvouprůduch., pata, DN20/20cm
kus 1,0000 30 210,00 30 210,00 0,48052 0,48052

32 314 25-5209.R00 Komín Schiedel UNI***dvouprůduch. střed, DN20/20cm
m 16,2000 6 135,00 99 387,00 0,19302 3,12692

33 314 25-5519.R00 Komín.hlava UNI FINAL 2průduchy v.1,05 m, DN 20/20
kus 1,0000 22 600,00 22 600,00 0,37508 0,37508

34 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm
kus 63,0000 316,50 19 939,50 0,03739 2,35557

35 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 27,0000 467,00 12 609,00 0,05575 1,50525

36 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 126,0000 579,00 72 954,00 0,06493 8,18118

37 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 3,0000 841,00 2 523,00 0,08336 0,25008

38 317 16-8139.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm
kus 3,0000 1 269,00 3 807,00 0,12008 0,36024

39 331 12-3911.R00 Montáž sloupů ze ŽB přivař.k zákl.,H do 18 m,1,5 t
kus 21,0000 1 875,00 39 375,00 0,02614 0,54894

40 331 12-5101.R00 Montáž sloupů ze ŽB přivařených, hmotnost do 1,5 t
kus 63,0000 2 630,00 165 690,00 0,02614 1,64682

41 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm
m2 27,1955 503,00 13 679,34 0,07938 2,15878

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:

0000001
A0001

Škola

Zakladní škola pro první stupeň
Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.6

Poř. č. Položka Popis

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

42 342 24-8112.R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 129,0695 630,00 81 313,79 0,12400 16,00462

43 342 26-1113.R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm
m2 502,6495 738,00 370 955,33 0,03086 15,51176

44 342 26-2111.R00 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.155 mm
m2 681,6410 1 120,00 763 437,92 0,05211 35,52031

45 417 38-8164.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 24 cm, tlouštka 50 cm
m 15,0500 710,00 10 685,50 0,15558 2,34148

46 33 003 Doprava ŽB sloupů

Dovozce Prefa Tovačov
kus 84,0000 950,00 79 800,00 0,00000 0,00000

47 33 001 ŽB sloup - 400x400x3500

Dodavatel Prefa Tovačov
kus 75,0000 3 433,00 257 475,00 1,40000 105,00000

48 33 002 ŽB sloup - 400x400x1500

Dodavatel Prefa Tovačov
kus 9,0000 1 471,00 13 239,00 0,60000 5,40000

Svislé a kompletní konstrukce3 3 376 691,45 533,81775

4 Vodorovné konstrukce

49 342 26-5132.R00 Podhled sadrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.
m2 1 335,2800 978,00 1 305 903,84 0,02591 34,59710

50 411 12-2111.R00 Montáž stropních panelů dl. do 480 cm, do 3 t
kus 108,0000 879,00 94 932,00 0,14104 15,23232

51 411 12-2221.R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 3 t
kus 15,0000 1 069,00 16 035,00 0,17630 2,64450

52 411 35-4173.R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení
m2 1 335,2800 176,50 235 676,92 0,00387 5,16753

53 411 35-4174.R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění
m2 1 335,2800 43,30 57 817,62 0,00000 0,00000

54 413 12-3901.R00 Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 1,5 t
kus 48,0000 1 017,00 48 816,00 0,02376 1,14048

55 413 12-3903.R00 Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 5 t
kus 24,0000 1 697,00 40 728,00 0,06605 1,58520

56 413 12-3904.R00 Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 7 t
kus 32,0000 2 120,00 67 840,00 0,08316 2,66112

57 417 38-8124.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 40 cm, tl. stropu 25 cm
m 40,3200 613,00 24 716,16 0,20258 8,16803

58 4 002 Doprava ŽB ztužidel
Dopravce Prefa Tovačov

kus 48,0000 500,00 24 000,00 0,00000 0,00000

59 41 005 Doprava desek Filigrán
Dopravce Prefa Tovačov

kus 123,0000 505,00 62 115,00 0,00000 0,00000

60 42 006 Doprava ŽB průvlaků

Dopravce Prefa Tovačov
kus 56,0000 1 200,00 67 200,00 0,00000 0,00000

61 4 001 ŽB ztužidlo
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Dodavatel Prefa Tovačov
kus 48,0000 4 631,00 222 288,00 1,42500 68,40000

62 41 001 Stropní deska Filigrán - 1225x80x4750
Dodavatel Prefa Tovačov

kus 18,0000 3 750,00 67 500,00 0,54200 9,75600

63 41 002 Stropní deska Filigrán - 2400x80x4750
Dodavatel Prefa Tovačov

kus 90,0000 6 520,00 586 800,00 2,28000 205,20000

64 41 003 Stropní deska Filigrán - 2400x80x4950

Dodavatel Prefa Tovačov
kus 12,0000 7 050,00 84 600,00 2,37600 28,51200

65 41 004 Stropní deska Filigrán - 1225x80x5150

Dodavatel Prefa Tovačov
kus 3,0000 3 590,00 10 770,00 1,26200 3,78600

66 42 002 ŽB průvlak tvaru obraceneho T - 700x500x8100

Dodavatel Prefa Tovačov
kus 32,0000 14 426,00 461 632,00 5,56900 178,20800

67 42 003 ŽB průvlak tvaru obraceneho T - 700x500x3060

Dodavatel Prefa Tovačov
kus 8,0000 5 383,00 43 064,00 2,10400 16,83200

68 42 005 ŽB průvlak tvaru L - 550x500x8100
Dodavatel Prefa Tovačov

kus 16,0000 12 119,00 193 904,00 4,81000 76,96000

Vodorovné konstrukce4 3 716 338,54 658,85028

44 Zastřešení

69 342 17-2020.R00 Montáž panelů Kingspan, stěna jednod., tl. nad 8cm
m2 143,5736 282,00 40 487,76 0,00000 0,00000

70 444 17-1020.R00 Montáž panelů Kingspan, střecha jednod.,tl.nad 8cm
m2 554,3328 262,50 145 512,36 0,00000 0,00000

71 44 003 Doprava panelů Kingspan
m2 697,9064 45,00 31 405,79 0,00000 0,00000

72 612-10110.A Panel stěnový Kingspan KS 1000 MR tl.jádra 100 mm
m2 79,1000 1 127,85 89 212,93 0,01264 0,99982

73 612-10142.A Panel střešní Kingspan KS 1000 RW tl.jádra 100 mm
m2 64,4736 1 127,85 72 716,55 0,01234 0,79560

74 612-10193 Panel střešní Kingspan KS 1000 RT tl.jádra 100 mm
m2 554,3328 1 411,10 782 219,01 0,01496 8,29282

Zastřešení44 1 161 554,40 10,08825

61 Upravy povrchů vnitřní

75 611 47-5121.R00 Omítka vnitřní stropů Hasit vápenocem. dvouvrstvá
m2 523,3256 245,50 128 476,43 0,01448 7,57775

76 612 47-5121.R00 Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá
m2 1 036,8400 190,50 197 518,02 0,01315 13,63445

Upravy povrchů vnitřní61 325 994,45 21,21220
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62 Úpravy povrchů vnější

77 346 25-5117.R00 Obklad stěn z desek 60 mm
m2 72,2700 994,00 71 836,38 0,15272 11,03707

78 622 40-5131.U00 KZS omítka tepel izol Baumit 30mm
m2 1 072,6000 686,00 735 803,60 0,13000 139,43800

79 622 42-1307.R00 Zateplovací systém Rocwool Fasrock - F tl. 140 mm
m2 1 072,6000 855,00 917 073,00 0,01249 13,39677

Úpravy povrchů vnější62 1 724 712,98 163,87185

63 Podlahy a podlahové konstrukce

80 631 31-2511.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15)
m3 85,2654 3 170,00 270 291,32 2,37855 202,80802

81 631 31-5611.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20)
m3 32,3760 3 210,00 103 926,96 2,42198 78,41402

Podlahy a podlahové konstrukce63 374 218,28 281,22204

99 Staveništní přesun hmot

82 998 01-4121.R00 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m
t 1 987,7179 236,00 469 101,42 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 469 101,42 0,00000

711 Izolace proti vodě

83 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 215,8400 72,50 15 648,40 0,00041 0,08849

84 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 65,3400 86,60 5 658,44 0,00041 0,02679

85 774 73-1112.U00 Podlož podlah folie Pe -0,1mm
m2 1 550,2800 27,90 43 252,81 0,00011 0,17053

86 283-22024 Fólie Fatrafol 810 tl. 0,6, š. 1300 mm zemní hnědá
m2 648,0495 73,00 47 307,61 0,00076 0,49252

87 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
% 1 118,6727 5,80 6 488,30 0,00000 0,00000

Izolace proti vodě711 118 355,57 0,77833

713 Izolace tepelné

88 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 1 335,2800 23,20 30 978,50 0,00003 0,04006

89 713 13-1131.R00 Izolace tepelná stěn lepením
m2 65,3400 90,90 5 939,41 0,00000 0,00000

90 247-42201 BÖRNER PUK lepidlo na tepelnou izolaci
kg 13,0680 226,23 2 956,37 0,00100 0,01307

91 283-75919 Deska perimetr. polystyrenová Capatect 500x1000mm
m3 9,1476 2 811,62 25 719,58 0,03000 0,27443

92 283-763405 Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 100 mm
m2 225,1800 486,22 109 487,02 0,00330 0,74309
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93 283-763407 Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 140 mm
m2 215,8400 680,71 146 924,45 0,00462 0,99718

94 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 3 220,0532 2,70 8 694,14 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 330 699,47 2,06783

714 Izolace akustické a protiotřesové

95 713 12-111a.T00 Izolace akustická podlah na sucho, jednovrstvá
m2 1 335,2800 23,20 30 978,50 0,00003 0,04006

96 631-53784 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm
m2 1 335,2800 193,95 258 977,56 0,00440 5,87523

97 998 71-4202.R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m
% 2 899,5605 1,55 4 494,32 0,00000 0,00000

Izolace akustické a protiotřesové714 294 450,37 5,91529

721 Vnitřní kanalizace

98 721 17-6101.R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm
m 98,0000 153,50 15 043,00 0,00034 0,03332

99 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm
m 36,0000 157,50 5 670,00 0,00047 0,01692

100 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm
m 51,0000 485,50 24 760,50 0,00152 0,07752

101 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm
m 56,0000 403,00 22 568,00 0,00131 0,07336

102 721 17-6126.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm
m 30,0000 583,00 17 490,00 0,00188 0,05640

103 721 17-6127.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 3,9 mm
m 15,0000 583,00 8 745,00 0,00277 0,04155

104 721 19-4103.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8
kus 46,0000 47,10 2 166,60 0,00000 0,00000

105 721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
kus 13,0000 55,30 718,90 0,00000 0,00000

106 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
kus 29,0000 82,40 2 389,60 0,00000 0,00000

107 721 27-3146.R00 Hlavice ventilační z PVC  DN 125/990
kus 4,0000 319,50 1 278,00 0,00490 0,01960

108 721 29-0112.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
m 462,0000 20,70 9 563,40 0,00000 0,00000

109 998 72-1202.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
% 1 103,9300 1,65 1 821,48 0,00000 0,00000

Vnitřní kanalizace721 112 214,48 0,31867

722 Vnitřní vodovod

110 722 17-3401.R00 Potrubí FRIATHERM multi (vícevrstvé) d 16x2,0 mm
m 65,5000 191,00 12 510,50 0,00017 0,01114

111 722 17-3402.R00 Potrubí FRIATHERM multi (vícevrstvé) d 20x2,3 mm
m 245,0000 223,00 54 635,00 0,00023 0,05635
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112 722 17-3403.R00 Potrubí FRIATHERM multi (vícevrstvé)d 25x2,8 mm
m 98,0000 324,00 31 752,00 0,00031 0,03038

113 722 17-3606.R00 Potrubí FRIATHERM starr (c-PVC)  d 50x5,6 mm
m 30,0000 812,00 24 360,00 0,00127 0,03810

114 722 17-3607.R00 Potrubí FRIATHERM starr (c-PVC)  d 63x7,1 mm
m 15,0000 1 148,00 17 220,00 0,00201 0,03015

115 722 19-0401.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
kus 131,0000 150,50 19 715,50 0,00000 0,00000

116 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
m 453,5000 21,00 9 523,50 0,00001 0,00453

117 283-77108 Izolace potrubí Mirelon PRO 25x9 mm
m 56,0000 13,95 781,20 0,00006 0,00336

118 998 72-2202.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
% 1 704,9770 1,30 2 216,47 0,00000 0,00000

Vnitřní vodovod722 172 714,17 0,17401

725 Zařizovací předměty

119 725 11-9205.R00 Montáž klozetových mís normálních
kus 26,0000 633,00 16 458,00 0,00180 0,04680

120 725 12-9201.R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže
soubor 13,0000 940,00 12 220,00 0,00375 0,04875

121 725 21-9201.R00 Montáž umyvadel na konzoly
soubor 46,0000 642,00 29 532,00 0,00224 0,10304

122 725 33-9101.R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur
kus 3,0000 590,00 1 770,00 0,00379 0,01137

123 642-17413 Umyvadlo CERATOP COMPACT 60x40 otvor pro baterii
kus 46,0000 4 579,80 210 670,80 0,00900 0,41400

124 642-34584 Mísa klozetová kombi stoj LYRA bílá svislý odpad
kus 26,0000 1 793,16 46 622,16 0,01500 0,39000

125 642-51330 Pisoár keram. SLP17 Domino s automat splachovačem
kus 13,0000 7 395,00 96 135,00 0,01600 0,20800

126 642-71101 Výlevka MIRA se sklop. plast. mřížkou, bílá
kus 3,0000 4 252,38 12 757,14 0,01400 0,04200

127 998 72-5202.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
% 4 261,6510 0,79 3 366,70 0,00000 0,00000

Zařizovací předměty725 429 531,80 1,26396

730 Ústřední vytápění

128 0000006 Ústřední vytápění
ks 1,0000 250 000,00 250 000,00 0,00000 0,00000

Ústřední vytápění730 250 000,00 0,00000

731 Kotelny

129 0000007 Plynový kotel
ks 1,0000 75 000,00 75 000,00 0,00000 0,00000

Kotelny731 75 000,00 0,00000
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762 Konstrukce tesařské

130 763 73-2112.R00 Montáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m
m 500,6500 212,00 106 137,80 0,00000 0,00000

131 762 002 Doprava drevěných vazníku do vzdálenosti 10 km
kus 31,0000 1 950,00 60 450,00 0,00000 0,00000

132 762 001 Dřevěný příhradový vazník dl. 17,00 m
kus 31,0000 7 450,00 230 950,00 0,00000 0,00000

Konstrukce tesařské762 397 537,80 0,00000

764 Konstrukce klempířské

133 764 13 0002 Oplechování parapetu Blix, rš.400mm, dl.900mm
kus 8,0000 600,00 4 800,00 1,00000 8,00000

134 764 13 0003 Oplechování parapetu Blix, rš.400mm, dl.1200mm
kus 8,0001 750,00 6 000,08 1,30000 10,40013

135 764 13 0004 Oplechování parapetu Blix, rš.400mm, dl.600mm
kus 23,0000 500,00 11 500,00 0,70000 16,10000

136 764 13 0005 Oplechování parapetu Blix, rš.400mm, dl.1500mm
kus 33,0000 900,00 29 700,00 1,30000 42,90000

137 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
% 520,0008 3,15 1 638,00 0,00000 0,00000

Konstrukce klempířské764 53 638,08 77,40013

766 Konstrukce truhlářské

138 766 62-9301.R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
kus 31,0000 887,00 27 497,00 0,00068 0,02108

139 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus 10,0000 1 100,00 11 000,00 0,00091 0,00910

140 766 62-9303.R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2
kus 39,0000 1 312,00 51 168,00 0,00121 0,04719

141 766 66-2112.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 65,0000 292,00 18 980,00 0,00000 0,00000

142 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 2,0000 296,00 592,00 0,00000 0,00000

143 766 66-2142.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm
kus 5,0000 456,50 2 282,50 0,00000 0,00000

144 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 28,0000 75,40 2 111,20 0,00001 0,00028

145 766 69-5232.R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm
kus 2,0000 102,50 205,00 0,00002 0,00004

146 767 64-6510.R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových
kus 1,0000 1 196,00 1 196,00 0,00040 0,00040

147 611-61717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub
kus 24,0000 2 429,90 58 317,60 0,01800 0,43200

148 611-61721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub
kus 41,0000 2 429,90 99 625,90 0,02000 0,82000

149 611-61725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub
kus 2,0000 2 429,90 4 859,80 0,02200 0,04400
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150 611-61738aa Dveře vnitřní hladké plné 2kř.160x197 dýha dub
kus 3,0000 4 859,80 14 579,40 0,04300 0,12900

151 611-65311 Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm dýha dub
kus 1,0000 3 980,90 3 980,90 0,03800 0,03800

152 611-74186aa Dveře vchodové plné 2kř. palubkové 180x210 cm
kus 2,0000 7 165,62 14 331,24 0,05800 0,11600

153 611-81251 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x197 cm
kus 24,0000 1 447,60 34 742,40 0,02880 0,69120

154 611-81252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm
kus 41,0000 1 654,40 67 830,40 0,02950 1,20950

155 611-81253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm
kus 2,0000 1 654,40 3 308,80 0,03000 0,06000

156 611-81256aa Zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x197 cm
kus 3,0000 2 223,10 6 669,30 0,03300 0,09900

157 611-81256bb Zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 235x210 cm
kus 2,0000 2 946,90 5 893,80 0,03300 0,06600

158 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 28,0000 77,55 2 171,40 0,00123 0,03444

159 611-87156aa Prah dubový délka 180 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 2,0000 108,57 217,14 0,00123 0,00246

160 76603 Okno plastové 150x150 cm
kompl. 9,0000 7 500,00 67 500,00 0,00000 0,00000

161 76603 Okno plastové 150x200 cm
kompl. 31,0000 8 300,00 257 300,00 0,00000 0,00000

162 76604 Okno plastové 75x75 cm
kompl. 21,0000 2 400,00 50 400,00 0,00000 0,00000

163 76604 Okno plastové 75x50 cm
kompl. 13,0000 2 800,00 36 400,00 0,00000 0,00000

164 76604 Okno plastové 125x75 cm
kompl. 11,0000 4 000,00 44 000,00 0,00000 0,00000

165 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 8 871,5978 1,95 17 299,62 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlářské766 904 459,40 3,81969

767 Konstrukce zámečnické

166 767 16 0001 Výtah KONO
ks 1,0000 1 375 000,00 1 375 000,00 0,00000 0,00000

167 767 20-0001.RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry
m 47,6000 1 210,00 57 596,00 0,01191 0,56692

168 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 13 750,0000 2,40 33 000,00 0,00000 0,00000

Konstrukce zámečnické767 1 465 596,00 0,56692

771 Podlahy z dlaždic a obklady

169 771 57-5105.RT5 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm
Flexkleber (Knauf)

m2 228,0000 330,00 75 240,00 0,00500 1,14000
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170 597-64220 Dlažba Taurus Granit leštěná 150x150x8 mm
m2 228,0000 785,90 179 185,20 0,01820 4,14960

171 998 77-1202.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 2 544,2520 7,90 20 099,59 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 274 524,79 5,28960

776 Podlahy povlakové

172 776 51-1000.R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových
m2 1 322,2800 138,50 183 135,78 0,00042 0,55536

173 247-44173 Lepidlo Thomsit L 290 LINO bal. po 12 kg
kg 264,4560 143,59 37 973,24 0,00100 0,26446

174 284-12245 Podlahovina PVC Novoflor Standard  1500x1,5
m2 1 322,2800 216,30 286 009,16 0,00245 3,23959

175 998 77-6202.R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
% 5 071,1818 1,55 7 860,33 0,00000 0,00000

Podlahy povlakové776 514 978,51 4,05940

781 Obklady keramické

176 781 47-1110.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 30x20 cm
m2 378,7400 455,50 172 516,07 0,05580 21,13369

177 597-64201aa Obklad keramický Karchin W 110 B 200x300
m2 397,6770 249,61 99 264,16 0,01920 7,63540

178 998 78-1202.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
% 2 717,8023 4,25 11 550,66 0,00000 0,00000

Obklady keramické781 283 330,89 28,76909

M21 Elektromontáže

179 0000000008 Elektroinstalace, hlavni rozvaděč
ks 1,0000 350 000,00 350 000,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 350 000,00 0,00000

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

180 0000000009 Vzduchotechnika
ks 1,0000 150 000,00 150 000,00 0,00000 0,00000

Montáže vzduchotechnických zařízeníM24 150 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Obecné informace 

Obecné informace o stavbě: 

Název objektu: Školní budova pro první stupeň

Typ objektu: Budova občanské vybavenosti 

Místo stavby: Rychvald 

Kraj: Moravskoslezský 

Katastrální území: Karviná 

Číslo parcely: 2021/1 

Informace o objednateli a dodavateli: 

Objednatel: MěÚ Rychvald 

Bohumínská 1485 

Rychvald 735 32 

Zástupce: Jan Vávra 

Zhotovitel: Stav s.r.o 

Orlovská 1235 

Rychváld 735 32 

Zástupce:  Ing. Jiří Vácha 

Stručný popis stavby: 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Objekt bude umístěn na okraji města a je napojen na ulici Bohumínskou. Konstrukční systém 

objektu je skeletový z montovaných dílců.1 Jedná se o prefabrikované sloupy čtvercového 

průřezu 400x400 mm, průvlaky tvaru obraceného T šířky 700 mm a výšky 500 mm 

a průvlaky tvaru obráceného L šířky 550 mm a výšky 500 mm. Nosná konstrukce je ztužena 

ztužidly obdélníkového průřezu šířky 240 mm a výšky 500 mm a stropní konstrukci. Stropní 

konstrukce je tvořena deskami filigrán, které jsou uloženy na ozuby průvlaků. Obvodové 

výplňové zdivo je z cihel Porotherm 24 P+D vyzděného na maltu Hasit Mauermörtel 920 

zakotvené do sloupů ocelovými pásky. Rozměr objektu je 16,54x16,19 m v podzemním 

                                                
1  Viz Výpis prvků



6

podlaží a 31,64x16,54 m v nadzemním podlaží. Konstrukční výška jednotlivých podlaží 

je 3,50 m v podzemním podlaží a 4,00 m v nadzemních podlažích.  

Objekt je založen na prefabrikovaných základových patkách rozměrů 1400x1400 mm. 

Výplňové zdivo je vynášeno na základových nosnících umístěných ozubem na patkách.  

 Celý objekt je zastřešen dřevěnými příhradovými vazníky umístěných na ztužidlech 

nejvyššího podlaží. Komunikace mezi podlažími je řešena prefabrikovaným 3 ramenným 

schodištěm. Konstrukční řešení je provedeno jako 1x rameno s mezipodestami uložené  

na vnitřní nosné zdi ze zdiva Porotherm 40 P+D a 2x ramena bez mezipodest uložené  

na ozub na stropní konstrukci podlaží a mezipodestu. V objektu je navržen také výtah  

pro bezbariérový přístup do vyšších podlaží. Šachta pro tento výtah je ze zdiva  

Porotherm 24 P+D a je umístěna v zrcadle schodiště. Rozměr výtahové šachty 

je 1500x1710 mm. V objektu je použito komínového těleso Schiedel UNI 2020. Objekt  

je vytápěn ústředním vytápěním pomocí kotle na plyn. Po dostavbě objektu bude z vnější 

strany zateplen fasádní izolací Rockwool Fasrock tl. 140mm a omítnut tepelně izolační 

omítkou Baumit termo. 
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1. Staveniště

1.1 Postup budování a likvidace staveniště:  

Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyužívaný  

a neoplocený. Staveniště se začne provádět dva týdny před zahájením prací na stavbě a bude 

se postupně budovat podle potřeb v průběhu stavby. Nejprve se provede stavba betonáž 

základových patek jeřábu, aby mohl být před zahájením stavby sestaven věžový jeřáb.  

Poté se provede komunikace, podkladní vrstva pod buňky ZS, skládky a umístí se samotné 

buňky. Nakonec se provede napojení staveniště na inženýrské sítě. Likvidovat se budou 

postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčištěním objektu 

zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetí stavebních prací zajistí stavebník vytýčení 

stávajících inženýrských sítí.  

1.2 Uspořádání staveniště 2

Vjezd na staveniště bude proveden z ulice Bohumínské. U vjezdu bude umístěna 

buňka pro vratného a vjezd bude zabezpečen závorou. Před započetím prací na staveništi 

bude v okolí vjezdu na staveniště upravené dopravní značení. Budou umístěny dopravní 

značky omezující rychlost provozu a značky upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 2 m a bude prováděna kontrola a čištění 

odjíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikaci. Napravo od vjezdu 

budou umístěny šatny a umývárny pro zaměstnance. Podél komunikace budou kanceláře pro 

vedení stavby a za objektem bude postaven věžový jeřáb Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic. 

Kolem něj budou rozmístěny skládky prefabrikátu a zdiva Porotherm.  

1.3 Mechanizace na staveništi  

Stavební věžový jeřáb Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic3

Jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i šikmým výložníkem délky 50 m s vlečenou 

kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna 

pomocí tahače TATRA 815 a třínápravového podvozku. Jeřáb bude ustaven na pevných 

pilotách Ø 1 000 mm hlubokých 3 m. Rozměr základny je 2,2x2,7 m. Příkon jeřábu vyžaduje 

                                                
2  Viz výkres 9.1 Situace zařízení staveniště
3  Viz příloha č.1 Technický list jeřábu Liebherr 
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zajištění přívodu zakončeného 100 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze  

a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D".  

Technické parametry:            Poměr nosnosti k délce vyložení:

Nakládač BobCat S300 

Nakládač řízený smykem pro převoz palet s materiálem po staveništi. 

Technické parametry: 

Míchačka m-tec duo-mix 

Duo-mix lze zásobovat jak pytlovým zbožím, tak materiálem ze sila. Míchačka bude 

používána k přípravě maltové směsi pro zdění a k výrobě omítkové směsi při realizaci 

omítek.  

Technické parametry:  Standardní dopravované množství: cca 22 l/min 

 Dopravní vzdálenost: až 60 m 

 Dopravní výška: až 30 m  

 Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  

 Jištění: 25 A 

 Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  

 Hmotnost: cca 250 kg 
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2. Napojení staveniště na zdroje 

Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky - kanalizace, 

vodovod, plynovod, elektrický silnoproud. Po dobu výstavby přípojek dojde k dočasným 

záborům ulice Bohumínská. Doprava bude odkloněna na nedalekou silniční komunikaci (ulici 

Záblatskou). Staveniště bude napojeno na zdroje z revizních šachtic (voda a kanalizace)  

a hlavního jističe (elektřina), do které budou zdroje přivedeny z uličních rozvodů. 

Místa napojení jsou vyznačena v projektové dokumentaci. 4

Voda:  

Voda na staveniště bude napojena na vodovodní vedení objektu v revizní šachtici. Pro 

napojení budou použity armatury z neměkčeného PVC. Měření odběru vody na staveništi 

bude prováděno vodoměrem v revizní šachtici.  

Kanalizace:  

Splašková voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna kanalizačními troubami 

z neměkčeného PVC napojenými na kanalizační vedení objektu v revizní šachtici. 

Plyn: 

 Staveniště nebude napojeno na plyn. 

Elektrická energie:  

 Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z elektrického rozvodu objektu 

napojeného z hlavního jističe. Kabely po staveništi povedou pod povrchem v dvoustěnných 

ochranných trubkách DUOHARD ve hloubce 0,5m. 

2.1 Zásobování staveniště el. energií  

Určení druhu spotřebičů a stanovení maximálního zdánlivého příkonu 

Výpočet na maximální zdánlivý příkon je proveden v příloze.5

Určení vnitro staveništního rozvodu NN 

Rozvod po staveništi je řešen podpovrchově pomocí kabelů. Jedná se měděné kabely 

s obalem z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče budou umístěny v dvoustěnných ochranných 

trubkách DUOHARD ve hloubce 0,5m pod úrovní terénu v trase vytýčené v projektové 

dokumetnaci.6

                                                
4  Výkresy 1.1 Situace a 9.1 Situace zařízení staveniště
5  Příloha 1 Výpočet maximálního příkonu elektrické energie 
6  Výkres 9.1 Situace zařízení staveniště
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Osvětlení na staveništi:  

Staveniště bude osvětleno pomocí halogenových svítidel umístěných na plotových 

sloupcích. Další halogenová svítidla budou umístěna na provizorních sloupcích kolem 

komunikace, u administrativních buněk a buněk zaměstnanců. 

2.2 Zásobování staveniště vodou 

Množství potřeby vody pro provoz staveniště je vypracováno v příloze.7

3. Řešení objektu zařízení staveniště

3.1 Sociální zařízení staveniště

Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi.  

Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 

zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků, pro které je staveniště budováno a zejména na 

počtu pracovníků, pro které je nutné zajistit stravování, popř. ubytování. Zařízení musí být 

v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

K vytvoření sociálního zařízení staveniště bylo použito systému CONTIMADE. 

Zařízení staveniště je navrženo pro maximální množství pracovníku, kteří se na stavbě ve 

stejnou chvíli vyskytnou. V tomto případě je staveniště navrhnuto na 20 pracovníků. 

Šatny: min 1,75m2 na jednoho pracovníka tj. 35,00m2 pro 20 pracovníků. Navrženy 3 buňky 

L7B o rozměrech 6,058m x 2,435m, tj. 3x14,75m2 = 44,25m2

Hygiena: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedla a pro umývárnu 3 umyvadla a 2 sprchy 

použijeme buňku sanitární 19C. 

Stavbyvedoucí: je navržena kombinace buněk L10B+L1B. 

Administrativa: je navržena buňka s označením L9B. 

Technici: je navržena buňka s označením L9B. 

3.2 Systém zásobování materiály: 

Zdící materiál Porotherm a prefabrikované prvky Topos Prefa budou na stavbu 

dováženy vždy v množství na jedno podlaží. 

Základové patky, Základové nosníky, Sloupy, Průvlaky, Ztužidla a Stropní desky filigrán, 

budou dodávány na kamionu MAN AFFER 110 o nosnosti 25 000 kg.  

                                                
7  Příloha 2: Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště
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Porotherm 40 P+D: bude dodáván na paletách velikosti 1340x1000 mm zabalených ve fólii. 

Palety budou dováženy na automobilu AVIA D75-160 

Porotherm 24 P+D: bude balený na paletách 1180x1000 mm zabalený ve fólii. Palety budou 

dováženy na automobilu AVIA D75-160. 

Překlady Porotherm 7: budou dodávány na dřevěných hranolech rozměrů 75x75x960 mm 

balených po 20-ti kusech zabalených v ochranné fólii. Překlady budou dováženy na 

automobilu AVIA D75-160 

Maltová směs: bude dodávána v 30-ti kg pytlích nadvakrát pro celou stavbu. 

Betonářská výztuž:  Kari síť pro vyztužení stropní konstrukce bude dopravena na staveniště

najednou pro všechny podlaží. 

Dřevěné vazníky: Vazníky budou na staveniště dopraveny během dvou dnů a budou rovnou z 

vozidla umístěny do konstrukce střechy. 

Střešní panely Kingspan: Střešní panely budou na staveniště dopraveny najednou pro celou 

střešní konstrukci 

Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují 

pro potřebné zatížení a není potřeba činit žádná další opatření. Pro převoz vazníku se musí 

zajistit povolení krajského úřadu pro převoz nadměrného nákladu. 

3.3 Skladování na staveništi 

Požadavky na uspořádání skládek 

Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový 

materiál nepravidelných tvarů do výše 1 m.  

Prefabrikáty budou při skladování podloženy dřevěnými hranoly výšky 150 mm, které 

se umísťují 250-350 mm od okraje dílců. Ukládá-li se více dílců nad sebe, podkladky musejí 

být svislé nad sebou. Jednotlivé typy materiálů budou od sebe odděleny uličkou 1,0 m.  

Pytle s maltovou směsí musí byt skladovány v neporušených obalech. Po rozbalení 

krycí folie na paletách, budou zbyté prvky z palety uschovány do krytého prostoru nebo 

překryty folií, aby v případě změny počasí nedošlo k jejich poškození.  

Cihelné zdivo bude skladováno na paletách. Na skládkách budou ukládány dvě palety 

na sebe a mezi materiály různých druhu, bude ulička 1,00 m.  

Materiál, jehož plocha je větší než 4m2, a materiál, při jehož přemisťování připadá na 

1 muže váha větší než 50kg, se smí skladovat do výše max. 1,2 m. Pokud se materiál ukládá 

pomocí mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci nezvedá výše než 1,2 m,  
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pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných a max. 3 m na trvalých skládkách. 

 Betonářská výztuž bude uložena do dílny. Výztuž se rozdělí dle profilu a délek. 

Všechny prostory vymezené pro skladování materiálů musí být příslušně odvodněny a 

provedeny na zpevněném podloží ze zhutněné strusky tloušťky 150 mm.  

Typy skládek a skladů

Na staveništi se objevují 3 typy skládek materiálu:  

- skládka otevřená na volném prostranství 

Na otevřených skládkách se uskladňují palety s kusovým stavivem, překlady, 

prefabrikáty (základové patky, nosníky, sloupy, průvlaky, ztužidla, stropní desky) a střešní 

panely, jsou-li v originálním nepromokavém balení nebo jsou-li překrytý nepromokavou folií.  

- skládka krytá lehkou plechovou krytinou 

Na skládkách krytých lehkou plechovou krytinou se budou skladovat palety 

s maltovou směsí a omítky, také bude na této skládce umístěno míchací zařízení maltové 

směsi. 

- krytý sklad 

V krytých skladech se skladuje: plášťové podlahoviny, spojovací součásti, vodiče, 

svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, dřezy a umyvadla, samostatné pytle 

cementu, vápna, sádra, omítkové směsi, dlaždice, obkladačky, sklo a pracovní pomůcky. 

Kryté sklady jsou ze skladových buněk systému CONTIMADE standart 24A. 

3.4 Ostatní zařízení staveniště

Dílna je vytvořena ze dvou skladových buněk CONTIMADE standart 24A. Bude 

sloužit pro skladování výztuže a případné ohýbaní a řezání výztuže. 

Oplocení staveniště je z mobilního oplocení Tempoline výšky 2m. Výplň rámu  

je z drátu Ø2 mm a má oka 50x50 mm. 
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4. Bezpečnost práce 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat:  

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

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

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

- 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 před zahájením prací.  

Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být  

ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech  

nepovolaných osob.  

5. Vliv na životní prostředí, odpady 

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

materiál se odveze na povolenou skládku. Z odpadovými materiály vzniklými během 

výstavby bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci 

stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod.  

O nakládání s odpady pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat 

specializovaná firma dle smluvního zajištění. Splaškové i dešťové vody budou napojeny na 

veřejnou kanalizaci. 
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6. Seznam užité literatury 

[1] POROTHERM - katalog 
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 http://www.toposprefa.cz/index.aspx?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=atypic

 ka_produkce_pdf 

[10] Nařízení vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[11]  Zákon 309/2006 sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

[12] Zákon 185/2001 sb. o odpadech 
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Příloha 1: Výpočet maximálního příkonu elektrické energie 

STAVEBNÍ STROJ
štítkový 
příkon       
[kW]

[ks] [kW]

Jeřáb Turmdrehkran 125 HC-L6/12 Litronic 65,00 1 65,0
Míchačka malt.směsi m-tec duo-mix 6,25 1 6,3
Svářečka 8,00 2 16,0
Stříhačka 7,00 1 7,0
Vrtačka na ocel 1,50 2 3,0
Vračka na dřevo 1,50 4 6,0
Pila na zdivo Porotherm 3,00 2 6,0
Prutokový ohřívač 3,00 5 15,0
Zásobníkový ohřívač na vodu 120 l 10,00 2 20,0
Otopné těleso v buňce 2,50 9 22,5

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 166,8 kW

OSVĚTLENÉ PROSTORY
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Kanceláře 0,020 59,2 1,2
Vrátnice 0,020 9,7 0,2
Šatny, umývárna, WC 0,006 73,9 0,4
Dílny 0,003 20,0 0,1

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 1,9 kW

DRUH PRACÍ

příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Bezpečnostní osvětlení staveniště 0,002 2750 5,5

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 5,5 kW

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 = 163 kW

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ

VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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Příloha 2: Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:

[l/s]

Qn - spotřeba vody v l/s

Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8h)

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách

    Qn =         0,87 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

potřebné 
množství vody 

[l]

200

1700

potřebné 
množství vody 

[l]

200

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

Hygienické účely
Sprchování

POTŘEBA VODY PRO:

800
900

1875

7240

 MEZISOUČET C

měrná 
jednotka

1 pracovník
1 pracovník

POTŘEBA VODY PRO:

Zdění (bez vody pro maltu)

počet 
měrných 
jednotek

 MEZISOUČET A

125

střední norma 
[l/m.j.]

m2Příčky (bez vody pro maltu)
m2

40
45

12615

potřebné 
množství vody 

[l]

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod.

 MEZISOUČET B

250

5

2501

20

15

362

20
20

m3

3,6

měrná 
jednotka

m3

m2 470

250

VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

střední norma 
[l/m.j.]

Ošetřování betonu

POTŘEBA VODY PRO:

Výroba malty pro zdění

2350

900

počet 
měrných 
jednotek

Výroba zálivkové malty

3600*t

2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t

k*P
  Q

nn
n

++
=

∑
=
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1. Obecné informace 

 Účelem technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění 

montážních prací vycházejících z ustanovení příslušných norem1 a pokynů výrobce 

prefabrikátů. 

1.1 Obecné informace o objektu, na který se technologický předpis vztahuje: 

Název objektu: Školní budova pro první stupeň

Typ objektu: Budova občanské vybavenosti 

Místo stavby: Rychvald 

Kraj: Moravskoslezský 

Katastrální území: Karviná 

Číslo parcely: 2021/1 

Jméno a adresa stavebníka  

Stav s.r.o 

Orlovská 1235 

Rychvald 735 32 

1.2 Konstrukční řešení objektu: 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Objekt bude umístěn na okraji města a je napojen na ulici Bohumínskou. Konstrukční systém 

objektu je skeletový z montovaných dílců.2 Jedná se o prefabrikované sloupy čtvercového 

průřezu 400x400 mm, průvlaky tvaru obraceného T šířky 700 mm a výšky 500 mm 

a průvlaky tvaru obráceného L šířky 550 mm a výšky 500 mm. Nosná konstrukce je ztužena 

ztužidly obdélníkového průřezu šířky 240 mm a výšky 500 mm a stropní konstrukci. Stropní 

konstrukce je tvořena deskami filigrán, které jsou uloženy na ozuby průvlaků. Obvodové 

výplňové zdivo je z cihel Porotherm 24 P+D vyzděného na maltu Hasit Mauermörtel 920 

zakotvené do sloupů ocelovými pásky. Rozměr objektu je 16,54x16,19 m v podzemním 

podlaží a 31,64x16,54 m v nadzemním podlaží. Konstrukční výška jednotlivých podlaží 

je 3,50 m v podzemním podlaží a 4,00 m v nadzemních podlažích.  

Objekt je založen na prefabrikovaných základových patkách rozměrů 1400x1400 mm. 

Výplňové zdivo je vynášeno na základových nosnících umístěných ozubem na patkách.  
                                                
1  Viz seznam užité literatury 
2  Viz Výpis prvků
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 Celý objekt je zastřešen dřevěnými příhradovými vazníky umístěných na ztužidlech 

nejvyššího podlaží. Komunikace mezi podlažími je řešena prefabrikovaným 3 ramenným 

schodištěm. Konstrukční řešení je provedeno jako 1x rameno s mezipodestami uložené  

na vnitřní nosné zdi ze zdiva Porotherm 40 P+D a 2x ramena bez mezipodest uložené  

na ozub na stropní konstrukci podlaží a mezipodestu. V objektu je navržen také výtah  

pro bezbariérový přístup do vyšších podlaží. Šachta pro tento výtah je ze zdiva  

Porotherm 24 P+D a je umístěna v zrcadle schodiště. Rozměr výtahové šachty 

je 1500x1710 mm. V objektu je použito komínového těleso Schiedel UNI 2020. Objekt  

je vytápěn ústředním vytápěním pomocí kotle na plyn. Po dostavbě objektu bude z vnější 

strany zateplen fasádní izolací Rockwool Fasrock tloušťky 140mm a omítnut tepelně izolační 

omítkou Baumit termo. 

2. Materiály 

Nosná konstrukce objektu je tvořena systémem Prefa Topos. 

Spoje budou zality cementovou maltou HASIT GROB- Betonreparaturmörtel 474. 

2.1 Materiály, jejich parametry a použití v konstrukci: 

Nosné dílce Prefa Topos3  

Základy: 

Základové patky:     

Označení v projektu: Z1 

Rozměry š/d/v 1400x1400x1000 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 4900 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Základové nosníky:    

      Označení v projektu: Z2-Z4 

Rozměry š/v/d 240x500x4750, 240x500x7500, 

240x500x2460 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1425-2250 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

                                                
3  Přesné rozměry prvků dle Výpisu prvků
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Svislá nosná konstrukce: 

Sloupy:   

Označení v projektu: R1, R2 

Rozměry š/d/v 400x400x3500, 400x400x1500 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1400, 600 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Vodorovná nosná a ztužující konstrukce: 

Průvlaky  

Označení v projektu: Q1, Q2 

Rozměry š/v/d 700x500x8100, 700x500x3060 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 5569, 2104 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Označení v projektu: Q3,Q4 

Rozměry š/v/d 550x500x8100 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 4810 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Ztužidla: 

Označení v projektu: T1 

Rozměry š/v/d 240x500x4750 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1425 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Maltové směsi Hasit: 

Pro zálivkový beton  

HASIT GROB- Betonreparaturmörtel 474 

Maximální zrnitost 4 mm 

Objem. hmot  1700 kg/m3

Pevnost v tlaku ≥ 30 N/mm2

Spotřeba vody: max. 4,5-5 l vody/30 kg suché směsi 
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Doba zpracovatelnosti cca 2 hod 

2.2 Údaje o dodavateli a způsob dodání: 

Nosné dílce TOPOS 

TOPOS PREFA Tovačov a.s. 

Tovačov II – Annín 53 

751 01 Tovačov 

 Prefabrikované prvky i maltové směsi budou na stavbu dopravovány na kamiónech 

MAN AFFER 110 o nosnostech 25 000 kg. 

Zálivková malta 

Hasit 

Ostravská 1818 

CZ-74801 Hlučín 

Maltové směsi budou na stavbu dopravovány na nákladních automobilech  

AVIA D75-160 s nosností 4240kg a budou přepravovány na paletách. 

Hmotnosti palet: HASIT GROB- Betonreparaturmörtel 474 – počet pytlů 42 ks/pal 

                – hmotnost palety cca 1260 kg 

2.3 Doprava materiálů po staveništi: 

Z kamionu budou palety skládány věžovým jeřábem Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic 

na staveništní skládky. Z automobilu AVIA budou palety skládány nakládačem BobCat S300 

a k manipulaci s materiálem po staveništi bude používán nakládač BobCat S300 a stavební 

věžový jeřáb Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic, kterým budou dílce umísťovány přímo  

na místo montáže. 

2.4 Skladování materiálů: 

Skladovací plocha prefabrikátů bude vytvořena ze zhutněné vrstvy strusky  

tloušťky 150 mm a frakce 16-32 mm a odvodněná. Prefabrikáty budou při skladování 

podloženy dřevěnými hranoly výšky 150 mm, které se umísťují 250-350 mm od okraje dílců. 

Ukládá-li se více dílců nad sebe, podkladky musejí být svislé nad sebou. Jednotlivé typy 

materiálů budou od sebe odděleny uličkou 1,0 m.  

Skladovací plocha pro palety s maltovou směsí bude také vytvořena ze zhutněné 

vrstvy strusky tloušťky 150 mm a frakce 16-32 mm, odvodněná a zastřešená. Pytle  
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s maltovou směsí musí byt skladovány v neporušených obalech. Po rozbalení krycí folie na 

paletách, budou zbyté prvky z palety uschovány do krytého prostoru nebo překryty folií, aby 

v případě změny počasí nedošlo k jejich poškození.  

Zálivkové malty se bude skladovat o 10 % více, než je průměrná spotřeba na etapu, 

aby v průběhu výstavby nedošlo k přerušení prací z nedostatku materiálů. 

Množství materiálu skladované na staveništi bude vždy na jedno podlaží a podle 

technologických etap výstavby. 

2.5 Přebíraní dodávky materiálů: 

Dodávku materiálů přebírá stavbyvedoucí nebo osoba stavbyvedoucím pověřená.  

Při převzetí materiálů musí stavbyvedoucí zkontrolovat:  

- Vizuálně prohlédnout přebírané materiály, zda nebyly při dopravě poškozeny 

- Zkontrolovat dokumentaci o zkouškách a certifikáty předávané s materiály 

- Zkontrolovat dobu spotřeby u pytlovaných směsí 

- Zkontrolovat dodané materiály podle objednávkového listu 

- Zkontrolovat množství materiálů podle dodacího listu 

 Zápisy z předání materiálů musí být zaznamenány do stavebního deníku 

stavbyvedoucím nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. Jestliže nejsou  

k přebíranému materiálu poskytnuty náležité dokumenty nebo kvalita materiálu neodpovídá, 

stavbyvedoucí materiál odloží zvlášť na skládku, dokud k němu nebude dodána příslušná 

dokumentace, nebo materiál nepřevezme. 

2.6 Průměrná spotřeba materiálů na jednotlivá podlaží: 

První podzemní podlaží 

Základové patky  23ks (Z1 – 23 ks) 

Základové nosníky  10ks (Z2 – 6 ks, H3 – 3 ks, H4 – 1 ks) 

Sloupy    21ks (R1 – 12 ks, R2 – 9 ks) 

Průvlaky   14ks (Q1 – 8 ks, Q2 – 2 ks, Q3 – 2 ks, Q4 – 2 ks) 

Ztužidla   12ks (T1 – 12 ks) 

První nadzemní podlaží 

Sloupy    21ks (R1 – 21 ks) 

Průvlaky   14ks (Q1 – 8 ks, Q2 – 2 ks, Q3 – 2 ks, Q4 – 2 ks) 

Ztužidla   12ks (T1 – 12 ks) 
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Druhé nadzemní podlaží 

Sloupy    21ks (R1 – 21 ks) 

Průvlaky   14ks (Q1 – 8 ks, Q2 – 2 ks, Q3 – 2 ks, Q4 – 2 ks) 

Ztužidla   12ks (T1 – 12 ks) 

Třetí nadzemní podlaží 

Sloupy    21ks (R1 – 21 ks) 

Průvlaky   14ks (Q1 – 8 ks, Q2 – 2 ks, Q3 – 2 ks, Q4 – 2 ks) 

Ztužidla   12ks (T1 – 12 ks) 

3. Pracovní podmínky 

Objekt bude vybudován na stavební parcele č. 2021/1, která je v současné době

nevyužívaná a je ve vlastnictví města Rychvald. Parcela se nachází v okrajové části města 

Rychvald. Pozemek není oplocen. 

 Vjezd na staveniště bude proveden z ulice Bohumínské. Před započetím prací 

 na staveništi bude v okolí vjezdu upravené dopravní značení. Budou umístěny dopravní 

značky omezující rychlost provozu a značky upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. 

Napojení staveništní komunikace na ulici Bohumínskou, staveništní komunikace, zpevněné 

plochy  

pro těžkou mechanizaci, zpevněné plochy pro mobilní buňky, sklady a skladky budou 

provedeny podle projektu zařízení staveniště ze zhutněné strusky tloušťky 150mm.  

Struska bude z frakce kameniva 16-32 mm. Pro věžový jeřáb budou vybudovány čtyři 

základové piloty o Ø 1 000 mm a hloubky 3 m.  

 Zařízení staveniště a prostory pro realizaci objektu budou umístěny na ploše parcely  

a budou odděleny od okolí oplocením výšky 2 m. Staveniště bude řádně označené  

a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob. Na pozemku bude provedena revizní šachtice, 

ve které budou provedeny přípojky inženýrských sítí z ulice Bohumínské. Jedná se o přípojky 

vodovodu a kanalizace. Z této šachtice bude proveden rozvod do objektu i pro zařízení 

staveniště. Množství potřeby energie a vody pro zařízení staveniště jsou vypracovány 

v projektu.4 Na stavbě budou vyhrazeny úseky na skladování stavebního odpadu a budou 

postupně ze stavby odváženy na skládky. Staveniště bude osvětleno pomocí halogenových 

svítidel umístěných na plotových sloupcích. Další halogenová svítidla budou umístěna  

                                                
4  Dokument: 2.1 Technická zpráva zařízení staveniště
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na provizorních sloupcích kolem komunikace a u administrativních buněk a buněk  

pro zaměstnance. 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. 

Stavební práce budou prováděny dle schválené projektové dokumentace a v souladu  

se stavebním zákonem a příslušnými normami. Práce budou prováděny podle 591/2006 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Převzetí pracoviště

Při převzetí pracoviště musí stavbyvedoucí se stavebníkem (nebo jeho zástupcem) 

zkontrolovat kvalitu a správnost provedených předchozích prací dle projektové dokumentace. 

Zápis o předání a převzetí pracoviště se provádí do stavebního deníku. Zápisem do stavebního 

deníku stavbyvedoucí prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací  

a zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou 

dokumentací stavby.  

4.1 Kontrola pracoviště před ukládáním základových patek 

- provedení výkopu dle projektové dokumentace 

- rozměry jednotlivých figur výkopů

- výškové úrovně dna výkopů

- odvodnění výkopů dle projektové dokumentace 

4.2 Kontrola pracoviště před ukládáním základových nosníků

- provedení výkopu dle projektové dokumentace 

- rozměry jednotlivých figur výkopů

- výškové úrovně dna výkopů

- odvodnění výkopů dle projektové dokumentace 

- základová patka čistá, rovná, bez hrbolů a prasklin 

4.3 Kontrola pracoviště před ukládáním sloupů

- provedení patek dle projektové dokumentace 

- výšková a prostorová poloha základů

- základová patka čistá, rovná, bez hrbolů a prasklin 

- čistá konstrukce vyčnívající výztuže, bez koroze a odmaštěná 
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4.4 Kontrola pracoviště před ukládáním průvlaků

- provedení sloupů dle projektové dokumentace 

- výšková a prostorová poloha sloupů

- konstrukce sloupů čistá, rovná, bez hrbolů a prasklin 

- čistá konstrukce vyčnívající výztuže, bez koroze a odmaštěná 

4.5 Kontrola pracoviště před ukládáním ztužidel 

- provedení průvlaků dle projektové dokumentace 

- výšková a prostorová poloha průvlaků

- konstrukce průvlaků čistá, rovná, bez hrbolů a prasklin 

- čistá konstrukce vyčnívající výztuže, bez koroze a odmaštěná 

5. Obecné pracovní podmínky 

 Práce mohou být prováděny pouze za dobré viditelnosti a vítr nesmí přesáhnout 

rychlost 10m/s. Během provádění zálivky výztuže nesmí teplota klesnout pod +5 ºC. Při práci 

ve výškách musí být pracovník zajištěny proti pádu a nesmí pracovat sám. 

5.1 Zásady pro montáž v zimním období (teplota pod + 5ºC) 

 - Při poklesu teploty pod tuto hodnotu se musí voda do cementové malty zahřívat  

 na teplotu max. +60ºC 

 - Teplota malty před použitím nesmí klesnout pod +15ºC 

 - Spojované prvky a zálivková výztuž nesmí být pokryty sněhem ani ledem. Teplota 

 musí být minimálně +10ºC 

 - Při přerušení betonáže při teplotě pod 0ºC se musí chránit hotová zálivka  

 před  mrazem tepelnou izolací, dokud nedosáhne 50% své krychelné pevnosti 

 - Teplota povrchu zálivky nesmi klesnout před překrytím tepelnou izolaci pod +1ºC 
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6. Personální obsazení 

6.1 Složení pracovní čety: 

1x vedoucí čety 

2x montážník - vazač

2x montážník – svářeč

2x montážník 

1x jeřábník 

6.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou 

kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Vedoucí čety musí mít střední školu 

s maturitou stavebního zaměření. Montážník – vazač musí mít platný vazačský průkaz. 

Montážník – svářeč musí mít platný svářečský průkaz a jeřábník platný jeřábnický průkaz. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o svých povinnostech, prováděné technologii  

a bezpečnosti práce na staveništi. 

6.3 Zodpovědnost pracovníků

Vedoucí čety zadává práci ostatním pracovníkům a je zodpovědný za správný postup 

prací a provedení díla podle projektové dokumentace. Montážníci jsou zodpovědní za správné 

provedení stavebního díla v odpovídající kvalitě dle své kvalifikace.  

Za dodržování bezpečnosti při práci na stavbě podle příslušných předpisů a zákonů  

je zodpovědný stavbyvedoucí. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy  

a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,  

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
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7. Stroje a pomůcky 
O nasazení strojů a pracovních pomůcek rozhoduje stavbyvedoucí dle potřeby na staveništi. 

7.1 Stroje  

Nakládač BobCat S300  

Nakládač řízený smykem pro převoz palet s materiálem po staveništi. 

Technické parametry: 

Stavební věžový jeřáb Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic5

Jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i šikmým výložníkem délky 50 m s vlečenou 

kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna 

pomocí tahače TATRA 815 a třínápravového podvozku. Jeřáb bude ustaven na pevných 

pilotách Ø 1 000 mm hlubokých 3 m. Rozměr základny je 2,2x2,7 m. Příkon jeřábu vyžaduje 

zajištění přívodu zakončeného 100 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze  

a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D".  

Technické parametry:            Poměr nosnosti k délce vyložení:

Míchačka m-tec duo-mix 

Duo-mix lze zásobovat jak pytlovým zbožím tak materiálem ze sila. Míchačka bude 

používána k přípravě maltové směsi pro zdění. 

                                                
5  Viz příloha č.1 Technický list jeřábu Liebherr 
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Technické parametry: Standardní dopravované množství: cca 22 l/min

 Dopravní vzdálenost: až 60 m 

 Dopravní výška: až 30 m  

 Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  

 Jištění: 25 A 

 Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  

 Hmotnost: cca 250 kg 

7.2 Pracovní pomůcky: 

Pojízdné lešení ClimTec  

Pojízdné lešení ClimTec je skládací hliníkové lešení pro venkovní i vnitřní práce.  

Technické parametry: Pojízdné hliníkové lešení třídy 3

 Zatížení 200  kg/m2 plochy podlážky 

 Rozměr podlážky 1,50 x 0,60 m  

 Pracovní výška sestavy 3m 

Možnost zavěšení podlážky na kteroukoliv příčku vertikálního 

rámu (po 25 cm) 

Optimální stabilitu a bezpečnost nabízí konstrukční řešení 

základového rámu se 4 výsuvnými základovými traverzami  

ve tvaru „V“  

 Bezpečný výstup vnitřkem lešení po protiskluzově upravených 

příčkách s podélným rýhováním 

Ostatní pracovní a ochranné pomůcky: 

Pracovní pomůcky: 

Svinovací metr, zednická lžíce, hladítko, zednická naběračka, kbelíky, vodováha, olovnice, 

dřevěné klíny, spojovací výztuž, vysílačky pro komunikaci s jeřábníkem, závěsy typu DEHA 

pro tyčové a plošné prvky, svářecí agregát, elektrody, značkovací sprej, nivelační lať, 

nivelační přístroj, kolíky. 

Ochranné pomůcky: 

Ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranná helma, výstražná vesta, jistící úvazek pro práci 

ve výskách, svářečská helma, svářečské rukavice, oblek s nehořlavou úpravou. 
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8. Pracovní postup 

8.1 Montáž základových patek6

Ve výkopu se kolíky vytyčí podélná a příčná osa. Na dno jámy, do které se budou 

patky ukládat, se umístí vrstva štěrkopísku tloušťky 150 mm a zhutní se vibrační deskou. 

Na skládce se základová patka očistí, zkontroluje, zda není poškozena a vyznačí se na 

všech stranách osa patky. Poté se za montážní otvory zavěsí na jeřáb úchyty DEHA  

a nadzvedne 300 mm nad terén kvůli kontrole zavěšení. Patka se poté přemístí na místo 

montáže. 

Po uklidnění patky se za pomoci dvou montážníku umístí na zhutněný štěrk do přesné 

polohy dle vyznačených os.  

Postupně se osazují patky rohové a následně ostatní patky dle vyznačených os. 

8.2 Montáž základových nosníků7

Před zahájením montáže základových nosníků, musí být provedeny základové patky 

dle projektové dokumentace. Na patky se zaznačí osově místo, kde se budou ukládat 

základové nosníky. Výšková úroveň patek se vyrovná na stejnou výšku cementovou maltou, 

dle nejvyššího místa. Rozdíly do 35 mm se vyrovnají cementovou maltou, při výšce nad  

35 mm se musí patka dobetonovat. 

Na skládce se základový nosník očistí, zkontroluje, zda není poškozen a vyznačí se 

jeho osa. Zavěsí se za montážní otvory na jeřáb úchyty DEHA a nadzvedne 300 mm nad 

terén, kvůli kontrole zavěšení. Poté se přesune na místo montáže. 

Navlhčí se patka v místě montáže nosníku a naneseme na ně lože z cementové malty 

tloušťky 20 mm. Po ustálení nosníku ho dva montážníci navedou na patky, tak aby osa 

nosníku lícovala s osami vyznačenými na patkách. Přesné osazení se provede pomocí 

dřevěných klínů z dubového dřeva. Spouštění nosníků do maltového lože musí byt plynulé. 

Jeřábník musí používat mikrozdvihu.  

Poté se stejným způsobem osazují další nosníky. 

                                                
6  Schéma ukládaní na výkrese 10.1 Schéma ukládaní patek a sloupů
7  Schéma ukládaní na výkrese 10.2 Schéma ukládaní základových nosníku 
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8.3 Montáž sloupů8

Před zahájením montáže sloupu musí být provedeny základové patky a základové 

nosníky dle projektové dokumentace. Na patky se zaznačí osy v příčném i podélném směru. 

Výšková úroveň patek se vyrovná na stejnou výšku cementovou maltou, dle nejvyššího místa. 

Rozdíly do 35 mm se vyrovnají cementovou maltou, při výšce nad 35 mm se musí patka 

dobetonovat. 

Na skládce se dosedací plocha sloupů očistí, sloup se zkontroluje, zda není poškozen a 

za montážní otvory zavěsí na jeřáb úchyty DEHA. Na všech stranách obou konců sloupu se 

vyznačí jeho osy a sloup se nadzvedne 300 mm nad terén, kvůli kontrole zavěšení sloupu. Při 

této činnosti se musí důsledně dbát na BOZP - vazač musí být od sloupu vzdálen minimálně

1,5 násobek délky sloupu. Počká se, až se sloup uklidní, a přesune se na místo montáže. 

Navlhčíme patky a naneseme na ně lože z cementové malty tloušťky 20 mm. Vyčistí 

se vyčnívající výztuž z patek a do cementového lože se osadí sloup. Přesné osazení se 

provede pomocí dřevěných klínů z dubového dřeva. Po osazení se výztuž patky přivaří 

k ocelovým úhelníkům u paty sloupů. Poté se sloup odpojí ze závěsu jeřábu. Svařená vyztuž 

se zkontroluje s technickým dozorem stavebníka a zalije cementovou maltou. 

Postupně se osazují sloupy rohové a následně ostatní sloupy.  

Obdobný postup se používá i ve vyšších podlažích až na pár výjimek. 

• Sloupy ve vyšších podlažích se mohou provádět až po montáži a zmonolitnění 

podlaží nižšího (provedeny sloupy, průvlaky, ztužidla, stropy a schodiště).  

• Osy příčného a podélného směru se vyznačují na stropní konstrukci 

• Spojuje se vyčnívající výztuž zhlaví spodního sloupu s uhelníky na patě sloupu 

vrchního. 

8.4 Montáž průvlaků

Před osazováním průvlaku musí být provedeny sloupy dle projektové dokumentace. 

Sloupy musí byt osazeny minimálně 24 hodin před osazováním průvlaků. Na všech sloupech 

se vyznačí váhorys a zkontroluje se výška zhlaví všech sloupu. Rozdíly do 35 mm  

se vyrovnají cementovou maltou, při výšce nad 35 mm se musí sloup dobetonovat. 

Na skládce se průvlak očistí, zkontroluje, zda není poškozen a zkontroluje se 

průchodnost otvorů pro výztuž sloupů. Na průvlak se vyznačí osa z obou stran. Zavěsí se za 

                                                
8 Schéma ukládaní na výkrese 10.1 Schéma ukládaní patek a sloupů
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montážní otvory na jeřáb úchyty DEHA a nadzvedne 300 mm nad terén, kvůli kontrole 

zavěšení. Poté se přesune na místo montáže. 

Navlhčí se zhlaví sloupu a naneseme na ně lože z cementové malty tloušťky 20 mm. 

Po ustálení průvlaku ho dva montážníci navedou na sloup, tak aby výztuž sloupu prošla 

otvory v průvlaku (tzv. Čapkův spoj),9 a aby osa průvlaku byla nad osou sloupu. Přesné 

osazení se provede pomocí dřevěných klínů z dubového dřeva. Spouštění průvlaku do 

maltového lože musí byt plynulé. Jeřábník musí používat mikrozdvihu. Poté se stejným 

způsobem osadí navazující průvlak a za pomocí spojovací výztuže se svaří výztuže průvlaků

k sobě. Svařená vyztuž se zkontroluje s technickým dozorem stavebníka se zalije cementovou 

maltou. 

Poté se osadí další průvlaky stejným způsobem. 

Stejný postup se používá i ve vyšších podlažích. 

8.5 Montáž ztužidel 

Ztužidla se osazuji současně s osazováním průvlaků. Sloupy musí byt osazeny 

minimálně 24 hodin před osazováním ztužidel. Montáž ztužidla se provádí po osazení dvou 

vedlejších průvlaků, mezi které se ztužidla podle projektové dokumentace umísťují. 

Na skládce se ztužidlo očistí, zkontroluje, zda není poškozeno. Zavěsí se za montážní 

otvory na jeřáb úchyty DEHA a nadzvedne 300 mm nad terén, kvůli kontrole zavěšení. Poté 

se přesune na místo montáže. 

Navlhčí se ozub průvlaků v místě montáže ztužidla a nanese na ně lože z cementové 

malty tloušťky 20 mm. Po ustálení ztužidla ho dva montážníci navedou na ozub průvlaků, tak 

lícovalo s čely průvlaků. Přesné osazení se provede pomocí dřevěných klínů z dubového 

dřeva. Spouštění průvlaku do maltového lože musí byt plynulé. Jeřábník musí používat 

mikrozdvihu.  

Poté se stejným způsobem osazují další ztužidla. 

Stejný postup se používá i ve vyšších podlažích. 

                                                
9  Čapkův spoj - Výkres 9.1 Detail napojení sloupu na průvlak 
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9. Jakost a kontrola kvality 

Předmětem kontroly kvality jsou: 

- rozměrová shodnost s projektovou dokumentací 

- horizontální a vertikální poloha konstrukce 

- celistvost konstrukce 

- tuhost konstrukce 

- těsnost a kvalita provedení spár 

- rovinatost vyplněných spár 

Kontrolu jakosti provádí stavbyvedoucí za účasti stavebníka (technického dozoru stavebníka). 

Před prováděním zálivky se vyrobí zkušební trámky pro zkoušku pevnosti zálivkové malty. O 

zkouškách se provádí protokol, který podepisují obě zúčastněné strany. Výsledek zkoušky se 

zapíše do stavebního deníku. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost prací bude dodržována s platnými normami a předpisy. Musí splňovat 

požadavky: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (ZBOZP). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 324/1990 Sb. 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník svévolně vystaven nebezpečí, při kterém  

by mohl utrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 

ve stavebním deníku. 
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11. Ekologie 

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

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy daných 

výrobcem jednotlivých materiálů. S odpadovým materiálem vzniklým během výstavby bude 

nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci stavby se 

nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Při realizaci zdění dojde 

k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady.  

Odpad bude skladován na staveništi na vyhrazených místech. O odvoz těchto odpadů

vzniklých při výstavbě se bude starat specializovaná firma. O nakládání s odpady pří 

následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat specializovaná firma dle smluvního 

zajištění. 

Při provozu je nutné: 

 - minimalizovat vznikání odpadů

 - uplatňovat zásady maximální recyklace 

 - minimalizovat odpady k přímému skládkování 

Skladba odpadu: hydroizolace, maltová směs, obaly od maltových směsí, hydroizolace 
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1. Obecné informace 

 Účelem technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění 

montážních prací vycházejících z ustanovení příslušných norem1 a pokynů výrobce 

prefabrikátů. 

1.1 Obecné informace o objektu, na který se technologický předpis vztahuje: 

Název objektu: Školní budova pro první stupeň

Typ objektu: Budova občanské vybavenosti 

Místo stavby: Rychvald 

Kraj: Moravskoslézský 

Katastrální území: Karviná 

Číslo parcely: 2021/1 

Jméno a adresa stavebníka  

Stav s.r.o 

Orlovská 1235 

Rychvald 735 32 

1.2 Konstrukční řešení objektu: 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Objekt bude umístěn na okraji města a je napojen na ulici Bohumínskou. Konstrukční systém 

objektu je skeletový z montovaných dílců.2 Jedná se o prefabrikované sloupy čtvercového 

průřezu 400 x 400 mm, průvlaky tvaru obráceného T šířky 700 mm a výšky 500 mm 

a průvlaky tvaru obráceného L šířky 550 mm a výšky 500 mm. Nosná konstrukce je ztužena 

ztužidly obdélníkového průřezu šířky 240 mm a výšky 500 mm a stropní konstrukci. Stropní 

konstrukce je tvořena deskami filigrán, které jsou uloženy na ozuby průvlaků. Obvodové 

výplňové zdivo je z cihel Porotherm 24 P+D vyzděného na maltu Hasit Mauermörtel 920 

zakotvené do sloupů ocelovými pásky. Rozměr objektu je 16,54 x 16,19 m v podzemním 

podlaží a 31,64 x 16,54 m v nadzemním podlaží. Konstrukční výška jednotlivých podlaží 

je 3,50 m v podzemním podlaží a 4,00 m v nadzemních podlažích.  

                                                
1  Viz seznam užité literatury 
2  Viz Výpis prvků
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Objekt je založen na prefabrikovaných základových patkách rozměrů

1400 x 1400 mm. Výplňové zdivo je vynášeno na základových nosnících umístěných ozubem 

na patkách.  

Celý objekt je zastřešen dřevěnými příhradovými vazníky umístěných na ztužidlech 

nejvyššího podlaží. Komunikace mezi podlažími je řešena prefabrikovaným 3 ramenným 

schodištěm. Konstrukční řešení je provedeno jako 1x rameno s mezipodestami uložené  

na vnitřní nosné zdi ze zdiva Porotherm 40 P+D a 2x ramena bez mezipodest uložené  

na ozub na stropní konstrukci podlaží a mezipodestu. V objektu je navržen také výtah  

pro bezbariérový přístup do vyšších podlaží. Šachta pro tento výtah je ze zdiva  

Porotherm 24 P+D a je umístěna v zrcadle schodiště. Rozměr výtahové šachty 

je 1500x1710 mm. V objektu je použito komínového těleso Schiedel UNI 2020. Objekt  

je vytápěn ústředním vytápěním pomocí kotle na plyn. Po dostavbě objektu bude z vnější 

strany zateplen fasádní izolací Rockwool Fasrock tl. 140mm a omítnut tepelně izolační 

omítkou Baumit termo. 

2. Materiály 

 Stropní konstrukce objektu je tvořena systémem Prefa Topos a po montáži bude 

zmonolitněna čerstvým betonem C30/37. 

2.1 Materiály, jejich parametry a použití v konstrukci: 

Stropní dílce Prefa Topos3

Filigrán 

Označení v projektu: S1 

Rozměry š/v/d 1320x80x4750 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1180 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Označení v projektu: S02 

Rozměry š/v/d 2400x80x4750 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 2280 kg 

                                                
3  Přesné rozměry prvků dle výkresu 5.1 – Výkres stropní konstrukce - Desky filigrán 
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Beton C30/37, Ocel B420B 

Označení v projektu: S03, S06, S08, S09 

Rozměry š/v/d 2400x80x4750 mm s otvory dle 

projektové dokumentace 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 2280 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Označení v projektu: S05 

Rozměry š/v/d 2400x80x4950 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 2376 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Označení v projektu: S04 

Rozměry š/v/d 1225x80x5150 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1262 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Označení v projektu: S07 

Rozměry š/v/d 2400x80x4950 mm s otvory dle 

projektové dokumentace 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 2376 kg 

Beton C30/37, Ocel B420B 

Čerstvý beton: 

Pro zmonolitnění filigránového stropu 

C30/37 

Maximální zrnitost 16 mm 

Objem. hmot  2500 kg/m3

Pevnost v tlaku ≥ 30 N/mm2

Doba zpracovatelnosti cca 3 hod 
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2.2 Údaje o dodavateli a způsob dodání: 

Nosné dílce TOPOS 

TOPOS PREFA Tovačov a.s. 

Tovačov II – Annín 53 

751 01 Tovačov 

 Prefabrikované prvky budou na stavbu dopravovány na kamiónech MAN AFFER 110 

o nosnostech 25 000 kg. 

Čerstvý beton 

Betonárna Zapa - Ostrava Heřmanice 

Orlovská 22 

713 00 Ostrava - Heřmanice 

Čerstvý beton bude na stavbu dopravován v autodomíchávačích Scania o objemu 

bubnu 9m3

2.3 Doprava materiálů po staveništi: 

Z kamionu budou stropní panely skládány věžovým jeřábem Liebherr 125 HC-L 6/12 

Litronic na staveništní skládky. K manipulaci s materiálem po staveništi bude používán 

nakládač a stavební věžový jeřáb Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic. Jeřábem budou dílce 

umísťovány přímo na místo montáže. Čerstvý beton se bude dopravovat v autodomíchavačích 

a čerpán pomocí čerpadel přímo do konstrukce. 

2.4 Skladování materiálů: 

Skladovací plocha prefabrikátů bude vytvořena ze zhutněné vrstvy strusky  

tloušťky 150 mm a frakce 16-32 mm a odvodněná. Prefabrikáty budou při skladování 

podloženy dřevěnými hranoly výšky 150 mm, které se umísťují 250-350 mm od okraje dílců. 

Ukládá-li se více dílců nad sebe, podkladky musejí být svislé nad sebou. Jednotlivé typy 

materiálů budou od sebe odděleny uličkou 1,0 m. 

Čerstvý beton bude dovážen na stavbu v autodomíchavačích a z nich přečerpáván 

přímo do stropní konstrukce. 

Množství materiálu skladovaného na staveništi bude vždy na jedno podlaží objektu. 
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2.5 Přebíraní dodávky materiálů: 

Dodávku materiálů přebírá stavbyvedoucí nebo osoba stavbyvedoucím pověřená.  

Při převzetí materiálů musí stavbyvedoucí zkontrolovat:  

- Vizuálně prohlédnout přebírané materiály, zda nebyly při dopravě poškozeny 

- Zkontrolovat dokumentaci o zkouškách a certifikáty předávané s materiály 

- Vizuálně zkontrolovat čerstvý beton4

- Zkontrolovat dodané materiály podle objednávkového listu 

- Zkontrolovat množství materiálů podle dodacího listu 

 Zápisy z předání materiálů musí být zaznamenány do stavebního deníku 

stavbyvedoucím nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. Jestliže nejsou  

k přebíranému materiálu poskytnuty náležité dokumenty nebo kvalita materiálů neodpovídá, 

stavbyvedoucí materiál odloží zvlášť na skládku, dokud k němu nebude dodána příslušná 

dokumentace nebo materiál nepřevezme. 

2.6 Průměrná spotřeba materiálů na jednotlivá podlaží: 

První podzemní podlaží 

Filigrány  41ks(S1 – 6 ks, S2 – 26 ks, S5 – 3 ks, S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9 – 1 ks) 

Beton B30/37  74,00m3

První nadzemní podlaží 

Filigrány  41ks(S1 – 6 ks, S2 – 26 ks, S5 – 3 ks, S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9 – 1 ks) 

Beton B30/37  74,00m3

Druhé nadzemní podlaží 

Filigrány  41ks(S1 – 6 ks, S2 – 26 ks, S5 – 3ks, S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9 – 1 ks) 

Beton B30/37  74,00m3

Třetí nadzemní podlaží 

Filigrány nejsou používány. 

                                                
4  Zkontrolovat frakci kameniva, konzistenci, barvu směsi 
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3. Pracovní podmínky 

Objekt bude vybudován na stavební parcele č. 2021/1, která je v současné době

nevyužívaná a je ve vlastnictví města Rychvald. Parcela se nachází v okrajové části města 

Rychvald. Pozemek není oplocen. 

 Vjezd na staveniště bude proveden z ulice Bohumínské. Před započetím prací 

 na staveništi bude v okolí vjezdu upravené dopravní značení. Budou umístěny dopravní 

značky omezující rychlost provozu a značky upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. 

Napojení staveništní komunikace na ulici Bohumínskou, staveništní komunikace, zpevněné 

plochy  

pro těžkou mechanizaci, zpevněné plochy pro mobilní buňky, sklady a skladky budou 

provedeny podle projektu zařízení staveniště ze zhutněné strusky tloušťky 150mm.  

Struska bude z frakce kameniva 16-32 mm. Pro věžový jeřáb budou vybudovány čtyři 

základové piloty o Ø 1 000 mm a hloubky 3 m.  

 Zařízení staveniště a prostory pro realizaci objektu budou umístěny na ploše parcely  

a budou odděleny od okolí oplocením výšky 2 m. Staveniště bude řádně označené  

a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob. Na pozemku bude provedena revizní šachtice, 

ve které budou provedeny přípojky inženýrských sítí z ulice Bohumínské. Jedná se o přípojky 

vodovodu a kanalizace. Z této šachtice bude proveden rozvod do objektu i pro zařízení 

staveniště. Množství potřeby energie a vody pro zařízení staveniště jsou vypracovány 

v projektu.5 Na stavbě budou vyhrazeny úseky na skladování stavebního odpadu a budou 

postupně ze stavby odváženy na skládky. Staveniště bude osvětleno pomocí halogenových 

svítidel umístěných na plotových sloupcích. Další halogenová svítidla budou umístěna  

na provizorních sloupcích kolem komunikace a u administrativních buněk a buněk  

pro zaměstnance. 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. 

Stavební práce budou prováděny dle schválené projektové dokumentace a v souladu  

se stavebním zákonem a příslušnými normami. Práce budou prováděny podle 591/2006 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

                                                
5  Dokument: 2.1 Technická zpráva zařízení staveniště
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4. Převzetí pracoviště

Při převzetí pracoviště musí stavbyvedoucí se stavebníkem (nebo jeho zástupcem) 

zkontrolovat kvalitu a správnost provedených předchozích prací dle projektové dokumentace. 

Zápis o předání a převzetí pracoviště se provádí do stavebního deníku. Zápisem do stavebního 

deníku stavbyvedoucí prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací  

a zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou 

dokumentací stavby.  

4.1 Kontrola pracoviště před ukládáním stropních desek Filigrán 

- provedení průvlaků a ztužidel dle projektové dokumentace 

- výšková a prostorová poloha průvlaků a ztužidel 

- ozub průvlaků čistý a rovný, bez hrbolů a prasklin 

- provedení montážních podpěr ze systému Peri 

5. Obecné pracovní podmínky 

 Práce mohou být prováděny pouze za dobré viditelnosti a vítr nesmí přesáhnout 

rychlost 8 m/s. Během provádění betonáže nesmí teplota klesnout pod +5 ºC. Při práci 

ve výškách musí být pracovník zajištěny proti pádu a nesmí pracovat sám. 

5.1 Zásady pro montáž v zimním období (teplota pod + 5ºC) 

 - Teplota betonu před začátkem betonáže nesmí klesnout pod +15ºC 

 - Stropní desky nesmí být pokryty sněhem nebo zmrzlé. Jejich teplota musí být                        

   minimálně +10ºC 

 - Odkrytá výztuž stropních desek nesmí být pokrytá sněhem ani ledem. 

 - Používá se cement o jednu třídu vyšší pevnosti, než je dána dle projektu. 

 - Teplota podkladu, na který se ukládají stropní desky, nesmí klesnout pod +10ºC 

 - Při přerušení betonáže při teplotě pod 0ºC se musí chránit hotový beton před mrazem 

   tepelnou izolací, dokud nedosáhne 50% své krychelné pevnosti 

 - Teplota povrchu betonu nesmi klesnout před překrytím tepelnou izolaci pod +1ºC 
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6. Personální obsazení 

6.1 Složení pracovní čety: 

1x vedoucí čety 

2x montážník - vazač

2x montážník – svářeč

2x betonář

1x jeřábník 

6.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou 

kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Vedoucí čety musí mít střední školu 

s maturitou stavebního zaměření. Montážník – vazač musí mít platný vazačský průkaz. 

Montážník – svářeč musí mít platný svářečský průkaz a jeřábník platný jeřábnický průkaz. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o svých povinnostech, prováděné technologii  

a bezpečnosti práce na staveništi. 

6.3 Zodpovědnost pracovníků

Vedoucí čety zadává práci ostatním pracovníkům a je zodpovědný za správný postup 

prací a provedení díla podle projektové dokumentace. Montážníci jsou zodpovědní za správné 

provedení stavebního díla v odpovídající kvalitě dle své kvalifikace.  

Za dodržování bezpečnosti při práci na stavbě podle příslušných předpisů a zákonů  

je zodpovědný stavbyvedoucí. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy 

a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým  

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  



15

7. Stroje a pomůcky 

O nasazení strojů a pracovních pomůcek rozhoduje stavbyvedoucí dle potřeby na staveništi. 

7.1 Stroje  

Nakládač BobCat S300  

Nakládač řízený smykem pro převoz palet s materiálem po staveništi. 

Technické parametry: 

Stavební věžový jeřáb Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic6

Jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i šikmým výložníkem délky 50 m s vlečenou 

kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna 

pomocí tahače TATRA 815 a třínápravového podvozku. Jeřáb bude ustaven na pevných 

pilotách Ø 1 000 mm hlubokých 3 m. Rozměr základny je 2,2x2,7 m. Příkon jeřábu vyžaduje 

zajištění přívodu zakončeného 100 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze  

a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D".  

Technické parametry:            Poměr nosnosti k délce vyložení:

                                                
6  Viz příloha č.1 
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Míchačka m-tec duo-mix 

Duo-mix lze zásobovat jak pytlovým zbožím, tak materiálem ze sila. Míchačka bude 

používána k přípravě maltové směsi pro zdění a zálivkové malty. 

Technické parametry: Standardní dopravované množství: cca 22 l/min 

 Dopravní vzdálenost: až 60 m 

 Dopravní výška: až 30 m  

 Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  

 Jištění: 25 A 

 Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  

 Hmotnost: cca 250 kg 

7.2 Pracovní pomůcky: 

Pojízdné lešení ClimTec  

Pojízdné lešení ClimTec je skládací hliníkové lešení pro venkovní i vnitřní práce.  

Technické parametry: Pojízdné hliníkové lešení třídy 3

 Zatížení 200 kg/m2 plochy podlážky 

 Rozměr podlážky 1,50x0,60 m  

 Pracovní výška sestavy 3 m 

Možnost zavěšení podlážky na kteroukoliv příčku vertikálního 

rámu (po 25 cm) 

Optimální stabilitu a bezpečnost nabízí konstrukční řešení 

základového rámu se 4 výsuvnými základovými traverzami  

ve tvaru „V“  

Bezpečný výstup vnitřkem lešení po protiskluzově upravených 

příčkách s podélným rýhováním 

Montážní podpěry Peri - MULTIPROP 

Hliníkové stropní stojky s maticemi s úderovými ploškami a měřidlem. 

Technické parametry: Únosnost 90 kN 

    Hmotnost 18,8 kg 

    Výška 3,5 m 
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Ostatní pracovní a ochranné pomůcky: 

Pracovní pomůcky: 

 Svinovací metr, zednická lžíce, hladítko, zednická naběračka, kbelíky, vodováha, 

olovnice, dřevěné klíny, spojovací výztuž, vysílačky pro komunikaci s jeřábníkem, závěsy 

typu DEHA pro tyčové a plošné prvky, svářecí agregát, elektrody, značkovací sprej, nivelační 

lať, nivelační přístroj, kolíky. 

Ochranné pomůcky: 

 Ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranná helma, výstražná vesta, jistící úvazek 

pro práci ve výskách, svářečská helma, svářečské rukavice, oblek s nehořlavou úpravou. 



18

8. Pracovní postup 

8.1 Montáž stropních desek Filigrán 

Stropní desky se osazují po osazení průvlaku a jejich ztužení. Před samotnou montáží 

stropních desek, se musí provést podpěrná konstrukce. Tato konstrukce bude ze systému Peri. 

Jedná se o dřevěné nosníky z lepeného dřeva podporovány sojkami ve vzdálenostech 2,5 m  

od sebe. Podpěrné nosníky se umístní do středu jednotlivých polí, tak aby příčně podporovaly 

stropní desky Filigrán v polovině desky. Při montáži ve vyšších podlažích musí byt stojky 

umístěné nad sebou a stropní konstrukce předchozího podlaží musí mít alespoň 70% své 

krychelné pevnosti.  

Poté se na skládce stropní desky očistí a zavěsí za závěsná oka úchyty DEHA  

a nadzvedne 300 mm nad terén, kvůli kontrole zavěšení. Poté se desky přesunou na místo 

montáže.  

Na stropním průvlaku se ozub očistí, navlhčí a umístí se na něj maltové lože 

z cementové malty tloušťky 20 mm. Dva montážníci navedou stropní desku na správné místo 

a poté se plynule spustí do maltového lože pomocí mikrozdvihu. Stejným způsobem  

se pokládají vedle i další stropní desky. Mezi deskami se musí dodržet montážní spára 5 mm. 

8.2 Zmonolitnění stropní konstrukce 

Provádí se po uložení všech stropních desek na své místo dle projektu. Před započetím 

betonáže se povrch filigránu očistí a navlhčí. Prostupy v deskách se zajistí bedněním takovým 

způsobem, aby ho bylo možné po dobetonovaní horní části desky bednění odstranit.  

Poté se provádí vlastní betonáž horní desky. Čerstvý beton se do konstrukce čerpá 

z autodomíchavače pomocí čerpadla. Betonáž se provádí rovnoměrně po celé ploše a beton  

se nesmí hromadit na jednom místě. Čerstvý beton se musí při ukládaní řádně hutnit a 

vyrovnat pomocí vibračních latí. Před začátkem tuhnutí musí byt povrch vybetonované 

stropní konstrukce rovný.  

Pokud se musí betonáž přerušit, provede se pracovní spára ve středu stropní desky a ne 

na jejím okraji.  
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8.3 Ochrana zmonolitněné stropní konstrukce 

Čerstvý beton je nutné chránit proti dešti a nadměrnému vysychání. Po zavadnutí  

se povrch chrání při vysokých teplotách pravidelným kropením a překrytím folií,  

aby se zamezilo nadměrnému unikání vlhkosti z konstrukce. Při nízkých teplotách pod + 5ºC 

se povrch zahřívá a chrání polystyrénem tloušťky 100 mm, aby jeho teplota neklesla pod  

+ 1ºC až do dosažení 50% jeho krychelné pevnosti.  

 Po 14 dnech (je-li dosaženo minimálně 70% pevnosti betonu) je možné odstranit 

podpěrné konstrukce stropů. Podpěrná konstrukce se ovšem nesmí odstranit,  

bude-li se provádět podpěrná konstrukce stropu i ve vyšších podlažích.  

9. Jakost a kontrola kvality 

Předmětem kontroly kvality jsou: 

- rozměrová shodnost s projektovou dokumentací 

- horizontální a vertikální poloha konstrukce 

- celistvost konstrukce 

- tuhost konstrukce 

- umístění otvorů a prostupů

- rovinatost povrchu 

  

 Kontrolu jakosti provádí stavbyvedoucí za účasti stavebníka (technického dozoru 

stavebníka). Před betonáží se vyrobí zkušební krychle pro zkoušku pevnosti betonu.  

O zkouškách se provádí protokol, který podepisují obě zúčastněné strany. Výsledek zkoušky 

se zapíše do stavebního deníku. 
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10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost prací bude dodržována s platnými normami a předpisy. Musí splňovat 

požadavky: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (ZBOZP). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník svévolně vystaven nebezpečí, při kterém by 

mohl utrpět úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 

ve stavebním deníku. 

11. Ekologie 

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

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické předpisy dané výrobci 

jednotlivých materiálů. S odpadovým materiálem vzniklým během výstavby bude nakládáno 

dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci stavby se nepředpokládá 

znečištění podzemních nebo povrchových vod. Při realizaci dojde k produkci těchto odpadů

skupiny 17 – stavební a demoliční odpady.  

Odpad bude skladován na staveništi na vyhrazených místech. O odvoz těchto odpadů

vzniklých při výstavbě se bude starat specializovaná firma. O nakládání s odpady pří 

následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat specializovaná firma dle smluvního 

zajištění. 

Při provozu je nutné: 

 - minimalizovat vznikání odpadů

 - uplatňovat zásady maximální recyklace 

 - minimalizovat odpady k přímému skládkování 

Skladba odpadu:  maltová směs, betonová směs, obaly od maltových směsí 
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B. Technologický postup montáže stropních panelů Spiroll 

systému PREFA TOPOS 
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1. Obecné informace 

 Účelem technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění 

montážních prací vycházejících z ustanovení příslušných norem7 a pokynů výrobce 

prefabrikátů. 

1.1 Obecné informace o objektu, na který se technologický předpis vztahuje: 

Název objektu: Školní budova pro první stupeň

Typ objektu: Budova občanské vybavenosti 

Místo stavby: Rychvald 

Kraj: Moravskoslézský 

Katastrální území: Karviná 

Číslo parcely: 2021/1 

Jméno a adresa stavebníka  

Stav s.r.o 

Orlovská 1235 

Rychvald 735 32 

1.2 Konstrukční řešení objektu: 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Objekt bude umístěn na okraji města a je napojen na ulici Bohumínskou. Konstrukční systém 

objektu je skeletový z montovaných dílců.8 Jedná se o prefabrikované sloupy čtvercového 

průřezu 400x400 mm, průvlaky tvaru obraceného T šířky 700 mm a výšky 500 mm 

a průvlaky tvaru obráceného L šířky 550 mm a výšky 500 mm. Nosná konstrukce je ztužena 

ztužidly obdélníkového průřezu šířky 240 mm a výšky 500 mm a stropní konstrukci. Stropní 

konstrukce je tvořena stropními panely Spiroll, které jsou uloženy na ozuby průvlaků. 

Obvodové výplňové zdivo je z cihel Porotherm 24 P+D vyzděného na maltu Hasit 

Mauermörtel 920 zakotvené do sloupů ocelovými pásky. Rozměr objektu je 16,54x16,19 m 

v podzemním podlaží a 31,64x16,54 m v nadzemním podlaží. Konstrukční výška jednotlivých 

podlaží je 3,50 m v podzemním podlaží a 4,00 m v nadzemních podlažích.  

                                                
7  Viz seznam užité literatury 
8  Viz Výpis prvků
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Objekt je založen na prefabrikovaných základových patkách rozměrů 1400x1400 mm. 

Výplňové zdivo je vynášeno na základových nosnících umístěných ozubem na patkách.  

Celý objekt je zastřešen dřevěnými příhradovými vazníky umístěných na ztužidlech 

nejvyššího podlaží. Komunikace mezi podlažími je řešena prefabrikovaným 3 ramenným 

schodištěm. Konstrukční řešení je provedeno jako 1x rameno s mezipodestami uložené  

na vnitřní nosné zdi ze zdiva Porotherm 40 P+D a 2x ramena bez mezipodest uložené  

na ozub na stropní konstrukci podlaží a mezipodestu. V objektu je navržen také výtah  

pro bezbariérový přístup do vyšších podlaží. Šachta pro tento výtah je ze zdiva  

Porotherm 24 P+D a je umístěna v zrcadle schodiště. Rozměr výtahové šachty 

je 1500x1710 mm. V objektu je použito komínového těleso Schiedel UNI 2020. Objekt  

je vytápěn ústředním vytápěním pomocí kotle na plyn. Po dostavbě objektu bude z vnější 

strany zateplen fasádní izolací Rockwool Fasrock tl. 140mm a omítnut tepelně izolační 

omítkou Baumit termo. 

2. Materiály 

Stropní konstrukce objektu je tvořena systémem Prefa Topos. 

Spoje budou zality cementovou maltou HASIT GROB- Betonreparaturmörtel 474. 

2.1 Materiály, jejich parametry a použití v konstrukci: 

Stropní dílce Prefa Topos9

Spiroll 

Označení v projektu: S1 

Rozměry š/v/d 660x250x4750 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 880 kg 

Beton C50/60, Ocel lana FE 1860 Relax 2 

Označení v projektu: S2 

Rozměry š/v/d 1200x250x4750 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1852 kg 

Beton C50/60, Ocel lana FE 1860 Relax 2 

                                                
9  Přesné rozměry prvků dle výkresu 5.2 – Výkres stropní konstrukce - Panely Spiroll 
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Označení v projektu: S3, S10, S11 

Rozměry š/v/d 1200x250x4750 mm s otvory dle 

projektové dokumentace 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1852 kg 

Beton C50/60, Ocel lana FE 1860 Relax 2 

Označení v projektu: S4 

Rozměry š/v/d 1200x250x4950 mm nepravidelný 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1930 kg 

Beton C50/60, Ocel lana FE 1860 Relax 2 

Označení v projektu: S5 

Rozměry š/v/d 1200x250x4950 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1930 kg 

Beton C50/60, Ocel lana FE 1860 Relax 2 

Označení v projektu: S6 

Rozměry š/v/d 660x250x4950 mm 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 920 kg 

Beton C50/60, Ocel lana FE 1860 Relax 2 

Označení v projektu: S7 

Rozměry š/v/d 1200x250x5150 mm s ozubem 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 2008 kg 

Beton C50/60, Ocel lana FE 1860 Relax 2 
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Označení v projektu: S8 

Rozměry š/v/d 1200x250x4950 mm nepravidelný 

s otvory dle projektové dokumentace 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1930 kg 

Beton C50/60, Ocel lana FE 1860 Relax 2 

Označení v projektu: S9 

Rozměry š/v/d 1200x250x4950 mm s otvory dle 

projektové dokumentace 

Objem. hmot. prvku 2500 kg/m3

Hmotnost jednoho prvku cca 1930 kg 

Beton C50/60, Ocel lana FE 1860 Relax 2 

Maltové směsi Hasit: 

Pro zálivkový beton  

HASIT GROB- Betonreparaturmörtel 474 

Maximální zrnitost 4 mm 

Objem. hmot  1700 kg/m3

Pevnost v tlaku ≥ 30 N/mm2

Spotřeba vody: max. 4,5-5 l vody/ 30 kg suché směsi 

Doba zpracovatelnosti cca 2 hod 
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2.2 Údaje o dodavateli a způsob dodání: 

Nosné dílce TOPOS 

TOPOS PREFA Tovačov a.s. 

Tovačov II – Annín 53 

751 01 Tovačov 

 Prefabrikované prvky budou na stavbu dopravovány na kamiónech MAN AFFER 110 

o nosnostech 25 000 kg. 

Zálivková malta 

Hasit 

Ostravská 1818 

CZ-74801 Hlučín 

Maltové směsi budou na stavbu dopravovány na nákladních automobilech  

AVIA D75-160 s nosností 4240 kg a budou přepravovány na paletách. 

Hmotnosti palet: HASIT GROB- Betonreparaturmörtel 474 – počet pytlů 42 ks/pal 

     – hmotnost palety cca 1260 kg 

2.3 Doprava materiálů po staveništi: 

Z kamionu budou palety skládány věžovým jeřábem Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic 

na staveništní skládky. Z automobilu AVIA budou palety skládány nakládačem BobCat S300 

a k manipulaci s materiálem po staveništi bude používán nakládač BobCat S300 a stavební 

věžový jeřáb Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic, kterým budou dílce umísťovány přímo  

na místo montáže. 

2.4 Skladování materiálů: 

Skladovací plocha prefabrikátů bude vytvořena ze zhutněné vrstvy strusky  

tloušťky 150 mm a frakce 16-32 mm a odvodněná. Prefabrikáty budou při skladování 

podloženy dřevěnými hranoly výšky 150 mm, které se umísťují 250-350 mm od okraje dílců. 

Ukládá-li se více dílců nad sebe, podkladky musejí být svislé nad sebou. Jednotlivé typy 

materiálů budou od sebe odděleny uličkou 1,0 m.  

Skladovací plocha pro palety s maltovou směsí bude také vytvořena ze zhutněné 

vrstvy strusky tloušťky 150 mm a frakce 16-32 mm, odvodněná a zastřešená. Pytle 

s maltovou směsí musí byt skladovány v neporušených obalech. Po rozbalení krycí folie  
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na paletách, budou zbyté prvky z palety uschovány do krytého prostoru nebo překryty folií, 

aby v případě změny počasí nedošlo k jejich poškození. 

Množství materiálu skladované na staveništi bude vždy na jedno podlaží objektu. 

2.5 Přebíraní dodávky materiálů: 

Dodávku materiálů přebírá stavbyvedoucí nebo osoba stavbyvedoucím pověřená.  

Při převzetí materiálů musí stavbyvedoucí zkontrolovat:  

- Vizuálně prohlédnout přebírané materiály, zda nebyly při dopravě poškozeny 

- Zkontrolovat dokumentaci o zkouškách a certifikáty předávané s materiály 

- Zkontrolovat dobu spotřeby u pytlovaných směsí 

- Zkontrolovat dodané materiály podle objednávkového listu 

- Zkontrolovat množství materiálu podle dodacího listu 

 Zápisy z předání materiálu musí být zaznamenány do stavebního deníku 

stavbyvedoucím nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. Jestliže nejsou  

k přebíranému materiálu poskytnuty náležité dokumenty nebo kvalita materiálů neodpovídá, 

stavbyvedoucí materiál odloží zvlášť na skládku, dokud k němu nebude dodána příslušná 

dokumentace nebo materiál nepřevezme. 

2.6 Průměrná spotřeba materiálů na jednotlivá podlaží: 

První podzemní podlaží 

Spiroll  81ks(S1 – 9 ks, S2 – 57 ks, S5 – 5 ks, S6 – 2ks, S3,S4, S7,S8,S9,S10 – 1 ks) 

HASIT GROB- Betonreparaturmörtel 474  15 pytlů

První nadzemní podlaží 

Spiroll  81ks(S1 – 9 ks, S2 – 57 ks, S5 – 5 ks, S6 – 2ks, S3,S4, S7,S8,S9,S10 – 1 ks) 

HASIT GROB- Betonreparaturmörtel 474  15 pytlů

Druhé nadzemní podlaží 

Spiroll  81ks(S1 – 9 ks, S2 – 57 ks, S5 – 5 ks, S6 – 2ks, S3,S4, S7,S8,S9,S10 – 1 ks) 

HASIT GROB- Betonreparaturmörtel 474  15 pytlů

Třetí nadzemní podlaží 

Panely spiroll nejsou používány. 
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3. Pracovní podmínky 

Objekt bude vybudován na stavební parcele č. 2021/1, která je v současné době

nevyužívaná a je ve vlastnictví města Rychvald. Parcela se nachází v okrajové části města 

Rychvald. Pozemek není oplocen. 

 Vjezd na staveniště bude proveden z ulice Bohumínské. Před započetím prací 

 na staveništi bude v okolí vjezdu upravené dopravní značení. Budou umístěny dopravní 

značky omezující rychlost provozu a značky upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. 

Napojení staveništní komunikace na ulici Bohumínskou, staveništní komunikace, zpevněné 

plochy  

pro těžkou mechanizaci, zpevněné plochy pro mobilní buňky, sklady a skladky budou 

provedeny podle projektu zařízení staveniště ze zhutněné strusky tloušťky 150mm.  

Struska bude z frakce kameniva 16-32 mm. Pro věžový jeřáb budou vybudovány čtyři 

základové piloty o Ø 1 000 mm a hloubky 3 m.  

 Zařízení staveniště a prostory pro realizaci objektu budou umístěny na ploše parcely  

a budou odděleny od okolí oplocením výšky 2 m. Staveniště bude řádně označené  

a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob. Na pozemku bude provedena revizní šachtice, 

ve které budou provedeny přípojky inženýrských sítí z ulice Bohumínské. Jedná se o přípojky 

vodovodu a kanalizace. Z této šachtice bude proveden rozvod do objektu i pro zařízení 

staveniště. Množství potřeby energie a vody pro zařízení staveniště jsou vypracovány 

v projektu.10 Na stavbě budou vyhrazeny úseky na skladování stavebního odpadu a budou 

postupně ze stavby odváženy na skládky. Staveniště bude osvětleno pomocí halogenových 

svítidel umístěných na plotových sloupcích. Další halogenová svítidla budou umístěna  

na provizorních sloupcích kolem komunikace a u administrativních buněk a buněk  

pro zaměstnance. 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. 

Stavební práce budou prováděny dle schválené projektové dokumentace a v souladu  

se stavebním zákonem a příslušnými normami. Práce budou prováděny podle 591/2006 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

                                                
10  Dokument: 2.1 Technická zpráva zařízení staveniště
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4. Převzetí pracoviště

Při převzetí pracoviště musí stavbyvedoucí se stavebníkem (nebo jeho zástupcem) 

zkontrolovat kvalitu a správnost provedených předchozích prací dle projektové dokumentace. 

Zápis o předání a převzetí pracoviště se provádí do stavebního deníku. Zápisem do stavebního 

deníku stavbyvedoucí prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací  

a zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou 

dokumentací stavby.  

4.1 Kontrola pracoviště před ukládáním stropních panelů Spiroll 

- provedení průvlaků a ztužidel dle projektové dokumentace 

- výšková a prostorová poloha průvlaků a ztužidel 

- ozub průvlaků čistý a rovný, bez hrbolů a prasklin 

5. Obecné pracovní podmínky 

 Práce mohou být prováděny pouze za dobré viditelnosti a vítr nesmí přesáhnout 

rychlost 10m/s. Během provádění zálivky výztuže nesmí teplota klesnout pod +5 ºC. Při práci 

ve výškách musí být pracovník zajištěny proti pádu a nesmí pracovat sám. 

5.1 Zásady pro montáž v zimním období (teplota pod + 5ºC) 

 - Při poklesu teploty pod tuto hodnotu se musí voda do cementové malty zahřívat  

 na teplotu max. +60ºC 

 - Stropní panely nesmí být pokryty sněhem nebo zmrzlé. Jejich teplota musí být                        

   minimálně +10ºC 

 - Teplota malty před použitím nesmí klesnout pod +15ºC 

 - Spojované prvky a zálivková výztuž nesmí být pokryty sněhem ani ledem. Teplota 

 musí být minimálně +10ºC 

 - Teplota podkladu, na který se ukládají stropní panely, nesmí klesnout pod +10ºC 

 - Při přerušení betonáže při teplotě pod 0ºC se musí chránit hotová zálivka před 

 mrazem tepelnou izolací, dokud nedosáhne 50% své krychelné pevnosti 

 - Teplota povrchu zálivky nesmi klesnout před překrytím tepelnou izolaci pod +1ºC 
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6. Personální obsazení 

6.1 Složení pracovní čety: 

1x vedoucí čety 

2x montážník - vazač

2x montážník – svářeč

2x montážník 

1x jeřábník 

6.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou 

kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Vedoucí čety musí mít střední školu 

s maturitou stavebního zaměření. Montážník – vazač musí mít platný vazačský průkaz. 

Montážník – svářeč musí mít platný svářečský průkaz a jeřábník platný jeřábnický průkaz. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o svých povinnostech, prováděné technologii  

a bezpečnosti práce na staveništi. 

6.3 Zodpovědnost pracovníků

Vedoucí čety zadává práci ostatním pracovníkům a je zodpovědný za správný postup 

prací a provedení díla podle projektové dokumentace. Montážníci jsou zodpovědní za správné 

provedení stavebního díla v odpovídající kvalitě dle své kvalifikace.  

Za dodržování bezpečnosti při práci na stavbě podle příslušných předpisů a zákonů je 

zodpovědný stavbyvedoucí. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy 

a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým  

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
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7. Stroje a pomůcky 

O nasazení strojů a pracovních pomůcek rozhoduje stavbyvedoucí dle potřeby na staveništi. 

7.1 Stroje  

Nakládač BobCat S300  

Nakládač řízený smykem pro převoz palet s materiálem po staveništi. 

Technické parametry: 

Stavební věžový jeřáb Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic11

Jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i šikmým výložníkem délky 50 m s vlečenou 

kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna 

pomocí tahače TATRA 815 a třínápravového podvozku. Jeřáb bude ustaven na pevných 

pilotách Ø 1 000 mm hlubokých 3 m. Rozměr základny je 2,2x2,7 m. Příkon jeřábu vyžaduje 

zajištění přívodu zakončeného 100 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze  

a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D".  

Technické parametry:            Poměr nosnosti k délce vyložení:

Míchačka m-tec duo-mix 

Duo-mix lze zásobovat jak pytlovým zbožím, tak materiálem ze sila. Míchačka bude 

používána k přípravě maltové směsi pro zdění a zálivkové malty. 

                                                
11  Viz příloha č.1 
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Technické parametry: Standardní dopravované množství: cca 22 l/min 

 Dopravní vzdálenost: až 60 m 

 Dopravní výška: až 30 m  

 Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  

 Jištění: 25 A 

 Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  

 Hmotnost: cca 250 kg 

7.2 Pracovní pomůcky: 

Pojízdné lešení ClimTec  

Pojízdné lešení ClimTec je skládací hliníkové lešení pro venkovní i vnitřní práce.  

Technické parametry: Pojízdné hliníkové lešení třídy 3

 Zatížení 200 kg/m2 plochy podlážky 

 Rozměr podlážky 1,50x0,60 m  

 Pracovní výška sestavy 3 m 

Možnost zavěšení podlážky na kteroukoliv příčku vertikálního 

rámu (po 25 cm) 

Optimální stabilitu a bezpečnost nabízí konstrukční řešení 

základového rámu se 4 výsuvnými základovými traverzami  

ve tvaru „V“  

Bezpečný výstup vnitřkem lešení po protiskluzově upravených 

příčkách s podélným rýhováním 

Ostatní pracovní a ochranné pomůcky: 

Pracovní pomůcky: 

 Svinovací metr, zednická lžíce, hladítko, zednická naběračka, kbelíky, vodováha, 

olovnice, dřevěné klíny, spojovací výztuž, vysílačky pro komunikaci s jeřábníkem, závěsy 

typu DEHA pro tyčové a plošné prvky, svářecí agregát, elektrody, značkovací sprej, nivelační 

lať, nivelační přístroj, kolíky. 

Ochranné pomůcky: 

 Ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranná helma, výstražná vesta, jistící úvazek 

pro práci ve výskách, svářečská helma, svářečské rukavice, oblek s nehořlavou úpravou. 
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8. Pracovní postup 

8.1 Montáž stropních panelů Spiroll 

Stropní panely se osazují po osazení průvlaku a jejich ztužení. Na skládce se stropní 

panely očistí a zavěsí za závěsná oka na jeřáb úchyty DEHA a nadzvedne 300 mm nad terén, 

kvůli kontrole zavěšení. Poté se panel přesune na místo montáže.  

Na stropním průvlaku se ozub očistí, navlhčí a umístí se na něj maltové lože 

z cementové malty tloušťky 15 mm. Dva montážníci navedou stropní panel na správné místo 

a poté se plynule spustí do maltového lože pomocí mikrozdvihu. Stejným způsobem  

se pokládají vedle i další stropní panely. Mezi panely se musí dodržet montážní spára 5 mm. 

8.2 Provedení zálivky spár 

Provádí se po uložení všech stropních desek na své místo dle projektu. Zálivka spár 

musí být provedena před zatížením dílců. Spáry musí být očištěny a boky stropních panelů

navlhčeny. Do spár se vloží zálivková výztuž dle projektové dokumentace ve výšce podélné 

drážky = zámku.  

Zálivková malta se dopravuje na stropní konstrukci pomocí míchačky m-tec duo-mix 

s čerpadlem po malých dávkách, aby bylo možné provést správné zhutnění, před začátkem 

tuhnutí malty. Zhutnění se provede latí tloušťky do 20 mm po krátkých úsecích. Dílce není 

možné zatížit, dokud zálivka nedosáhne 70% krychelné pevnosti. 

8.3 Ošetřování zálivky 

Zálivku je nutné chránit proti dešti a nadměrnému vysychání. Po zavadnutí se povrch 

chrání při vysokých teplotách pravidelným kropením a překrytím folií, aby se zamezilo 

nadměrnému unikání vlhkosti. Při nízkých teplotách pod + 5ºC se povrch zahřívá a chrání 

polystyrénem tloušťky 100 mm, aby jeho teplota neklesla pod + 1ºC až do dosažení 50% jeho 

krychelné pevnosti. 
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9. Jakost a kontrola kvality 

Předmětem kontroly kvality jsou: 

- rozměrová shodnost s projektovou dokumentací 

- horizontální a vertikální poloha konstrukce 

- celistvost konstrukce 

- tuhost konstrukce 

- těsnost a kvalita provedení spár 

- umístění otvorů a prostupů

- rovinatost vyplněných spár 

  

 Kontrolu jakosti provádí stavbyvedoucí za účasti stavebníka (technického dozoru 

stavebníka). Před prováděním zálivky se vyrobí zkušební trámky pro zkoušku pevnosti 

zálivkové malty. O zkouškách se provádí protokol, který podepisují obě zúčastněné strany. 

Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost prací bude dodržována s platnými normami a předpisy. Musí splňovat 

požadavky: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (ZBOZP). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník svévolně vystaven nebezpečí, při kterém  

by mohl utrpět úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 

ve stavebním deníku. 
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11. Ekologie 

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

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické předpisy dané výrobci 

jednotlivých materiálů. S odpadovým materiálem vzniklým během výstavby bude nakládáno 

dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci stavby se nepředpokládá 

znečištění podzemních nebo povrchových vod. Při realizaci dojde k produkci těchto odpadů

skupiny 17 – stavební a demoliční odpady.  

Odpad bude skladován na staveništi na vyhrazených místech. O odvoz těchto odpadů

vzniklých při výstavbě se bude starat specializovaná firma. O nakládání s odpady  

pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat specializovaná firma dle smluvního 

zajištění. 

Při provozu je nutné: 

 - minimalizovat vznikání odpadů

 - uplatňovat zásady maximální recyklace 

 - minimalizovat odpady k přímému skládkování 

Skladba odpadu:  maltová směs, obaly od maltových směsí 
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C. Hodnotová analýza - Porovnání variant 
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1. Popis variant řešení 

Varianta A – Stropní konstrukce ze stropních desek Filigrán 

Varianta B – Stropní konstrukce ze stropních panelu Spiroll 

2. Porovnávací kritéria 

Cena materiálů

Do tohoto kritéria je zahrnuta cena všech materiálu, které budou použity na stropní 

konstrukci. 

Cena mechanizace a nástrojů

Do tohoto kritéria je zahrnuta cena mechanizace, nutné pro montáž stropní konstrukce. 

Cena práce 

Do tohoto kritéria je zahrnuta mzda pracovníků, nutných pro správné provedení montáže 

stropní konstrukce. 

Cena dopravy 

Do tohoto kritéria je zahrnuta cena dopravy všech materiálu na stavbu. 

Doba výstavby 

Do tohoto kritéria je zahrnuta celková doba provedení stropní konstrukce, včetně

technologických přestávek. 

Vytížení mechanizace 

Do tohoto kritéria je zahrnuto vytížené strojů. Při použití statického jeřábu se snažíme  

o co nejmenší prostoje. 

Nutnost skladovacích ploch 

Do tohoto kritéria je zahrnuto požadované množství místa na staveništi pro skládky materiálů. 

Kvalifikace pracovníků pro provádění 

Do tohoto kritéria je zahrnuta nutná kvalifikace pracovníků, pro správné provedení konstrukce. 

Fyzikální vlastnosti konstrukce 

Do tohoto kritéria patří vhodnost konstrukce do budované stavby.  
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Možnost úpravy na staveništi 

Zda a do jaké variability řešení se dají stropní konstrukce upravovat na staveništi (prostupy, 

otvory atd.) 

3. Důležitost kritérií 

Důležitost kritérií je určena dle charakteru stavby a požadavků stavebníka. 

1-Nedůležité, 5-Důležité 

Cena materiálů    5 

Cena mechanizace a nástrojů   5 

Cena práce     5 

Cena dopravy     5 

Doba výstavby    3 

Vytížení mechanizace   2 

Nutnost skladovacích ploch   3 

Kvalifikace pracovníků pro provádění 2 

Fyzikální vlastnosti konstrukce  3 

Možnost úpravy na staveništi   2 

4. Stupeň splnění kritérií 

1 - Kritérium nesplněno, 5 – Kritérium maximálně splněno 

���������� ���������	


� Cena materiálů � 

� Cena mechanizace a nástrojů � �

�� Cena práce � �

�� Cena dopravy � 

�� Doba výstavby � �

�� Vytížení mechanizace � �

�� Nutnost skladovacích ploch � 

�� Kvalifikace pracovníků pro provádění � �

�� Fyzikální vlastnosti konstrukce � �


��Možnost úpravy na staveništi � 

���������

Cenové vyhodnocení jednotlivých variant v příloze č.1 

Časové zhodnocení jednotlivých variant v příloze č.2 
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5. Celkové skoré jednotlivých variant 

Čím vyšší skóre, tím lepší varianta dle zadaných parametrů. 

Skóre = Důležitost kritérií x Stupeň splnění 

Varianta A – Skóre 121b. 

Varianta B – Skóre 103b. 

6. Závěr 

Dle zadaných parametrů vychází jako vhodnější řešení pro zadaný objekt školní budovy 

stropní konstrukce ze stropních desek Filigrán. 
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Seznam užité literatury a norem 

[1] Betonárna Zapa 

http://www.zapa.cz/provozovny-a-ceniky/moravskoslezsky-kraj/ostrava-hermanice

[2] BobCat – Nakládače 

http://www.bobcat.cz/1/nakladace_smyk.html  

[3]  Míchačka Duo-mix 

http://www.m-tec.com/cz/Baustellentechnik/Maschinen/mischpumpen/duo-mix.php

[4] Strop Prefa Topos 

 http://www.topostovacov.cz/index.aspx?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=stro

 p_prefa_topos  

[5] Stropní stojky Peri - MULTIPROP 

http://www.peri.cz/produkty.cfm/fuseaction/showproduct/product_ID/68/app_id/5.cfm  

[6] Věžový jeřáb Liebherr 125 HC-L 6/12 Litronic 

 http://www.liebherr.com/CC/en-GB/region-(asia)/products_cc.wfw/id-13044-

 0/measure-metric 

[7] Zálivková malta Hasit 

http://www.hasit.cz/Detail-Betony.773.0.html?product=8371&cHash=4c38f04845  

[8] ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí  

[9] ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí 

[10] Nařízení vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[11]  Zákon 309/2006 sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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Příloha č.1 – Cenové vyhodnocení variant 

Cena materiálů: 

Od výrobců prefabrikátů se ceny prvků nepodařilo zjistit.12

Stropní konstrukce Filigrán 

Cena prvků  Filigrán:   691,3 Kč/m2 

  Beton na zmonolitnění: 409,5 Kč/m2  

  Podpěrná konstrukce stropu 26,8 Kč/m2  

  Celková cena:   1127,6 Kč/m2

Stropní konstrukce Spiroll 

Cena prvků Panel Spiroll:   1229 Kč/m2 

  Zálivková výztuž  17,1 Kč/m2 

  Zálivková malta  16,7 Kč/m2 

  Celková cena:   1262,8 Kč/m2 

Výsledek: Cena stropů ze stropních desek Filigrán je nižší. 

Cena mechanizace: 

Oba systémy vyžadují stejnou mechanizaci na stavbě - Stavební věžový jeřáb. 

Výsledek: Cena mechanizace na provádění stropů je stejná. 

Cena práce: 

Stropní desky Filigrán jsou náročnější na provádění. Musí se provést montáž podpěrné 

konstrukce stropu, uložit desky a zmonolitnit povrch stropů. 

Stropní panely Spiroll jsou na provádění jednodušší. Nevyžadují podpěrnou konstrukci, 

ukládání panelů sice trvá déle než u stropních desek Filigrán, ale po uložení panelů, se už 

provádí pouze zálivka spár. 

Výsledek: Cena práce je u stropů ze stropních panelu Spiroll je nižsí. 

Cena dopravy: 

Cenu dopravy se nepodařilo zjistit. Ale z důvodu nižší hmotnosti a menšího množství 

prvků se předpokládá nižší cena dopravy stropních prvků Filigran. Dodavatel betonu13 se 

nachází v blízkém okolí, takže cena za dovoz čerstvé betonové směsi bude minimální 

v porovnání s cenou převozu stropních prvků.  

Výsledek: Cena dopravy je u stropů ze stropních desek Filigrán je nižší. 

                                                
12  Ceny prvků převzaty z programu Build Power a ceny malt a betonu ze stránek výrobců
13  Betonárka Zapa – viz seznam užité literatury 
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Příloha č.2 – Časové vyhodnocení 


