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Anotace bakalářské práce 

 

 

HRANČÍK, M. Technologie provedení konstrukce krovu zadaného objektu. Ostrava: katedra 

pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012, Část A: 

17 stran, Část B: 64 stran, Část C: 53 stran. 

 

Téma práce: Technologie provedení konstrukce krovu zadaného objektu 

Student: Michal Hrančík 

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

 

Tato bakalářská práce se zabývá navržením postupu technologie provedení dřevěného krovu  

u bytového domu s provedením výkresového zpracování bytového domu ke stavebnímu povo-

lení.  

 

Projekt bakalářské práce je rozčleněn do tří částí, kdy první část je úvod se zadáním řešené 

problematiky s výčtem všech norem a předpisů, které se v této oblasti vyskytují. Následuje 

stavební část, ve které jde o zpracování projektové dokumentace stavební části v úrovni pro-

jektu pro stavební povolení. Jako poslední je část technologie, která se zaměřuje na organizaci 

výstavby při etapě hrubé stavby, krovu a na stanovení postupu realizace dřevěného krovu 

v takové podobě, aby osoby řídící se tímto postupem v praxi měly ponětí, jakým způsobem  

a v jaké kvalitě požadované činnosti provádět. Technologie obsahuje i časový harmonogram 

prováděných prací a finanční nároky realizace bytového domu s krovem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Annotation of bachelor thesis 

 

 

HRANČÍK, M. Technology implementation of construction of roof cover. Ostrava: Depart-

ment of Civil Engineering, Fakulty of Civil Engineering, VŠB – Technical University of Ost-

rava, 2012, Part A: 17 pages, Part B: 64 pages, Part C: 53 pages. 

 

Topic work: Technology implementation of construction of roof cover 

Student: Michal Hrančík 

Supervisor: Ing. Hana Ševčíková, Ph.D. 

 

This thesis deals with the designing process of technology of wooden truss in a building with 

a drawing processing of building to a building permit.  

 

The project work is divided into three parts, first part is introduction with the entering about 

the issue and list of all standards and regulations that exist in this area. The following part is 

building part which is important for the preparation of project documentation of construction 

part in the level of project for a building permit. The last is part is the technology which focu-

ses on the organization construction during the phase of construction site, truss and of deter-

mine the progress of the realization wooden roof in such a way to use the procedure in  

a practice in the construction activities that persons governed by this procedure had idea how 

and in what quality must they perform required activities. The technology includes a timetable 

of works and implementation of the financial requirements of a building with truss. 
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Seznam použitého značení 
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akusticky  

výškový systém baltský po vyrovnání 

česká technická norma 

číslo 

diameter nominal, průměr 

jednotná trigonometrická síť katastrální 

evropská norma 

expandovaný pěnový polystyren 

hodin, jednotka času 

kusů 

kelvin, fyzikální jednotka 

metr nad mořem 

metr, jednotka délky 

metr čtverečný 

metr krychlový 

malta cementová 

malta vápenocementová 

nízké napětí 

nadzemní podlaží 

pero a drážka 

polyvinylchlorid 

polyethylen 

paleta 

suterén 

sbírka 

stavební objekt 

rozkazovací způsob slovesa vidět 

watt, hlavní jednotka výkonu 

extrudovaný polystyren 
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stupeň 

stupeň Celsia, jednotka teploty 
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Akce:  BYTOVÝ DŮM ZLÍN 

  DŘEVNICKÁ 4127, P.Č. 3348/1, 760 01 ZLÍN 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN,  

        NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN 

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 

Obsah: 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a 

příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále 

jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, [1] 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích, [1] 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, [1] 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, [1] 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, [1] 

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

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, [1] 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území, [1] 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, [1] 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 

v m
2

 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. [1] 
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a) identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta [1] 

 

Název akce:         Bytový dům Zlín 

Místo stavby:      Dřevnická 4127, 760 01 Zlín 

Parcela číslo:      3348/1 

Stupeň PD:         Projektová dokumentace pro stavební povolení  

Kraj:                             Jihomoravský kraj 

Stavební úřad:                      Zlín 

Investor:             Statutární město Zlín,  

                                          Náměstí míru 12, 761 40 Zlín 

Dodavatel stavby:    Prozatím není znám, bude vybrán v soutěži  

Projektant:         Hrančík Michal 

                          Maďarská 1560/5, 708 00 Ostrava-Poruba 

 

Spolupráce na projektu 

Stavební část:    Hrančík Michal 

Statika:  

Technika prostředí staveb: 

Požární ochrana:   

Elektroinstalace: 

    

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích [1] 

 

Realizace bytového domu bude provedena na stavební parcele č. 3348/1 o celkové výměře 

2938 m
2 

v katastrálním území Zlín v obytné zóně Bartošova čtvrť. Podél pozemku na ulici 

Dřevnická vede místní komunikace (silnice šířky 6 m provedena z asfaltu), ze které bude 

proveden příjezd na parkoviště na pozemek u bytového domu. Pozemek určený pro výstavbu 

je opatřen zelení a nachází se v rovinatém území, výškově cca 25 cm nad úrovní místní 

komunikace. Na pozemku se vyskytují ovocné stromy (celkem 5 kusů). 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Geologickým průzkumem bylo zjištěno 

vyskytování hladiny podzemní vody v úrovni 279,500 m.n.m. B.p.v. (-4,6 m od ±0,000). 
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Po obvodu pozemku se vede drátěné oplocení výšky 1,5 m. V blízkosti staveniště podél 

místní komunikace pod chodníkem a pod komunikací jsou vedeny inženýrské sítě jako: 

vodovodní řád, jednotná kanalizace, plynovod, kabelové vedení slaboproudu, sdělovací 

vedení a teplovod.  

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu [1] 

 

Před započetím prováděcích stavebních prácí byl proveden inženýrsko-geologický průzkum a 

měření výskytu radonu. V blízkosti staveniště je stavba napojena na síť technické 

infrastruktury podél místní komunikace pod chodníkem a pod komunikací jako je veřejný 

vodovod, jednotná kanalizace, veřejný plynovod, kabelové vedení slaboproudu, tepelné 

vedení, sdělovací vedení. Vedené přípojky pod terénem budou provedeny dle ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Napojení pozemku na dopravní 

infrastrukturu je zajištěno z místní veřejné komunikace z ulice Dřevnická, ze které je napojen 

vjezd na pozemek staveniště. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 

 

Dokumentace pro zadaný projekt je zpracovaná pro stavební povolení. Všechny známé 

požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, nebo v případě výskytu dalších 

požadavků se tyto požadavky doplní. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 

 

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu dle zákonu č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), splňuje také technické požadavky dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky 502/2006 Sb., 

kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu. 
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f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona [1] 

 

Bytový dům je navržen v souladu s regulativy v územním plánu města Zlín, kdy podmínky 

jsou splněny.  

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území [1] 

 

Výstavba bytového domu nevytvoří související investice a není tedy potřeba koordinovat 

projekt s dalšími. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby [1] 

 

Dokončení projektu stavby               listopad 2013 

Zahájení stavby                               březen 2013 

Ukončení stavby                             listopad 2013 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 

v m
2

 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových [1] 

 

Zastavěná plocha:                      428,26 m
2
 

Obestavěný prostor:                     8622,08 m
3
 

Podlahová plocha celkem:           1448 m
2
 

Celkové náklady stavby:   19 mil. Kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 

 

 

Obsah: 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [1] 

2. Mechanická odolnost a stabilita [1] 

3. Požární bezpečnost [1] 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [1] 

5. Bezpečnost při užívání [1] 

6. Ochrana proti hluku [1] 

7. Úspora energie a ochrana tepla [1] 

8. Bezbariérové řešení stavby [1] 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy [1] 

10. Ochrana obyvatelstva [1] 

11. Inženýrské stavby (objekty) [1] 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) [1] 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [1] 

 

 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně [1] 

 

Veškeré pracovní činnosti spojené s realizací bytového domu budou provedeny na stavebním 

pozemku č. 3348/1 v katastrálním území Zlín v obytné zóně Bartošova čtvrť, který bude 

oplocený a opatřený vjezdem na staveniště s uzamykatelnou bránou. Parcela č. 3348/1 je o 

rozloze 2938 m
2
.
  

 

Podél pozemku na ulici Dřevnická vede místní komunikace (silnice šířky 6 m provedena 

z asfaltu), ze které bude proveden příjezd na staveniště. Na staveništi je navržena provizorní 

komunikace v šířce 6 m, která je tvořena ze silničních panelů na zhutněném štěrkovém 

podsypu a na konci této komunikace je navrženo obratiště pro vozidla. 

 

 Pozemek určený pro výstavbu je opatřen zelení a nachází se v rovinatém území, výškově cca 

25 cm nad úrovní místní komunikace. Na pozemku se vyskytují ovocné stromy (celkem 5 

kusů).  

 

V blízkosti staveniště podél místní komunikace pod chodníkem a pod komunikací jsou 

vedeny veškeré inženýrské sítě.  

 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Geologickým průzkumem bylo zjištěno 

vyskytování hladiny podzemní vody v úrovni 279,500 m.n.m. B.p.v. (-4,6 m od ±0,000). 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní  

souvisejících [1] 

 

Objekt bytového domu Zlín je situován na ulici Dřevnická v obytné zóně zvané Bartošova 

čtvrť. Regulační uliční čára určuje polohu budovy bytového domu. Hlavní vstup do bytového  
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domu je zvolen orientačně na severovýchod. Hlavní vjezd na pozemek p.č. 3348/1 je řešen 

pomocí místní veřejné komunikace. Vjezd na pozemek navazuje na 12 parkovacích stání pro 

osobní auta včetně místa pro invalidy.  

 

Bytový dům je navržen jako volně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním 

podlažím (suterén), bytový dům je zastřešen pomocí valbové konstrukce krovu. Půdorys 

objektu bytového domu Zlín je ve tvaru nepravidelného obdélníka s odskoky. V suterénu se 

nachází sklepní prostory k jednotlivým bytům a společné prostory s různým účelem využití. 

V každém podlaží se nachází čtyři bytové jednotky, kde mimo bytů je v 1.NP sklep pro 

vozíčkáře a kolárna s kočárkárnou. U bytového domu je navržen bezbariérový přístup do 

1.NP pomocí rampy. Konstrukční výška podlaží v 1.S je 2,96 m a v 1.NP, 2.NP je 3,0 m a 

v 3.NP je 3,09m. Konstrukční systém objektu je zděný a to z cihelných bloků POROTHERM 

P+D. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch [1] 

 

Základy a podkladní beton 

 

Inženýrsko-geologický průzkumu stanovil základové poměry pro zakládání jako jednoduché a 

nenáročné. Bytový dům je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20. 

Podkladní beton C16/20, tloušťky 100 mm je navrhnut na štěrkopískový zhutněný podsyp 

tloušťky 100 mm. 

 

Konstrukční systém 

 

Obvodové stěny jsou navrženy jako zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na 

tepelně izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, 

koncové a rohové). Vnitřní nosné stěny z cihelných tvárnic POROTHERM 30 P+D P10 na 

MC 5 MPa. Příčky jsou navrženy zděné z keramických příčkovek POROTHEM 11,5 P+D a 

POROTHERM 11,5 AKU na MC 5 MPa.  
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Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce v 1.S, 1.NP, 2.NP, 3.NP je z nosníků POROTHERM POT 160 x 175 a 

vložek MIAKO 19/50 PTH. V místě u prostupů stropu, schodiště a pod nenosnými příčkami a 

u balkónů jsou navrženy doplňkové vložky MIAKO 8/50 a MIAKO 8/62,5. Tloušťka stropu 

je 250 mm, beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm je 

naprojektován po obvodu bytového domu s věncovkou POROTHERM VT 8/23,8 výšky 238 

mm s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 150 mm, která je navržen v 

rámci stropů 1.S, 1.NP, 2.NP, 3.NP.  

 

Schodiště 

 

Komunikace v bytovém domě je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Mezipodesta schodiště je tvořena z nosníků POROTHERM POT 160 x 175 a 

vložek MIAKO 8/50 PTH, beton C16/20 a schodišťové ramena a část podesty jsou ze 

železobetonu C20/25. Venkovní schodiště je napojeno na konstrukci rampy a je provedeno ze 

železobetonu C20/25. 

 

Bezbariérová rampa  

 

Přístupová rampa bude provedena ve sklonu 1:16 v místě přístupové cesty k domu. Šíře 

rampy bude 150 cm. Nosné základové pasy u rampy jsou široké 300 mm), uložené do 

nezámrzné hloubky, tedy cca -1,900 m to je 80 cm pod úroveň terénu, na které pak bude 

uložena železobetonová deska tloušťky 150 mm, která bude tvořit vlastní rampu. Na 

železobetonovou desku se provede betonová mazanina cca 60 mm a na ní se položí dlažba. 

Rampa bude opatřena po obou stranách zábradlím vytvořeným z kruhových profilů o průměru 

cca 7 cm. Výška zábradlí bude 90 a 70 cm. Ve výšce 30 cm bude vodorovná tyč, zabraňující 

sjetí vozíčkáře z rampy. 
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Konstrukce zastřešení 

 

Střešní konstrukce je projektována jako valbová se sklonem střešní roviny 35°. Střešní plášť 

je proveden ze skládané krytiny Tondach z keramických tašek Francouzská 14. 

 

Vnější plochy 

 

Vjezd na pozemek navazuje na 12 parkovacích stání pro osobní auta včetně místa pro 

invalidy. Veškeré okolní místo stavby bude opatřeno travinami a keři. Vjezd na pozemek, 

parkovací stání je provedeno ze silničního asfaltu.  

 

Komunikace pro chodce je provedena ze zámkové betonové dlažby. 

 

d) napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury [1] 

 

Veškeré pracovní činnosti spojené s realizací bytového domu budou provedeny na stavebním 

pozemku č. 3348/1 v katastrálním území Zlín v obytné zóně ,, Bartošova čtvrť“., který bude 

oplocený a opatřený vjezdem na staveniště s uzamykatelnou bránou. Parcela č. 3348/1 je o 

rozloze 2938 m
2
.
  

 

Podél pozemku na ulici Dřevnická vede místní komunikace (silnice šířky 6 m provedena 

z asfaltu), ze které bude proveden příjezd na staveniště. Na staveništi je navržena provizorní 

komunikace v šířce 6 m, která je tvořena ze silničních panelů na zhutněném štěrkovém 

podsypu a na konci této komunikace je navrženo obratiště pro vozidla. 

 

Bytový dům bude napojen na síť technické infrastruktury, tedy na veřejný vodovod, 

kanalizaci, plyn, elektrické vedení, sdělovací vedení a tepelné vedení. Dešťové vody a 

splašková kanalizace budou odvedeny z budovy do jednotné kanalizace, kdy dešťové vody se 

odvedou pomocí střešních svodů do této jednotné kanalizace. Vedené přípojky pod terénem 

budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Vodovodní řad bude napojen přípojkou DN 100 PVC v ulici Dřevnická, která se ukončí ve 

vodoměru. Napojení elektrického vedení nízkého napětí a sdělovací vedení bude provedeno 

rovněž z ulice Dřevnická. 
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Napojení středotlakého plynovodu se provede přípojkou DN 25 PE v ulici Dřevnická. Na 

objektu se bude nacházet hlavní uzávěr plynu. Tepelné vedení se provede napojením na 

přípojku v ulici Dřevnická. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném území [1] 

 

Řešení technické a dopravní infrastruktury viz bod předchozí.  

 

Bytový dům se nenachází v místě ohroženém poddolováním. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany [1] 

 

Během stavební činnosti budou stavební odpady tvořit především zbytky stavebních materiálů 

– dřevo, cihelná a betonová drť, obaly od barev, části kovů a podobně. Stavební odpady na 

staveništi se podrobněji zařadí dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.  

 

Odpad z provozu objektu se bude umísťovat do kontejneru na odpady typu RG24 o obejmu 

40 m
3
 nebo do plastových pytlů, na místě stanoveném dle zařízení staveniště. N 

 

Zhotovitel stavby zajistí provizorní uložení stavebního odpadu na staveništi, jeho třídění, 

případně zajistí jeho předběžné využití, zajišťuje také odejmutí odpadu firmou, která se touto 

činností zabývá a touto firmou je zajištěna doprava na místo vhodné pro stavební odpady 

podle zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a o těchto 

krocích se provede stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku a dle vyhlášky č. 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů. 
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Vytápění bytového domu je provedeno pomocí teplovodního vytápění z ústředního vytápění.  

 

K uložení odpadků budou sloužit odpadní kontejnery na místě určeném pro komunální odpad. 

 

Pokud budou veškeré pracovní činnosti splněny dle projektu, souvisejících norem nebude 

stavba působit na životní prostředním v negativním důsledku. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a  

komunikací [1]  

 

U bytového domu je navržen bezbariérový přístup v prostoru před hlavním vstupem do 

budovy pomocí rampy. U toho řešení se bude dodržovat vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláška č. 492/2006 

Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace [1] 

 

Před začátkem provádění stavby byly provedeny příslušné průzkumy, patřičná 

fotodokumentace. 

 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu, tím pádem se neprovádí žádné opatření proti 

radonu. 

 

Geologickým průzkumem bylo zjištěno vyskytování hladiny podzemní vody v úrovni 

279,500 m.n.m. B.p.v. (-4,6 m od ±0,000). 

 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum se provede v další fázi projektové dokumentace. 
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i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systéme [1]  

 

K těmto údajům bude sloužit katastrální mapa v měřítku 1: 2000 a výškopisný systém Bpv a 

polohopisné systém JTSK. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory [1] 

 

SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Terénní a sadové úpravy 

SO 04 – Přípojka jednotné kanalizace 

SO 05 – Přípojka STL plynu 

SO 06 – Přípojka vody 

SO 07 – Přípojka NN 

SO 08 – Přípojka sdělovacího vedení 

SO 09 – Přípojka tepelného vedení 

SO 10 – Oplocení 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace [1] 

 

Při výstavbě nedojde k negativnímu dopadu nebo ke zhoršení životního prostředí v okolí 

bytového domu, stavba neobsahuje žádný nebezpečný odpad. Může se během provádění 

vyskytnout pouze zvýšení hluku či prašnost, ale to jen ojediněle. V čase od 22:00 hod do 6:00 

hod bude dodržován noční klid. 

 

Zhotovitel objektu se řídí dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, dále zákonem 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Odpovědná osoba pověřená 

zhotovitelem v průběhu výstavby v pravidelných intervalech zajišťuje provádění očišťování  
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místní komunikace od nečistot vytvořené staveništní dopravou, zajišťuje používání 

ochranných tkanin zabraňující šíření prachu i hluku do okolí, dohlíží na skrápění staveniště 

při průjezdu staveništních vozidel, dohlíží i na omezení používání stavební techniky v době 

od 7:00 hod – 21:00 hod. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v  

části F. [1] 

 

Při provádění objektu bytového domu musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré související předpisy a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů.  

 

Zákon 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 (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také nařízením vlády č. 495/2001 

Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

Pracovníci provádějící práce na staveništi musí být kvalifikovaní na daný typ práce, mít o této 

kvalifikaci potvrzení průkazem a musí být zdravotně způsobilý, kterou dokladují zkouškou 

způsobilosti. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita [1] 

 

Viz statický výpočet, který ale není součásti řešení této dokumentace. 

 

3. Požární bezpečnost [1] 

 

 

Jako předpis pro dodržování požární ochrany na staveništi bude sloužit zákon č. 133/1985 Sb. 

o požární ochraně. 

 

Požární bezpečnost se zpracuje v požární zprávě. 

Požární zpráva obsahuje tyto části: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [1] 

 

 

Při výstavbě bytového domu nedojde k negativnímu dopadu nebo ke zhoršení životního 

prostředí v okolí bytového domu, stavba neobsahuje žádný nebezpečný odpad. Může se 

během provádění vyskytnout pouze zvýšení hluku či prašnost, ale to jen ojediněle. V čase od 

22:00 hod do 6:00 hod bude dodržován noční klid. 

 

 

Během stavební činnosti budou stavební odpady tvořit především zbytky stavebních materiálů 

– dřevo, cihelná a betonová drť, obaly od barev, části kovů a podobně. Stavební odpady na 

staveništi se podrobněji zařadí dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 



21 

 

  

5. Bezpečnost při užívání [1] 

 

 

Dokumentace splňuje zásady dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a dle vyhlášky č. 502/2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. U 

projektovaného bytového domu se neuvažuje o výskytu rizik při užívání, tudíž bezpečnost 

nebude ohrožena. 
 

6. Ochrana proti hluku [1] 

 

 

Ochrana proti hluku bude provedena dle zásad nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 

Akustické zdivo v bytovém domě se opatří tloušťkou omítky 15 mm POROTHERM 

UNIVERSAL.  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla [1] 

 

 

Obvodový plášť bytového domu bude splňovat podmínky dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o 

energetické náročnosti budov a navržený projekt se bude držet požadavků normy ČSN 73 

0540-2 Tepelná ochrana budov. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a  

orientace [1] 

 

U bytového domu je navržen bezbariérový přístup v prostoru před hlavním vstupem do 

budovy pomocí rampy. U toho řešení se bude dodržovat vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláška č. 492/2006 

Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšího prostředí [1] 

 

 

Bytový dům se bude nacházet v oblasti, kde nehrozí seismicita, poddolování a tudíž nejsou 

navrhnuta žádná zvláštní opatření týkajících se těchto jevů. 

 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu, tím pádem se neprovádí žádné opatření proti 

radonu. 

 

10. Ochrana obyvatelstva [1] 

 

 

Kolem stavby bude provedeno drátěné oplocení, a u vjezdu na staveniště budou provedena 

výstražná značení pro chodce na upozornění výjezdu vozidel ze staveniště. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) [1] 

 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch [1] 

 

Dešťové vody a splašková kanalizace budou odvedeny z budovy do jednotné kanalizace, kdy 

dešťové vody se odvedou pomocí střešních svodů do této jednotné kanalizace. 
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Výpočet spotřeby vody pro odpadní a dešťové vody: 

Není součástí řešení této dokumentace. 

 

b) zásobování vodou [1] 

 

Vodovodní řad bude napojen přípojkou DN 100 PVC v ulici Dřevnická, která se ukončí ve 

vodoměru. 

 

Výpočet spotřeby vody: 

Není součástí řešení této dokumentace. 

 

c) zásobování energiemi [1] 

 

Napojení elektrického vedení nízkého napětí a sdělovací vedení bude provedeno rovněž 

z ulice Dřevnická. 

 

Napojení středotlakého plynovodu se provede přípojkou DN 25 PE v ulici Dřevnická. Na 

objektu se bude nacházet hlavní uzávěr plynu. 

 

Tepelné vedení se provede napojením na přípojku v ulici Dřevnická. 

 

Výpočet spotřeby elektřiny, plynu a tepla: 

Není součástí řešení této dokumentace. 

 

d) řešení dopravy [1] 

 

Napojení na veřejnou komunikaci je řešeno z místní komunikace (silnice šířky 6 m provedena 

z asfaltu), ze které bude proveden příjezd na staveniště. Na staveništi je navržena provizorní 

komunikace v šířce 6 m, která je tvořena ze silničních panelů na zhutněném štěrkovém 

podsypu a na konci této komunikace je navrženo obratiště pro vozidla. 
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e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav [1] 

 

Plochy pro komunikace pro chodce budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového 

podloží viz výkres situace stavby.  

 

f) elektronické komunikace [1] 

 

Připojení na elektronické komunikace není součástí řešení této dokumentace. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě  

vyskytují) [1]  

 

 

Není součástí řešení této dokumentace. 
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Akce:  BYTOVÝ DŮM ZLÍN 

  DŘEVNICKÁ 4127, P.Č. 3348/1, 760 01 ZLÍN 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN,  

        NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN 

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SITUACE STAVBY [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, [1] 

b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) [1] 

c) u výrobních staveb se dokládá technologické schéma, schéma rozvodů energií, 

základní schéma rozvodu pitné vody a čištění odpadních vod, [1] 

d) návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými 

k provedení zákona o zeměměřičství. [1] 
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a)  situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 

zpravidla v měřítku 1:5000 až 1:50 000 s napojením na dopravní a technickou 

infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem [1] 

 

 

Není součástí řešení této dokumentace. 

 

b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 

1:500, u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1:5000 nebo 1:2000; u 

změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v 

památkové zóně v měřítku 1:200. Na koordinační situaci zpracované na podkladě 

snímku z katastrální mapy se vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla, 

zakresluje se umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních 

pozemků a staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských 

objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením dopravy včetně dopravy 

v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót, 

geologických sond, hranice staveniště a případných dalších záborů a úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích [1] 

 

 

Viz výkres koordinační situace stavby v měřítku 1:250. 

 

c) u výrobních staveb se dokládá technologické schéma, schéma rozvodů energií, 

základní schéma rozvodu pitné vody a čištění odpadních vod [1] 

 

 

Není součástí řešení této dokumentace. 

 

d) návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými 

k provedení zákona o zeměměřičství [1] 

 

 

Není součástí řešení této dokumentace. 
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Akce:  BYTOVÝ DŮM ZLÍN 

  DŘEVNICKÁ 4127, P.Č. 3348/1, 760 01 ZLÍN 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN,  

        NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN 

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace, [1] 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.2)
 [1] 
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a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace [1] 

 

 

Není součástí řešení této dokumentace. 

 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.2) 
[1] 

 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy se stanoví na základě zákonu č. 406/2000 Sb. o 

hospodaření energií a dle zákonu č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
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Akce:  BYTOVÝ DŮM ZLÍN 

  DŘEVNICKÁ 4127, P.Č. 3348/1, 760 01 ZLÍN 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN,  

        NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN 

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

1. Technická zpráva [1] 

2. Výkresová část [1] 
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1. Technická zpráva [1] 

 

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště [1] 

 

Veškeré pracovní činnosti spojené s realizací bytového domu budou provedeny na stavebním 

pozemku č. 3348/1 v katastrálním území Zlín v obytné zóně Bartošova čtvrť, který bude 

oplocený a opatřený vjezdem na staveniště s uzamykatelnou bránou. Parcela č. 3348/1 je o 

rozloze 2938 m
2
.
 Parcela určená k výstavbě bytového domu je ve vlastnictví Statutárního 

města Zlín. Prostor staveniště se nachází na parcele pravidelného obdélníkového tvaru, který 

je opatřen zelení a ovocnými stromy v místě s rovinatým územím, výškově cca 25 cm nad 

úrovní místní komunikace. Před prováděním staveniště se musí ovocné stromy odstranit, kdy 

po dokončení stavby se zasadí nové. Skrývka ornice se provede v hloubce 200 mm v místě 

osazení objektu, na místě vnitrostaveništní panelové komunikace, v prostoru skládek, 

stavebních buněk a v místě jeřábu. Nashromážděná ornice a zemina z výkopku určená pro 

zásyp kolem objektu se odveze na mezideponii na vyhrazené místo na staveništi, zbytek 

vytěžených zemin bude odvezeno na skládky poblíž staveniště. 

 

Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením s pevným rámem 

vyplněné drátěnou sítí o rozměrech 100 mm x 200 mm se svařenými spoji a ukotvené 

v betonové patce a s ochranou proti přelezení od firmy Johnny servis typ oplocení PV 6. 

Součástí oplocení je posuvná brána s elektrickým pohonem typu HERAS M500 výšky 2 m a 

šířky 7 m, která je uzamykatelná. Oplocení je určeno k chránění skladovaného materiálu na 

staveništi a proti zabránění vstupu nepovoleným osobám. 

 

Vjezd na staveniště je z ulice Dřevnická. Stavba zasahuje z části na chodník u komunikace, 

proto je tu zřízen dočasný zábor o ploše 36 m
2
. Pohyb chodců je převeden na protější chodník. 

Při budování přípojek inženýrských sítí se provoz na komunikaci dopravními značkami 

zpomalí a usměrní do jednoho jízdního pruhu. K udávání souhlasu povolení vjezdu vozidlům 

a k obsluze posuvné brány na staveništi bude pověřen vrátný staveniště. Před stavbou bude 

provedeno provizorní výstražné značení vjezdu na staveniště v patřičné předepsané bezpečné 

vzdálenosti. Jmenovitě se bude jednat o dopravní značení upravující  
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rychlost na pozemních komunikacích, značení vjezdů a otáčení vozidel výstavby. Každé 

vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno na místu tomu určeném na staveništi, 

aby neznečišťovalo pozemní komunikace. Vnitrostaveništní komunikace je provedena z 

betonových panelů 1500 x 3000 mm typ IZD od firmy Prefa Brno uložených do zhutněného 

štěrkového lože tloušťky 100 mm. Parkování pro pracovníky staveniště je zajištěno taktéž 

z těchto panelů přímo na staveništi, kde budou pro tento účel vyhrazena 4 parkovací místa. 

 

Staveniště se začne budovat dva týdny před započetím výstavby bytového domu a bude se 

postupně budovat dle potřeb v průběhu výstavby. Na staveništi před začátkem realizace 

bytového domu umístěn panel s informacemi o záměru stavby.  

 

Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním 

vyčistěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno.  

 

b) významné sítě technické infrastruktury [1] 

 

Před započetím stavebních prací zajistí investor odbornou firmou vytýčení stávajících 

inženýrských sítí. Při zhotovování přípojek inženýrských sítí se provoz na komunikaci 

dopravními značkami zpomalí a usměrní do jednoho jízdního pruhu. Veškeré přípojky 

inženýrských sítí budou napojeny v ulici Dřevnická. Vedené přípojky pod terénem budou 

provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pro napojení 

projektovaných přípojek bude zpracována potřebná dokumentace a napojení těchto přípojek 

na stávající sítě musí provézt příslušný správce sítí. 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. [1] 

 

Voda: Pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka směřující k budoucímu objektu z místní 

veřejné vodovodní sítě na ulici Dřevnická. Z této přípojky bude také vézt odbočka 

k provizornímu sociálnímu zařízení v buňkách a ke stavebnímu silu. Přípojka bude opatřena 

provizorní vodovodní šachtou a vodoměrem s uzávěrem pro měření odběru vody. Místo 

napojení je zaznačeno na výkrese Zařízení staveniště. Přípojka bude vedena v ochranné 



32 

 

dvouvrstvé chráničce modré barvy v pískovém loži v hloubce 0,8 m. Vedení přípojky 

v prostoru bude provedeno dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

 

Elektrická energie: Bude zajištěna přípojkou nízkého napětí z veřejné rozvodné sítě vedoucí 

pod zpevněnou plochou pro pěší. Kabely po staveništi se povedou pod úrovní terénu 

v hloubce 0,5 m v ochranné dvouvrstvé chráničce červené barvy. Kabel vedený pod vjezdem 

ze silničních panelů je veden v silnostěnném kabelovém žlabu K.O.S., který má garantovanou 

únosnost 30 000kg/m udanou výrobcem. Na staveništi bude zhotoven hlavní staveništní 

rozvaděč s elektroměrem a jednotlivé rozvody se povedou ze staveništních rozvaděčů k 

jednotlivým spotřebičům vodiči CYKY-J 5 x 10. Vedení přípojky v prostoru bude provedeno 

dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

 

Osvětlení staveniště je řešeno provizorním hliníkovým teleskopickým osvětlovacím stožárem 

výšky 4,5 m se dvěma reflektory a to pouze jako bezpečnostní pro ochranu majetku. Bude 

provedeno u parkoviště a také v blízkosti sila. Osvětlení je také provedeno na jeřábu jedním 

reflektorem. Osvětlení bude napojeno pomocí elektrické energie ze stavebních rozvaděčů. 

 

Kanalizace: Splašková voda bude napojena pomocí přípojky na místní jednotnou kanalizaci 

v ulici Dřevnická. Přípojka na staveništi se vede v pískovém loži v hloubce 0,8 m jak ze 

sociálních stavebních buněk, tak z budoucího objektu. Pro kanalizaci se zhotoví kanalizační 

šachta na hranici pozemku. Vedení přípojky v prostoru bude provedeno dle ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Sdělovací vedení spojové: Sdělovací vedení spojové bude napojeno v ulici Dřevnická. 

Přípojka na staveništi se vede v ochranné dvouvrstvé chráničce černé barvy v hloubce 0,4 m 

do stavební buňky hlavního stavbyvedoucího. Rozvod je proveden kabelem TCEKFE. Vedení 

přípojky v prostoru bude provedeno dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 
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d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [1] 

 

Při provádění objektu bytového domu musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré související předpisy a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů.  

Zákon 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 (zákon o zajištění dalších podmínek  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také nařízením vlády č. 495/2001 

Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

Pracovníci provádějící práce na staveništi musí být kvalifikovaní na daný typ práce, mít o této 

kvalifikaci potvrzení průkazem a musí být zdravotně způsobilý, kterou dokladují zkouškou 

způsobilosti. 

 

Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením s pevným rámem 

vyplněné drátěnou sítí o rozměrech 100 mm x 200 mm se svařenými spoji a ukotvené 

v betonové patce a s ochranou proti přelezení od firmy Johnny servis typ oplocení PV 6. 

Součástí oplocení je posuvná brána s elektrickým pohonem typu HERAS M500 výšky 2 m a 

šířky 7 m, která je uzamykatelná. Oplocení je určeno k chránění skladovaného materiálu na 

staveništi a proti zabránění vstupu nepovoleným osobám. Zákaz vstupu na staveniště 

nepovolaných osob bude jednoznačně vymezen oznamovacím značením. 

 

Během stavebních prací se provede dočasný zábor o ploše 36 m
2 kvůli zasahování stavby na  
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chodník, kde bude proveden výjezd vozidel ze staveniště. Při budování přípojek inženýrských 

sítí se provoz na komunikaci dopravními značkami zpomalí a usměrní do jednoho jízdního 

pruhu. Pohybování chodců se převede na protější chodník na ulici Dřevnická. 

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů [1] 

 

Uspořádání staveniště je zpracováno ve výkresové části zařízení staveniště. Veřejné zájmy 

vlastníků přilehlých pozemků nesmí být nějak narušeny a ve fázi realizace se na tyto zájmy 

musí omezit dopad budované stavby v co nejmenší možné míře. 

 

Před začátkem stavebních prací bude staveniště řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním 

oplocením. Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno na místu tomu 

určeném na staveništi, aby neznečišťovalo pozemní komunikace. V čase od 22:00 hod do 6:00 

hod bude dodržován noční klid. Staveniště se provede dle platných norem a předpisů. 

 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů [1] 

 

Na pozemku, kde se bude provádět výstavba nejsou žádné stávající objekty, tudíž nelze využít 

jejich přítomnosti pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště se tedy navrhne v požadovaném 

rozsahu. 

 

Postup provedení a odstranění staveniště 

 

Staveniště je na stavebním pozemku č. 3348/1 v katastrálním území Zlín v obytné zóně  

Bartošova čtvrť, který bude oplocený a opatřený vjezdem na staveniště s uzamykatelnou 

bránou. Parcela č. 3348/1 je o rozloze 2938 m2
.
 Parcela určená k výstavbě bytového domu je 

ve vlastnictví Statutárního města Zlín. Prostor staveniště se nachází na parcele pravidelného 

obdélníkového tvaru. Dopravní napojení parcely se provede na místní komunikace v ulici 

Dřevnická. 

 

Zařízení staveniště se začne budovat dva týdny před započetím výstavby bytového domu a 

bude se postupně upravovat dle potřeb v průběhu výstavby na jednotlivé etapy. Odstraňování  
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jednotlivých objektů, skládek se bude provádět tak, aby při finálním zhotovením objektu bylo 

staveniště vyklizené a připraveno k předání. Investor zajistí pomocí odborné firmy vytyčení 

všech stávajících sítí. 

  

Uspořádání staveniště 

 

Vjezd na staveniště je z ulice Dřevnická. Stavba zasahuje z části na chodník u komunikace, 

proto je tu zřízen dočasný zábor o ploše 36 m
2
. Pohyb chodců je převeden na protější chodník. 

Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením s pevným rámem 

vyplněné drátěnou sítí o rozměrech 100 mm x 200 mm se svařenými spoji a ukotvené  

v betonové patce a s ochranou proti přelezení od firmy Johnny servis typ oplocení PV 6.  

Součástí oplocení je posuvná brána s elektrickým pohonem typu HERAS M500 výšky 2 m a 

šířky 7 m, která je uzamykatelná. Před stavbou bude provedeno provizorní výstražné značení 

vjezdu na staveniště v patřičné předepsané bezpečné vzdálenosti. Vnitrostaveništní 

komunikace je provedena z betonových panelů 1500 x 3000 mm typ IZD od firmy Prefa Brno 

uložených do zhutněného štěrkového lože tloušťky 100 mm. Parkování pro pracovníky 

staveniště je zajištěno taktéž z těchto panelů přímo na staveništi, kde budou pro tento účel 

vyhrazena 4 parkovací místa. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně očištěna na ploše 

na staveništi k tomu určené, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. Pro 

výstavbu bude použita těžká mechanizace za pomocí věžového jeřábu typu MB 1030.11 s 

dosahem výložníku 40 m. Před počátkem realizace bytového domu se na staveništi musí 

provézt přípojky sítí jako je elektrické, spojové sdělovací vedení, přípojka jednotné kanalizace 

a vodní přípojka. Během této realizace přípojek se provede dočasné omezení dopravy na ulici 

Dřevnická, kdy bude vedena doprava pouze v jednom jízdním pruhu. 

 

Výpočet potřebných ploch skládek pro materiál 

 

a) Zdící materiál POROTHERM 

 

Největší spotřeba cihel - 1.S    Porotherm 44 P+D           234,085 m
2 

                                             Porotherm 30 P+D           152,675 m
2 

                                             Porotherm 11,5 P+D        248,596 m
2 
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Porotherm 44P+D           234,085 m
2
 - spotřeba 16 ks/m

2
, 60 ks/pal = 63 palet 

Porotherm 30P+D           152,675 m
2
 - spotřeba 16 ks/m

2
, 80 ks/pal = 31 palet 

Porotherm 11,5 P+D       248,596 m
2
 - spotřeba 8 ks/m

2
, 96 ks/pal = 21 palet 

 

Zdící materiál POROTHERM bude na staveniště dovážen vždy na počátku pracovní směny. S 

dodavatelem bude provedena smlouva o pravidelnosti a přesnosti dodávek. 

POROTHERM 44 P+D je dodávána na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený po 60- ti 

kusech zabalený ve fólii. Na staveniště bude dovážen vždy pro jedno podlaží a to celkově na 

dvakrát po 32 a 31 paletách. 

POROTHERM 30 P+D  balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve 

fólii bude na staveniště dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 31 paletách.  

POROTHERM 11,5 P+D balený po 96-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve 

fólii bude na staveniště dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 21 paletách.  

 

Výpočet plochy skládky zdících prvků: 

 

-na jedno navezení: 32 palet - POROTHERM 44 P+D  

                             31 palet - POROTHERM 30 P+D  

                             21 palet - POROTHERM 11,5 P+D                                                                                    

 = 84 palet*(1,2 x 1,0) = 99 m
2
 – návrh velikosti skládky 104 m

2 

 

b) Překlady POROTHERM  

 

Dodávají se na dřevěných hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm balených po 20-ti kusech 

zabalených v ochranné fólii sepnuté paketovací páskou. Na staveniště budou dovezeny pro 

všechna podlaží a to celkově na jednou po 20 paletách. 

 

Výpočet plochy skládky překladů: 

Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm – 16 ks 

(0,96 x 1,25) = 1,2 m
2
 – 1paleta 

 

Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/750 cm – 4 ks 

(0,96 x 0,75) = 0,72 m
2
 – 1paleta 
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Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm – 6 ks 

(0,96 x 1,25) = 1,2 m
2
 – 1paleta 

= 3,12 m
2
 – návrh velikosti skládky 5 m

2 

 

c) Keramické stropní vložky Miako PTH 

 

Jsou dodávány zafoliované na vratných dřevěných paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. 

Na staveniště budou dováženy vždy pro jedno podlaží a to celkově jednou po 42 paletách. 

 

Výpočet plochy skládky stropních vložek Miako: 

 

Vložky 19/50 – 1306 ks/podlaží – 72ks/paleta =19palet 

Vložky 19/62,5 – 873 ks/podlaží – 48ks/paleta =19palet 

Vložky   8/50 – 176 ks/podlaží – 144ks/paleta = 2palety 

Vložky   8/62,5 – 107 ks/podlaží – 96ks/paleta = 2palety 

= 42 x (1,0 x 1,18) = 42 x 1,18 = 49,56 m
2
 = 50 m

2
 - 2 palety na sebe  

= 25 m
2
 – návrh velikosti skládky 

 

d) Nosníky POT 

 

160 x 175 x 2750 – 16 ks – 10 x 0,160= 1,6 m – 2 řady - plocha(2,75 x 1,6) = 4,4 m
2 

160 x 175 x 4250 –  8 ks -8 x 0,160= 1,28 m – 1 řada - plocha(4,25 x 1,28) = 5,44 m
2 

160 x 175 x 5500 – 24 ks -12 x 0,160= 1,92 m – 2 řady - plocha(5,5 x 1,92) = 10,56 m
2
 

160 x 175 x 6250 –  4 ks -4 x 0,160= 0,64 m – 1 řada - plocha(6,25 x 0,64) = 4,0 m
2
 

160 x 175 x 7250 – 60 ks -10 x 0,160= 1,6 m – 3 řady - plocha(7,25 x 1,6) = 11,6 m
2
 

160 x 175 x 8250 – 7 ks -7 x 0,160=1,120 m – 1 řada - plocha(8,25 x 1,12) =9,24 m
2 

= 45,24 m
2
 – návrh velikosti skládky 60 m

2 

 

Beton pro stropní konstrukce C16/20 bude dopravován na staveniště pomocí 

autodomíchávačů a přečerpáván do konstrukce pomocí čerpadel. 

Betonářskou výztuž pro železobetonovou  konstrukci schodiště se dopraví na staveniště 

najednou, uložena na skládku dle profilů a délek. 
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e) Bednění PERI 

 

Výpočet plochy skládky bednění PERI: 

Návrh m2
 skládky proveden dle rozpočtu bytového domu. = návrh velikosti skládky 64 m

2
. 

 

f) Mezideponie 

 

Výpočet plochy skládky pro mezideponii: 

Návrh m2
 skládky proveden dle rozpočtu bytového domu. = návrh velikosti skládky 192 m2

. 

 

Skladování na staveništi 

 

Na staveništi se skladuje materiál pro zdění, stropní konstrukci, betonářskou výztuž, bednění, 

konstrukci schodiště, skládka lešení na zpevněných plochách ze silničních betonových panelů 

rozměru 1,5 x 3 m, výšky 150 mm dodané od firmy Prefa Brno a.s.. Panely budou uloženy na 

štěrkovém podsypu frakce 16-64 upraveném dusáním pomocí vibračního dusadla na tloušťku 

100mm. Na staveništi je také mezideponie na stávajícím terénu o ploše 192 m
2
 pro budoucí 

terénní úpravy, kde se uloží skrývka ornice a zásyp zeminy určený pro uložení kolem budovy. 

Skládka pro materiály o ploše 104 m2
 bude použita pro skladování cihel pro nosné obvodové, 

vnitřní nosné zdivo a příčky POROTHERM. Skládka pro překlady o ploše 5 m2. Skládka pro 

stropní vložky MIAKO o ploše 25 m2. Skládka pro stropní nosníky POT o ploše 60 m2
, která 

se následně použije i pro další etapu výstavby jako uskladnění dřevěných prvků konstrukce 

krovu na zastřešení objektu.  Tyto skládky se budou používat i pro další etapy jednotlivých 

podlaží. Suchá maltová směs je uskladňována ve dvou silech výrobce Baumit o půdorysném 

rozměru 2,5 x 2,5 m a výšky 6,3 m. Nářadí a pomůcky zaměstnanců se skladují v 

uzamykatelných a zastřešených skladech se zpevněnou podlahou o ploše 18,1 m2
. Na 

staveništi se nachází i kontejner na skladování a třídění odpadu o ploše 16,8 m2
 a o objemu 40 

m
3
. 

 

Dodávání materiálu na staveniště 

 

Zdící prvky se dodávají na vratných dřevěných paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Palety 

se zdícími prvky se budou uskladňovat podle typu vedle sebe. Mezi jednotlivými paletami  
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bude ponechána obslužná ulička o rozměru 750 mm.  

 

Překlady se dodávají na nevratných dřevěných hranolech rozměru 75 x 75 x 960mm.  

 

Keramické stropní vložky MIAKO PTH jsou dodávány zafóliované na vratných dřevěných  

paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Palety se stropními vložkami se budou uskladňovat 

podle typu vedle sebe a max. do výšky 3m - 2 palety nad sebou. Mezi jednotlivými paletami 

bude ponechána obslužná ulička o rozměru 750 mm.  

 

Keramické stropní nosníky jsou dodávány na stavbu volně ložené, proloženy dřevěnými 

hranoly. Nosníky se na skládkách ukládají podle délek a prokládají se ve vzdálenosti max. 

500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Proklady 

jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže 

s horní výztuží.  

 

Bednící a lešenářské prvky se uspořádají dle druhu použití vedle sebe a na sebe maximálně do 

výšky 3m, musí být mezi prvky dodržena obslužná ulička o rozměru 750 mm. 

 

Způsob dodání betonové směsi bude prováděn autodomíchávači s čerpadly z betonárny poblíž 

staveniště. Beton o menším množství se bude provádět přímo na stavbě. 

 

Sociální zařízení 
 

Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Sociální 

zařízení je řešeno sanitárními buňkami, která je navržena na počet pracovníků na staveništi. 

Na staveništi se nachází i mobilní sociální zařízení TOI TOI FRESH sloužící pro potřeby 

vrátného, kvůli nutné pohotovosti při otevírání posuvné brány. Sociální zařízení staveniště 

musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Zřízení sociálního zařízení je 

v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
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Návrh sociálního zařízení 

 

Pro návrh sociálního zařízení staveniště bylo použito systému ContiMade. 

 

Stavbyvedoucí: 

- byl navržen kontejner – STANDARD TYP 7 - 7C – Obytný kontejner 

- rozměry 6058 x 2990 mm – obytná plocha 18,2 m2 

 

Mistr: 

 

- byl navržen kontejner – STANDARD TYP 7 - 7C – Obytný kontejner 

- rozměry 6058 x 2990 mm – obytná plocha 18,2 m2 

 

WC, umývárna  –  požadováno - 1 sedadlo na 10 pracovníků  

- návrh na 15 pracovníků – 1,5 sedadla =2 sedadla 

- byl navržen 2 x kontejner – STANDARD TYP 15 -15B  Sanitární kontejner 

- rozměry 2990 x 2435mm – 1 x WC, 1 x sprchový kout, 1 x pisoár, 1 x bojler, 1 x umyvadlo 

 

Šatny a denní místnost - 1,25 m
2/ 1 pracovníka  

 

- 15 pracovníků 1,25 x 15 = 18,75 m
2 

- byl navržen 2 x kontejner – STANDARD TYP 13 -13C   

- rozměry 5000 x 2990mm – obytná plocha 2 x 14,95 m
2
 = 29,9 m

2
  

 

Sklad nářadí 

- byl navržen 2 x kontejner – STANDARD TYP 24 -24D   

- rozměry 6058 x 2990mm  

 

Vrátný 

- byl navržen kontejner – STANDARD TYP 12 -12B   

- rozměry 4000 x 2435mm  
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Kontejnery se pokládají na rovný podklad ze silničních panelů. Na manipulaci se využije 

jeřáb na staveništi. Vzájemné spojení (upevnění) je prováděno dodaným spojovacím a 

těsnicím materiálem od firmy Contimade. 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [1] 

 

Na žádný objekt ze zařízení staveniště se nevyžaduje provézt ohlášení. 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
3)

 [1] 

 

 

Pracovníci provádějící práce na staveništi musí být kvalifikovaní na daný typ práce, mít o této 

kvalifikaci potvrzení průkazem a musí být zdravotně způsobilý, kterou dokladují zkouškou 

způsobilosti. Veškerý personál musí být obeznámen, proškolen s bezpečnostními předpisy o 

BOZP a pravidelně školen. 

 

Mechanismy na stavbě je nutné zabezpečit proti nepovolaným osobám a při pohybu 

mechanismů, převážení materiálu na stavbě se musí dodržovat bezpečnostní opatření. 

 

Během realizace bytového domu se u všech prací budou respektovat tyto zákony jako je 

zákon 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 (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také nařízením vlády č. 495/2001 

Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
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Veškeré práce musí být pozastaveny za nepříznivého počasí, pokud bude viditelnost na 

staveništi ztížena ve vzdálenosti menší než 30 m. Za mrazivého počasí, kdy se teploty 

okolního vzduchu sníží pod -10°C a vyskytnou-li se tyto klimatické jevy jako je déšť, bouřka, 

mlha, silný vítr o síle 6° Beaufortovy stupnice (cca 39km/hod), tedy o rychlosti větší než 10,7 

m/s ovlivňuje také plynulý průběh prací, a tedy práce je nutné ukončit. A dále také, pokud 

některá z konstrukcí nebo z jejich částí vykazuje pochybnosti a nedůvěryhodnost o únosnosti, 

stabilitě. Pokud teplota klesne pod -10°C a práce se ukončí, je nutné následující den před 

použitím, zkontrolovat vázací prostředky, aby splňovaly stanovenou únosnost a předešlo se 

možným haváriím či porušení prvků. [9] 

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 

 

Zhotovitel objektu se bude řídit dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, dále zákonem 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

 

Zhotovitel stavby zajistí provizorní uložení stavebního odpadu na staveništi, jeho třídění, 

případně zajistí jeho předběžné využití, zajišťuje také odejmutí odpadu firmou, která se touto 

činností zabývá a touto firmou je zajištěna doprava na místo vhodné pro stavební odpady 

podle zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a o těchto 

krocích se provede stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku a dle vyhlášky č. 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů. Stavbyvedoucí dohlíží na správné třídění odpadů a ukládání na 

stanovené místo dle zařízení staveniště. Kontroluje, zda nedochází k mísení vzniklých 

odpadů, vede evidenci odpadů a evidenci způsobu s jejich nakládáním a předává odpad k 

odvozu pouze oprávněné osobě. 

 

Ochrana proti hluku bude zajištěna dle zásad nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
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j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [1] 

 

Termín zahájení prací:                     ode dne smluvního podpisu 

Předání a převzetí pracoviště: do 7 dní po podepsání smlouvy 

Provedení oplocení staveniště:         do 5 dnů po podepsání smlouvy 

Termín dokončení stavby:               dle harmonogramu do 26.11.2013 

Podmínky lhůt se můžou mezi investorem a zhotovitelem upřesnit a zapsat do stavebního 

deníku. 
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2. Výkresová část [1] 

 

 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení  

staveniště, [1] 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. [1] 

 

 

Viz výkres ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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Akce:  BYTOVÝ DŮM ZLÍN 

  DŘEVNICKÁ 4127, P.Č. 3348/1, 760 01 ZLÍN 

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN,  

        NÁMĚSTÍ MÍRU 12, 761 40 ZLÍN 

Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

1. Pozemní (stavební) objekty [1] 

2. Inženýrské objekty [1] 

3. Provozní soubory [1] 

Bod 2 a 3 není součástí řešení této bakalářské práce. 



46 

 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo 

provozní soubory samostatně v členění: 

 

1. Pozemní (stavební) objekty [1] 

 

 

SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Terénní a sadové úpravy 

SO 04 – Přípojka jednotné kanalizace 

SO 05 – Přípojka STL plynu 

SO 06 – Přípojka vody 

SO 07 – Přípojka NN 

SO 08 – Přípojka sdělovacího vedení 

SO 09 – Přípojka tepelného vedení 

SO 10 – Oplocení 

 

2. Inženýrské objekty [1] 

3. Provozní soubory [1] 

 

 

Bod 2 a 3 není součástí řešení této bakalářské práce. 

 

1. Pozemní (stavební) objekty [1] 

 

 

1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení [1] 

 

1.1.1. Technická zpráva [1] 

 

a) účel objektu [1] 

 

Projektovaný objekt je bytový dům pro bydlení umístěn na stavební parcele č. 3348/1 o  
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celkové výměře 2938 m2 
v katastrálním území Zlín v obytné zóně Bartošova čtvrť 

 

V suterénu 1.S bytového domu se nachází sklepní prostory k jednotlivým bytům a společné 

prostory jako jsou sušárna, žehlírna, zasedací místnost, úklidová místnost dále je v suterénu 

technická místnost, sklad, chodby a  schodiště. 

 

V 1. nadzemním podlaží se nachází 4 bytové jednotky, z nichž jedna je navržena jako 

bezbariérová pro lidi s tělesným postižením. V tomto podlaží se nachází í sklepní prostor pro 

bezbariérový byt a kočárkárna s kolárnou. 

 

V 2., 3. nadzemním podlaží jsou taktéž 4 bytové jednotky. 

 

Podkroví bytového domu je v prozatímním řešení neobydlené, kde podkroví zatím bude 

sloužit k možnosti uskladnění materiálu, ale je možnost vytvořit v podkroví další dvě bytové 

jednotky nebo případně ateliér. 

 

Hlavní vstup do bytového domu je řešen jako bezbariérový pomocí rampy a ke vstupu vede i 

schodiště, které je součástí rampy. 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace [1] 

 

Urbanistické řešení: 

 

Objekt bytového domu Zlín je situován na ulici Dřevnická v obytné zóně zvané Bartošova 

čtvrť. Regulační uliční čára určuje polohu budovy bytového domu. Hlavní vstup do bytového 

domu je zvolen orientačně na severovýchod. Bytový dům a sadové úpravy navazují na okolní 

zástavbu. 

 

Hlavní vjezd na pozemek p.č. 3348/1 je řešen pomocí místní veřejné komunikace z ulice 

Dřevnická. Vjezd na pozemek navazuje na 12 parkovacích stání pro osobní auta včetně místa 

pro invalidy.  
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Architektonické a dispoziční řešení: 

 

Bytový dům je navržen jako volně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním 

podlažím (suterén), bytový dům je zastřešen pomocí valbové konstrukce krovu. Půdorys 

objektu bytového domu je ve tvaru nepravidelného obdélníka s odskoky. V suterénu se 

nachází sklepní prostory k jednotlivým bytům a společné prostory s různým účelem využití. 

V každém podlaží se nachází čtyři bytové jednotky, kde mimo bytů je v 1.NP sklep pro 

vozíčkáře a kolárna s kočárkárnou. U bytového domu je navržen bezbariérový přístup do 

1.NP pomocí rampy. Konstrukční výška podlaží v 1.S je 2,96 m a v 1.NP, 2.NP je 3,0 m a 

v 3.NP je 3,09m. Konstrukční systém objektu je zděný a to z cihelných bloků POROTHERM 

P+D. 

 

Na hlavní vstup do bytového domu navazují zpevněné plochy ze zámkové dlažby a tento 

vstup je řešen jako bezbariérový pomocí rampy a ke vstupu vede i schodiště, které je součástí 

rampy. 

V zádveří je vstup do kočárkárny a do sklepa pro invalidy. V chodbě v 1.NP se nachází čtyři 

vstupy do bytových jednotek obsahující obývací pokoj, jídelnu, Wc, koupelnu, komoru a 

kuchyň. Schodišťový prostor umožňuje přístup do suterénu ke sklepním prostorům a ke 

společným prostorům s různým účelem využití. Schodištěm je dále zpřístupněno další 

nadzemní podlaží, kde při vstupu ze schodiště do chodby jsou čtyři vstupy do bytových 

jednotek obsahující obývací pokoj, jídelnu, Wc, koupelnu, komoru, kuchyň, balkon, ložnice s 

pracovnou, dětský pokoj.  

 

Vegetační úpravy okolí objektu budou provedeny osázením travin, keřů a ovocnými stromy, 

kdy podrobnější úpravy zpracuje zahradní architekt v samostatné části SO 03 Terénní a 

sadové úpravy. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění [1] 

 

Celková výměra pozemku:                                    2938 m
2 

Zastavěná plocha celkem bez parkoviště a rampy:  426,04 m
2
 

Obestavěný prostor:                                  8622,08 m
3
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Zastavěná plocha rampy se vstupním schodištěm:      38,54 m2
 

Zastavěná plocha parkoviště:                                  157,44 m
2 

Zastavěná plocha pro pěší:…………………………..379,58 m2 

Podlahová plocha celkem:                                 1448 m
2 

Podlahová plocha v podkrovním prostoru:               389,73 m2 

Celkové předpokládané náklady stavby:                  19 mil. Kč 

 

Orientace průčelí budovy s hlavním vstupem do bytového domu je orientováno severovýchod. 

 

Osvětlení jednotlivých místností se provede pomocí oken, kdy záleží na vhodné orientaci a 

nebo prostřednictvím světel za pomocí elektrické energie. 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost [1] 

 

Bytový dům je ze zděného konstrukčního systému a to z cihelných bloků POROTHERM P+D 

tlouštěk 440 mm pro obvodové nosné zdivo, 300 mm pro středně nosné zdivo a 115 mm pro 

příčky POROTHERM P+D nebo POROTHERM AKU. Vnější nosné zdivo je provedeno na 

tepelně izolační perlitovou maltu POROTHERM TM, ostatní zdivo je provedeno na 

cementovou maltu. Stropní konstrukce bude provedena ze systému POROTHERM – nosníky 

POT, keramické vložky MIAKO, věncovky POROTHERM VT. Schodiště je ze železobetonu 

C20/25. Střecha bytového domu je projektovaná jako valbová se sklonem střešní roviny 35°. 

Střešní plášť je proveden ze skládané krytiny Tondach z keramických tašek Francouzská 14. 

 

Na veškerý sortiment výrobků dodaný na staveniště určený pro výstavbu bytového domu 

musí být doloženy příslušné certifikáty. 

 

1. Příprava staveniště a zemní práce 

 

Před prováděním staveniště se musí odstranit ovocné stromy nacházející se na pozemku, kdy 

po dokončení stavby se zasadí nové. Odborná firma provede vytyčení bytového domu a 

polohu veškerých inženýrských sítí.  
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Skrývka ornice se provede v hloubce 200 mm v místě osazení objektu, na místě 

vnitrostaveništní panelové komunikace, v prostoru skládek, stavebních buněk a v místě 

jeřábu. Nashromážděná ornice a zemina z výkopku určená pro zásyp kolem objektu se odveze 

na mezideponii na vyhrazené místo na staveništi, zbytek vytěžené zeminy bude odvezeno na 

skládky poblíž staveniště. 

 

Zemina v místě objektu je z nesoudržné a propustné zeminy z třídy těžitelnosti horniny 2, kde 

relativní ulehlost je ID > 0,67. 

 

Stavební jáma se bude svahovat v poměru 1:0,6 a bude provedena v hloubce 2,010 m a rýhy u 

výkopů budou provedeny jako nezapažené. Zásypy po vnější straně podsklepené suterénní zdi 

budou zasypány písčitým štěrkem, třídy těžitelnosti horniny 2, ID > 0,67, který bude následně 

zhutněn po vrstvách. U rampy se výkopy provedou po provedení zásypu a jeho zhutnění do 

nezámrzné hloubky, tedy cca -1,900 m to je 80 cm pod úroveň terénu. Veškeré výkopové 

práce budou prováděny strojními mechanismy, případně v místech, kde nebude možné za 

pomocí strojního mechanismu provádět výkopové práce je nutné provézt výkopy ručně či 

ručně dočisti výkop. 

 

Geologickým průzkumem bylo zjištěno vyskytování hladiny podzemní vody v úrovni 

279,500 m.n.m. B.p.v. (-4,6 m od ±0,000). 

 

Dle prováděných měření odbornou firmou nebylo zjištěno riziko výskytu radonu. 

 

Okapový chodník kolem bytového domu bude uložen do pískového lože, který bude dopraven 

na staveniště. 

 

2. Základy a podkladní beton 

 

Inženýrsko-geologický průzkumu stanovil základové poměry pro zakládání jako jednoduché a 

nenáročné. Bytový dům je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20 o výšce 

500 mm. Pro schodiště bude proveden základový pás o výšce 400 mm z betonu C16/20. 

Základové pásy pro rampu a venkovního schodiště se zhotoví až po provedení zásypu do  
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úrovně -1,300 m a následném zhutnění a vytvoření základu do úrovně -1,900 m základové 

spáry. Základový pás bude z betonu C16/20 o šířce 300 mm a hloubce 800 mm pod terénem a 

o výšce nad terénem dle sklonu rampy. 

 

Podkladní beton C16/20, tloušťky 100 mm je navrhnut na štěrkopískový zhutněný podsyp 

tloušťky 100 mm a je vyztužen KARI sítí o rozměru ok 150 x 150 a průměru KARI sítě 6 mm 

s přesahem minimálně 600 mm.  

 

Základy budou opatřeny hromosvodovým a uzemňovacím systémem v provedení dle platných 

předpisů. 

 

3. Konstrukční systém 

 

Obvodové stěny jsou navrženy jako zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na 

tepelně izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, 

koncové a rohové). Vnitřní nosné stěny z cihelných tvárnic POROTHERM 30 P+D P10 na 

MC 5 MPa. Příčky jsou navrženy zděné z keramických příčkovek POROTHEM 11,5 P+D a 

POROTHERM 11,5 AKU na MC 5 MPa.  

 

U okenních a dveřních otvorů se na ostění použijí tvarovky POROTHERM 44 K s drážkou 

šířky 250 mm pro nalepení tepelné izolace XPS tloušťky 40 mm, která slouží k zabránění 

vytvoření tepelného mostu. 

 

Jako překlady se použijí překlady POROTHERM 7 s a bez EPS izolace A POROTHERM 

11,5 různých délek, dle výpisu na výkresech 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP. Překlad bude opatřen 

pletivem pro lepší přilnavost a upevnění omítky. 

 

4. Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce v 1.S, 1.NP, 2.NP, 3.NP je navrhnuta z nosníků POROTHERM POT 160 

x 175 a keramických vložek MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 19/62,5 PTH. V místě u prostupů 

stropu, schodiště a pod nenosnými příčkami a u balkónů jsou navrženy doplňkové vložky 

MIAKO 8/50 a MIAKO 8/62,5. U světlého rozpětí stropu větším než 6 m jsou navrženy  
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ztužující žebra s keramickými vložkami MIAKO 8/50 a MIAKO 8/62,5. Tloušťka stropu je 

250 mm, beton C16/20.  

 

Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm je naprojektován po obvodu bytového 

domu s věncovkou POROTHERM VT 8/23,8 výšky 238 mm s vloženou tepelně izolační 

deskou EPS o celkové tloušťce 150 mm, která je navržen v rámci stropů 1.S, 1.NP, 2.NP, 

3.NP a u půdní nadezdívky. 

 

Montážní práce musí dodržet podmínky pro jednotlivé montáže dle Wienerberger – podklad 

pro navrhování z roku 2010. 

 

 

5. Schodiště 

 

Komunikace v bytovém domě ve vertikálním směru je řešena přímočarým dvouramenným 

pravotočivým schodištěm. Mezipodesta schodiště je tvořena z nosníků POROTHERM POT 

160 x 175 a vložek MIAKO 8/50 PTH, betonu C16/20 a schodišťové ramena a část podesty 

jsou ze železobetonu C20/25. Zábradlí je ocelové ve výšce 1000 mm nad podlahou a madlo je 

z PVC profilu 40 mm. Povrch schodišťových stupňů a mezipodest budou obloženy 

keramickým dlaždicemi a prostor schodiště bude opatřen keramickým soklem u zdiva ve 

výšce 100 mm.  

 

Venkovní schodiště je napojeno na konstrukci rampy a je provedeno ze železobetonu C20/25. 

Výška zábradlí bude na schodišti ve výšce 90 cm z měděného materiálu profilu 40 mm. 

 

Pro vstup do podkroví budou zřízeny skládací schody LUSSO ZP s plechovým sendvičovým 

víkem pro zabudování do stropu. Uvnitř víka je tepelná izolace. Otevírací systém víka je od 

rozměru 1000 x 700 mm opatřen brzdícím mechanismem proti prudkému otevření.  

Sendvičové víko: dřevěný rám vyplněný izolačními materiály je opláštěn pozinkovaným 

plechem. Podhledová část je lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií. 
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6. Bezbariérová rampa  

 

Přístupová rampa bude provedena ve sklonu 1:16 v místě přístupové cesty k domu. Šíře 

rampy bude 150 cm. Nosné základové pasy u rampy jsou široké 300 mm, uložené do 

nezámrzné hloubky, tedy cca -1,900 m, tedy 80 cm pod úroveň terénu, na které pak bude 

uložena železobetonová deska tloušťky 150 mm, která bude tvořit vlastní rampu. Na 

železobetonovou desku se provede betonová mazanina cca 60 mm a na ní se položí dlažba. 

Rampa je od objektu oddilatovaná pomocí polystyrenu. 

  

Rampa bude opatřena po obou stranách zábradlím vytvořeným z kruhových profilů o průměru 

cca 7 cm. Výška zábradlí bude 90 a 70 cm. Ve výšce 30 cm bude vodorovná tyč, zabraňující 

sjetí vozíčkáře z rampy.  

 

7. Příčky 

 

Příčky jsou navrženy zděné z keramických příčkovek POROTHEM 11,5 P+D a 

POROTHERM 11,5 AKU na MC 5 MPa. Příčky POROTHERM 11,5 AKU budou použity 

jen v 1.NP na oddělení prostoru nebytových a bytových prostor. 

 

8. Konstrukce krovu 

 

Dřevěný krov pro bytový dům s valbovou střechou je projektován se stojatou stolicí s vazným 

trámem. U stojaté stolice jsou střední a vrcholové vaznice podepřeny pomocí sloupků, které 

jsou ukotveny ve vazných trámech pomocí tesařských spojů. Spoje jednotlivých prvků budou 

provedeny za pomocí tesařských spojů, ocelových a dřevěných spojovacích prostředků. 

Vazný trám bude uložen do kapes v půdní nadezdívce na prkenných podložkách opatřené 

asfaltovým pásem. Prostorová tuhost krovu je zajišťována pomocí pásků, střešního bednění a 

laťování. V příčném směru bude zajištěna tuhost krovu za pomocí dolních a horních kleštin a 

pomocí vzpěr.  

 

Materiál použitý pro krovové prvky je ze smrkového hraněného dřeva, jakostní třídy S10, kde  
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u těchto prvků musí být absolutní vlhkost maximáně 20%. Prvky jako zhlaví vazných trámů, 

spodní líc pozednice, podkladní botka, prkenné podložky se opatí ve výrobní dílně chemickou 

ochranou Adolit BAQ Plus proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a vlhkosti. 

 

9. Konstrukce zastřešení 

 

Střešní konstrukce je projektována jako valbová se sklonem střešní roviny 35°. Pojistná 

hydroizolace se bude klást na střešní bednění a na tuto hydroizolaci budou kladeny latě a 

kontralatě, které se opatří krytinou. Střešní plášť je proveden ze skládané krytiny Tondach 

z keramických tašek Francouzská 14. 

 

Skladba střešního pláště: 

- Střešní krytina TONDACH FRANCOUZSKÁ TAŠKA 14 

- Závěsné latě 40/50 

- Kontralatě 40/50 

- Provětrávaná vzduchová mezera 

- Pojistná hydroizolační fólie JUTAFOL D 140 STANDARD 

- Střešní bednění z prken 25 x 150 mm 

- Krokev 120/160 mm 

 

10. Podkrovní prostor bytového domu 

 

Podkroví bytového domu je v prozatímním řešení neobydlené, kde podkroví zatím bude 

sloužit k možnosti uskladnění materiálu, ale je možnost vytvořit v podkroví další dvě bytové 

jednotky nebo případně ateliér. 

 

11. Podlahy 

 

Podlahy jsou neprojektovány dle platných předpisů a hygienických norem. U vstupu do 

bytového domu je navržena čistící zóna rozměru 1200 x 650 mm. Nášlapné vrstvy podlah 

jako jsou lamely, keramická dlažba, samonivelační stěrka jsou uvedeny v tabulkách místností 

na výkresech půdorysů. Po obvodu stěn bude proveden v celé tloušťce podlah izolační pásek 
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tloušťky 10 mm a podlahy dle typu budou i opatřeny soklem nebo soklovou lištou. Betonové 

mazaniny u jednotlivých skladeb podlah jsou opatřeny dilatačními spárami o velikosti 3 x 3 m 

na vazbu. 

 

Před provedením podlah se osadí veškeré naprojektované instalace a ocelové zárubně dle 

profesí. Barevné a materiálové specifikace jednotlivých druhů podlah budou upřesněny 

v průběhu provádění bytového domu architektem zabývajícím se interiérem. 

 

12. Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

 

a) Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z asfaltového modifikovaného pásu Glastek 

40 special mineral tloušťky 4 mm natavený bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, 

hydroizolace bude vytažena 300 mm nad terén. Hydroizolace Glastek 40 special mineral 

tloušťky 4 mm bude na vnější svislé podsklepené zdi provedena ve dvou vrstvách pro 

zvýšení odolnosti hydroizolace, jak proti zemní vlhkosti, tak i proti tlakové vodě. 

 

b) Jako ochrana hydroizolace na svislé stěně v suterénu bude proveden nopová fólie s výškou 

nopu 20 mm, objem vzduchu mezi nopy 14 l/m
2, šířky 1,9 m, délka 20 m, hmotnosti 1000 

g/m
2 a odolává zatížení 180 kN/m2

. 

 

c) Hydroizolace podlahy koupelen a wc bude provedena z tekuté hydroizolační stěrky typu 

MAPEGUM WPS v místnostech č. 104, 111, 113, 120, 121, 126, 127, 204, 206, 213, 215, 

222, 223, 228, 229, 304, 306, 313, 315, 322, 323, 328, 329. 

 

d) Separační vrstva bude zhotovena z PE fólie mezi betonovou mazaninou C16/20 a tepelnou 

a zvukovou izolací podlah. 

 

e) Jako pojistná hydroizolační fólie střešního pláště bude použita fólie JUTAFOL D 140  

STANDARD. 

 

f) Geotextilie typu Geotess se použije mezi pískové lože a struskovou frakci u okapového 

chodníku. 
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13. Izolace 

 

Podlahy v přízemí jsou navrženy izolací jako je tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S 

tloušťky 80 mm, v nadzemních podlažích v koupelnách, chodbách, wc, komorách tvrzeným 

pěnovým polystyrénem EPS 100 S tloušťky 40 mm. A v podlaze proti šíření kročejového 

hluku je v kuchyních, obývacích pokojích, pokojích, ložnicích navržena izolace ISOVER EPS 

Rigifloor 5000 tloušťky 40 mm. Na podlaze v podkroví je navržena izolační deska Rockwool 

Multirock v tloušťce 200 mm. 

 

Dále jsou navrženy desky EPS tloušťky 70 mm mezi překlady POROTHERM 7, desky EPS o 

celkové tloušťce 150, 60 mm mezi věncovkou a železobetonovým věncem, desky EPS 

PERIMETR 70 mm mezi nosníky POT u balkónů. Vlepené pruhy XPS tloušťky 40 mm do 

drážky POROTHERM tvarovek v ostění otvorů obvodové stěny.  

 

14. Omítky vnitřní 

 

Před prováděním omítek se provede na zdivo a na stropní konstrukci cementový postřik 

v tloušťce 2 mm. Omítky vnitřní jsou pro zdivo POROTHERM P+D navrženy typu 

POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 mm. Omítky vnitřní jsou pro stropní konstrukce 

navrženy typu POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 mm. Akustické zdivo 

POROTHERM AKU v bytovém domě se opatří tloušťkou omítky 15 mm POROTHERM 

UNIVERSAL. Všechny tyto omítky budou ještě opatřeny povrchovou úpravou. 

 

15. Omítky vnější 

 

Vnější povrch zdiva bude opatřen cementovým postřikem v tloušťce 4 mm následně tepelně 

izolační omítkou POROTHERM TO v tloušťce 30 mm a na ni bude provedena omítka 

POROTHERM UNIVERSAL v tloušťce 5 mm, která se opatří ještě povrchovou úpravou. 

 

Sokl bude proveden ve výšce 1 m nad terénem ze štěrkové hmoty Baumit ProContact 

tloušťky 3 mm, výztuže Baumit Startex tloušťky 1 mm, základu Baumit UniPrimer tloušťky 1 

mm a tenkovrstvou omítkou z barevných kamínků Baumit MosaikTop v tloušťce 4 mm.  
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16. Obklady 

 

Obklady jsou navrženy v místnostech hygienického zařízení, kuchyních a v úklidové 

místnosti. Keramické obklady a jejich poloha, výška jsou vyznačeny na výkresech půdorysů. 

Barevné a materiálové specifikace jednotlivých druhů podlah budou upřesněny v průběhu 

provádění bytového domu architektem zabývajícím se interiérem. 

 

17. Malby a nátěry 

 

Malby na vnitřní zdivo POROTHERM a na stropní konstrukce budou provedeny pomocí 

Baumit vnitřní disperzní bílé barvy typu Baumit InnendispersionsFarbe Klasik. Pro vnější 

zdivo se provede jako konečná povrchová úprava silikátová fasádní omítka Baumit Silikon 

top barvy žluté. 

 

18. Výplně otvorů 

 

Okna a balkónové dveře jsou navržena jako platová z plastových profilů různých rozměrů od 

firmy RI OKNA s hotovou povrchovou úpravou. Okna budou otvíravá dovnitř, otvíravé a  

sklápěcí dovnitř, sklápěcí dovnitř. Balkonové dveře budou otvíravé a sklápěcí dovnitř 

Dodávka oken i balkónových dveří zahrnuje dodání vnitřního parapetu z plastových 

komůrkových desek a vnějšího parapetu z mědi. 

 

Specifikace oken: Okenní profily PROFILINK
 
PRIMA jsou s izolačním dvojsklem s teplým 

nerezovým rámečkem, součinitel prostupu tepla pro celkové okno Uw = 1,1 W/m
2
.K., po 

obvodu celého křídla je ocelová armatura pozinkovaná, celoobvodové kování je 

s mikroventilací, okno má uzavřenou ocelovou armaturu po obvodu celého rámu, má také 

šestikomorový podkladový profil a je to okno s pětikomorovým systémem s dorazovým 

těsněním. Sklepní plastová okna budou typu RONN PLUS z tvrzeného PVC sklápěcí dovnitř, 

součinitel prostupu tepla pro celkové okno Uw = 1,1 W/m
2
.K. 

 

Specifikace balkónových dveří: Balkónové profily PROFILINK 
PRIMA jsou s izolačním 

dvojsklem s teplým nerezovým rámečkem, součinitel prostupu tepla pro celkové balkonové  
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dveře Uw = 1,1 W/m
2
.K., po obvodu celého křídla je ocelová armatura pozinkovaná, 

celoobvodové kování je s mikroventilací, okno má uzavřenou ocelovou armaturu po obvodu 

celého rámu, křídlo je čtyřkomorové v kombinaci s pětikomorovým rámem. 

 

Vstupní dveře do bytového domu a dveře na chodbě v 1.NP budou hliníkové typu SCHÜCO 

ADS 70.HI s automatickými dveřními prahy. Specifikace vstupních dveří: rám i křídlo s 

přerušeným tepelným mostem, počet komor: rám 3, křídlo 3, stavební hloubka 70 mm, 

pohledová výška křídla: 125 mm, těsnění: 2 x dorazové černé, kování typuG.U 

SECURY/SCHÜCO, součinitel prostupu tepla pro celkové vstupní dveře Uw = 1,1 W/m
2
.K. 

 

Vchodové dveře do bytů jsou navrženy typu PORTA DOORS kde, rám dveří je zhotoven z 

borovicových profilů. Výplň rámu, je tvořena dřevotřískou, která je dále dodatečně zpevněna 

vnější výztuží. Výplň dveří je tvořen dutinkovou dřevotřískou a následně je křídlo 

oboustranně opláštěnou vrstvou hliníkového plechu a HDF deskou. Dveře Opal PLUS splňují 

zvýšené nároky na bezpečnost 2. bezpečnostní třídy a díky použití lištového bezpečnostního 

zámku a trnů proti vysazení. Dodávají se speciální ocelovou zárubní PORTA vyrobené z a 

zároveň s nerezovým prahem. Namontovaný komplet dveře, zárubeň a práh vyhovuje pro 

zvukovou neprůzvučnost Rw = 32 dB. U vchodových dveří do bezbariérového bytu budou 

dveře ještě opatřeny z vnější strany podélným madlem na šířku dveří ve výšce 90 cm. 

 

Dveře v interiéru bytového domu jsou navrženy typu PORTA DOORS Porta Classic. Rám 

křídla je zhotoven z borovicových profilů. Výplň křídla je tvořen dutinkovou dřevotřískou 

zpevněnou vnitřní výztuží z překližky. Rám s výplní je oboustranně opláštěný HDF deskou s 

povrchovou úpravou přírodní dýhy. Profil hrany dveří K je hranatý. Horní a obě boční hrany 

mají stejnou povrchovou úpravu jako samotný povrch dveří. V interiéru bytů jsou jako 

shrnovací dveře navrženy dveře typu LUCIANA, dveře jsou vyráběny z lamely typu 14, a to v 

provedení plném. Zavírání dveří je na madlo a magnet. 

 

Střešní výlez typu VELUX GVK 0000Z  je navržen pro použití v podkroví jako výlez na 

střechu, otvíravý ven. Vnitřní rozměr 41 x 55 cm, vnější rozměr 46 x 61 cm. 
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19. Klempířské konstrukce 

 

Klempířské výrobky jsou navrženy z mědi a z měděného plechu bez povrchové úpravy. 

Klempířské prvky se použijí na oplechování parapetů a vstupní stříšky pro závětrnou lištu a 

krycí lištu a u prostupů vystupujících nad střechu, dále pro střešní svody a žlaby. 

 

20. Větrání místností, spíže 

 

Navržené větrání v místnostech je pomocí přirozeného větrání okny či netěstnostmi dveří a u 

koupelen, wc, komor a sklepních prostor s možností výskytu vlhkosti pomocí větracího 

otvoru s plastovou mřížkou ve vnitřních stěnách, kdy větraní bude odvedené do instalační 

šachty a ve vnější stěně větracím otvorem s měděnou mřížkou proti hmyzu, kdy větrání je 

odvedeno do exteriéru. Prostor pro uskladnění potravin spíže bude odvětráván do exteriéru 

pomocí větracího otvoru trubkou z PVC průměru 150 mm s děrovanou sítí proti hmyzu. 

 

21. Venkovní úpravy 

 

Podél bytového domu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby 500 x 540 x 60 

mm šířky 500 mm, který je uložen do pískového lože zpevněného geotextilií a struskou frakce 

8-16 tloušťky 100 mm. 

 

Chodník u bytového domu je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm 

uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm, tloušťky 40 mm. Podklad bude zhutněná štěrkodrť. 

Chodník je lemován obrubníkem zahradním kulatým od firmy AZ BETON, rozměru 500 x 

200 x 50 mm. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů [1] 

 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické 

náročnosti budov a dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. Vnější 

obálka objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - 

Část 2: Požadavky. 
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f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu [1] 

 

Inženýrsko-geologický průzkumu stanovil základové poměry pro zakládání jako jednoduché a 

nenáročné. Bytový dům je založen na základových pásech z prostého betonu C16/20 o výšce 

500 mm. Pro schodiště bude proveden základový pás o výšce 400 mm z betonu C16/20. 

Základové pásy pro rampu a venkovního schodiště se zhotoví až po provedení zásypu do  

úrovně -1,300 m a následném zhutnění a vytvoření základu do úrovně -1,900 m základové 

spáry. Základový pás bude z betonu C16/20 o šířce 300 mm a hloubce 800 mm pod terénem a 

o výšce nad terénem dle sklonu rampy. 

 

Podkladní beton C16/20, tloušťky 100 mm je navrhnut na štěrkopískový zhutněný podsyp 

tloušťky 100 mm a je vyztužen KARI sítí o rozměru ok 150 x 150 a průměru KARI sítě  6 

mm s přesahem minimálně 600 mm.  

 

Základy budou opatřeny hromosvodovým a uzemňovacím systémem v provedení dle platných 

předpisů. 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků [1]  

 

Bytový dům nezpůsobuje negativní dopad na životní prostředí. Zhotovitel objektu se bude 

řídit dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, dále zákonem 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí). 

 

Zhotovitel stavby zajistí provizorní uložení stavebního odpadu na staveništi, jeho třídění, 

případně zajistí jeho předběžné využití, zajišťuje také odejmutí odpadu firmou, která se touto 

činností zabývá a touto firmou je zajištěna doprava na místo vhodné pro stavební odpady 

podle zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a o těchto 

krocích se provede stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku a dle vyhlášky č. 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,  
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dovozu a tranzitu odpadů. Stavbyvedoucí dohlíží na správné třídění odpadů a ukládání na  

stanovené místo dle zařízení staveniště. Kontroluje, zda nedochází k mísení vzniklých 

odpadů, vede evidenci odpadů a evidenci způsobu s jejich nakládáním a předává odpad k 

odvozu pouze oprávněné osobě. 

 

Ochrana proti hluku bude zajištěna dle zásad nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 

h) Dopravní řešení [1] 

 

Vjezd na pozemek navazuje na 12 parkovacích stání pro osobní auta včetně místa pro 

invalidy. Veškeré okolní místo stavby bude opatřeno travinami a keři. Vjezd na pozemek, 

parkovací stání je provedeno ze silničního asfaltu.  

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová  

opatření [1] 

 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu, proto tedy není třeba objekt chránit proti 

pronikání radonu z podloží. Veškerá ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se 

nemění a zůstává stejná. 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 

 

Při provádění objektu bytového domu musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré související předpisy a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů.  

 

Zákon 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 (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších  

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
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výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také nařízením vlády č. 495/2001  

Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních  

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

Pracovníci provádějící práce na staveništi musí být kvalifikovaní na daný typ práce, mít o této 

kvalifikaci potvrzení průkazem a musí být zdravotně způsobilý, kterou dokladují zkouškou 

způsobilosti. 
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1.1.2. Výkresová část [1] 

 

a) půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich 

konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich 

výškového řešení, hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vodě nebo 

zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloží podle potřeby, 

 

viz výkres výkopy, základy 

 

b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, 

vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému 

s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě funkčního určení a základních 

rozměrů místností, prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů, u 

půdorysu střechy polohu okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení 

budovy, včetně řešení zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

 

viz výkres půdorysů 1.S, 1.NP, 2.NP, 3.NP 

viz výkres půdorys střechy 

viz výkres půdorys krovu 

 

c) řezy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schématickým vyznačením nosných 

konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, původního i 

upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží, 

 

viz výkres řez A-A´ 

 

d) pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s vyznačením 

architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře apod.; u změn staveb i 

pohledy stávajícího stavu, 

 

viz výkresy pohledů 
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e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu, 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200,  

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

h) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie, 

panoramatické pohledy apod.); 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

1.2. Stavebně konstrukční část 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

1.3. Požární bezpečnostní řešení 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

1.4. Technika prostředí staveb 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 
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1. Technická zpráva [1]  

 

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště [1] 

 

Veškeré pracovní činnosti spojené s realizací bytového domu budou provedeny na stavebním 

pozemku č. 3348/1 v katastrálním území Zlín v obytné zóně Bartošova čtvrť, který bude 

oplocený a opatřený vjezdem na staveniště s uzamykatelnou bránou. Parcela č. 3348/1 je o 

rozloze 2938 m
2
.
 Parcela určená k výstavbě bytového domu je ve vlastnictví Statutárního 

města Zlín. Prostor staveniště se nachází na parcele pravidelného obdélníkového tvaru, který 

je opatřen zelení a ovocnými stromy v místě s rovinatým územím, výškově cca 25 cm nad 

úrovní místní komunikace. Před prováděním staveniště se musí ovocné stromy odstranit, kdy 

po dokončení stavby se zasadí nové. Skrývka ornice se provede v hloubce 200 mm v místě 

osazení objektu, na místě vnitrostaveništní panelové komunikace, v prostoru skládek, 

stavebních buněk a v místě jeřábu. Nashromážděná ornice a zemina z výkopku určená pro 

zásyp kolem objektu se odveze na mezideponii na vyhrazené místo na staveništi, zbytek 

vytěžených zemin bude odvezeno na skládky poblíž staveniště. 

 

Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením s pevným rámem 

vyplněné drátěnou sítí o rozměrech 100 mm x 200 mm se svařenými spoji a ukotvené 

v betonové patce a s ochranou proti přelezení od firmy Johnny servis typ oplocení PV 6. 

Součástí oplocení je posuvná brána s elektrickým pohonem typu HERAS M500 výšky 2 m a 

šířky 7 m, která je uzamykatelná. Oplocení je určeno k chránění skladovaného materiálu na 

staveništi a proti zabránění vstupu nepovoleným osobám. 

 

Vjezd na staveniště je z ulice Dřevnická. Stavba zasahuje z části na chodník u komunikace, 

proto je tu zřízen dočasný zábor o ploše 36 m
2
. Pohyb chodců je převeden na protější chodník. 

Při budování přípojek inženýrských sítí se provoz na komunikaci dopravními značkami 

zpomalí a usměrní do jednoho jízdního pruhu. K udávání souhlasu povolení vjezdu vozidlům  
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a k obsluze posuvné brány na staveništi bude pověřen vrátný staveniště. Před stavbou bude 

provedeno provizorní výstražné značení vjezdu na staveniště v patřičné předepsané bezpečné 

vzdálenosti. Jmenovitě se bude jednat o dopravní značení upravující  

rychlost na pozemních komunikacích, značení vjezdů a otáčení vozidel výstavby. Každé 

vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno na místu tomu určeném na staveništi, 

aby neznečišťovalo pozemní komunikace. Vnitrostaveništní komunikace je provedena z 

betonových panelů 1500x3000 mm typ IZD od firmy Prefa Brno uložených do zhutněného 

štěrkového lože tloušťky 100 mm. Parkování pro pracovníky staveniště je zajištěno taktéž 

z těchto panelů přímo na staveništi, kde budou pro tento účel vyhrazena 4 parkovací místa. 

 

Staveniště se začne budovat dva týdny před započetím výstavby bytového domu a bude se 

postupně budovat dle potřeb v průběhu výstavby. Na staveništi před začátkem realizace 

bytového domu umístěn panel s informacemi o záměru stavby.  

 

Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním 

vyčistěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno.  

 

b) významné sítě technické infrastruktury [1] 

 

Před započetím stavebních prací zajistí investor odbornou firmou vytýčení stávajících 

inženýrských sítí. Při zhotovování přípojek inženýrských sítí se provoz na komunikaci 

dopravními značkami zpomalí a usměrní do jednoho jízdního pruhu. Veškeré přípojky 

inženýrských sítí budou napojeny v ulici Dřevnická. Vedené přípojky pod terénem budou 

provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pro napojení 

projektovaných přípojek bude zpracována potřebná dokumentace a napojení těchto přípojek 

na stávající sítě musí provézt příslušný správce sítí. 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. [1] 

 

Voda: Pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka směřující k budoucímu objektu z místní 

veřejné vodovodní sítě na ulici Dřevnická. Z této přípojky bude také vézt odbočka 

k provizornímu sociálnímu zařízení v buňkách a ke stavebnímu silu. Přípojka bude opatřena  

provizorní vodovodní šachtou a vodoměrem s uzávěrem pro měření odběru vody. Místo  
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napojení je zaznačeno na výkrese Zařízení staveniště. Přípojka bude vedena v ochranné 

dvouvrstvé chráničce modré barvy v pískovém loži v hloubce 0,8 m. Vedení přípojky pod 

terénem bude provedeno dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Elektrická energie: Bude zajištěna přípojkou nízkého napětí z veřejné rozvodné sítě vedoucí 

pod zpevněnou plochou pro pěší. Kabely po staveništi se povedou pod úrovní terénu 

v hloubce 0,5 m v ochranné dvouvrstvé chráničce červené barvy. Kabel vedený pod vjezdem 

ze silničních panelů je veden v silnostěnném kabelovém žlabu K.O.S., který má garantovanou 

únosnost 30 000kg/m udanou výrobcem. Na staveništi bude zhotoven hlavní staveništní 

rozvaděč s elektroměrem a jednotlivé rozvody se povedou ze staveništních rozvaděčů k 

jednotlivým spotřebičům vodiči CYKY-J 5 x 10.  

 

Osvětlení staveniště je řešeno provizorním hliníkovým teleskopickým osvětlovacím stožárem 

výšky 4,5 m se dvěma reflektory a to pouze jako bezpečnostní pro ochranu majetku. Bude 

provedeno u parkoviště a také v blízkosti sila. Osvětlení je také provedeno na jeřábu jedním 

reflektorem. Osvětlení bude napojeno pomocí elektrické energie ze stavebních rozvaděčů. 

 

Kanalizace: Splašková voda bude napojena pomocí přípojky na místní jednotnou kanalizaci 

v ulici Dřevnická. Přípojka na staveništi se vede v pískovém loži v hloubce 0,8 m jak ze 

sociálních stavebních buněk, tak z budoucího objektu. Pro kanalizaci se zhotoví kanalizační 

šachta na hranici pozemku. Vedení přípojky pod terénem bude provedeno dle ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Sdělovací vedení spojové: Sdělovací vedení spojové bude napojeno v ulici Dřevnická. 

Přípojka na staveništi se vede v ochranné dvouvrstvé chráničce černé barvy v hloubce 0,4 m 

do stavební buňky hlavního stavbyvedoucího. Rozvod je proveden kabelem TCEKFE. Vedení 

přípojky pod terénem bude provedeno dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 
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d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [1]  

 

Při provádění objektu bytového domu musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré související předpisy a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů.  

Zákon 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 (zákon o zajištění dalších podmínek  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také nařízením vlády č. 495/2001 

Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

Pracovníci provádějící práce na staveništi musí být kvalifikovaní na daný typ práce, mít o této 

kvalifikaci potvrzení průkazem a musí být zdravotně způsobilý, kterou dokladují zkouškou 

způsobilosti. 

 

Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením s pevným rámem 

vyplněné drátěnou sítí o rozměrech 100 mm x 200 mm se svařenými spoji a ukotvené 

v betonové patce a s ochranou proti přelezení od firmy Johnny servis typ oplocení PV 6. 

Součástí oplocení je posuvná brána s elektrickým pohonem typu HERAS M500 výšky 2 m a 

šířky 7 m, která je uzamykatelná. Oplocení je určeno k chránění skladovaného materiálu na 

staveništi a proti zabránění vstupu nepovoleným osobám. Zákaz vstupu na staveniště 

nepovolaných osob bude jednoznačně vymezen oznamovacím značením. 

 

Během stavebních prací se provede dočasný zábor o ploše 36 m
2 kvůli zasahování stavby na  
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chodník, kde bude proveden výjezd vozidel ze staveniště. Při budování přípojek inženýrských 

sítí se provoz na komunikaci dopravními značkami zpomalí a usměrní do jednoho jízdního 

pruhu. Pohybování chodců se převede na protější chodník na ulici Dřevnická. 

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů [1]  

 

Uspořádání staveniště je zpracováno ve výkresové části zařízení staveniště. Veřejné zájmy 

vlastníků přilehlých pozemků nesmí být nějak narušeny a ve fázi realizace se na tyto zájmy 

musí omezit dopad budované stavby v co nejmenší možné míře. 

Před začátkem stavebních prací bude staveniště řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním 

oplocením. Každé vozidlo bude před opuštěním staveniště řádně očištěno na místu tomu 

určeném na staveništi, aby neznečišťovalo pozemní komunikace. V čase od 22:00 hod do 6:00 

hod bude dodržován noční klid. Staveniště se provede dle platných norem a předpisů. 

 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů [1] 

 

Na pozemku, kde se bude provádět výstavba, nejsou žádné stávající objekty, tudíž nelze 

využít jejich přítomnosti pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště se tedy navrhne 

v požadovaném rozsahu. 

 

Postup provedení a odstranění staveniště 

 

Staveniště je na stavebním pozemku č. 3348/1 v katastrálním území Zlín v obytné zóně  

Bartošova čtvrť, který bude oplocený a opatřený vjezdem na staveniště s uzamykatelnou 

bránou. Parcela č. 3348/1 je o rozloze 2938 m
2
.
 Parcela určená k výstavbě bytového domu je 

ve vlastnictví Statutárního města Zlín. Prostor staveniště se nachází na parcele pravidelného 

obdélníkového tvaru. Dopravní napojení parcely se provede na místní komunikace v ulici 

Dřevnická. 

 

Zařízení staveniště se začne budovat dva týdny před započetím výstavby bytového domu a 

bude se postupně upravovat dle potřeb v průběhu výstavby na jednotlivé etapy. Odstraňování 

jednotlivých objektů, skládek se bude provádět tak, aby při finálním zhotovením objektu bylo 
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staveniště vyklizené a připraveno k předání. Investor zajistí pomocí odborné firmy vytyčení 

všech stávajících sítí.  

 

Uspořádání staveniště 

 

Vjezd na staveniště je z ulice Dřevnická. Stavba zasahuje z části na chodník u komunikace, 

proto je tu zřízen dočasný zábor o ploše 36 m
2
. Pohyb chodců je převeden na protější chodník. 

Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením s pevným rámem 

vyplněné drátěnou sítí o rozměrech 100 mm x 200 mm se svařenými spoji a ukotvené 

v betonové patce a s ochranou proti přelezení od firmy Johnny servis typ oplocení PV 6.  

Součástí oplocení je posuvná brána s elektrickým pohonem typu HERAS M500 výšky 2 m a 

šířky 7 m, která je uzamykatelná. Před stavbou bude provedeno provizorní výstražné značení 

vjezdu na staveniště v patřičné předepsané bezpečné vzdálenosti. Vnitrostaveništní 

komunikace je provedena z betonových panelů 1500x3000 mm typ IZD od firmy Prefa Brno 

uložených do zhutněného štěrkového lože tloušťky 100 mm. Parkování pro pracovníky 

staveniště je zajištěno taktéž z těchto panelů přímo na staveništi, kde budou pro tento účel 

vyhrazena 4 parkovací místa. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně očištěna na ploše 

na staveništi k tomu určené, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. Pro 

výstavbu bude použita těžká mechanizace za pomocí věžového jeřábu typu MB 1030.11 s 

dosahem výložníku 40 m. Před počátkem realizace bytového domu se na staveništi musí 

provézt přípojky sítí jako je elektrické, spojové sdělovací vedení, přípojka jednotné kanalizace 

a vodní přípojka. Během této realizace přípojek se provede dočasné omezení dopravy na ulici 

Dřevnická, kdy bude vedena doprava pouze v jednom jízdním pruhu. 

 

Výpočet potřebných ploch skládek pro materiál 

 

a) Zdící materiál POROTHERM 

 

Největší spotřeba cihel - 1.S    Porotherm 44 P+D           234,085 m
2 

                                             Porotherm 30 P+D           152,675 m
2 

                                             Porotherm 11,5 P+D        248,596 m
2 
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Porotherm 44P+D           234,085 m
2
 - spotřeba 16 ks/m

2
, 60 ks/pal = 63 palet 

Porotherm 30P+D           152,675 m
2
 - spotřeba 16 ks/m

2
, 80 ks/pal = 31 palet 

Porotherm 11,5 P+D       248,596 m
2
 - spotřeba 8 ks/m

2
, 96 ks/pal = 21 palet 

 

Zdící materiál POROTHERM bude na staveniště dovážen vždy na počátku pracovní směny. S 

dodavatelem bude provedena smlouva o pravidelnosti a přesnosti dodávek. 

POROTHERM 44 P+D je dodávána na paletách velikosti 1180 x 1000 mm balený po 60- ti 

kusech zabalený ve fólii. Na staveniště bude dovážen vždy pro jedno podlaží a to celkově na 

dvakrát po 32 a 31 paletách. 

POROTHERM 30 P+D  balený po 80-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve 

fólii bude na staveniště dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 31 paletách.  

POROTHERM 11,5 P+D balený po 96-ti kusech na paletách 1180 x 1000 mm zabalený ve 

fólii bude na staveniště dovážen na jednou pro jedno podlaží a to po 21 paletách.  

 

Výpočet plochy skládky zdících prvků: 

-na jedno navezení: 32 palet - POROTHERM 44 P+D  

                             31 palet - POROTHERM 30 P+D  

                             21 palet - POROTHERM 11,5 P+D                                                                                    

 = 84 palet*(1,2 x 1,0) = 99 m
2
 – návrh velikosti skládky 104 m

2 

 

b) Překlady POROTHERM  

 

Dodávají se na dřevěných hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm balených po 20-ti kusech 

zabalených v ochranné fólii sepnuté paketovací páskou. Na staveniště budou dovezeny pro 

všechna podlaží a to celkově na jednou po 20 paletách. 

 

Výpočet plochy skládky překladů: 

 

Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm – 16 ks 

(0,96 x 1,25) = 1,2 m
2
 – 1paleta 

 

Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/750 cm – 4 ks 

(0,96 x 0,75) = 0,72 m
2
 – 1paleta 
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Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm – 6 ks 

(0,96 x 1,25) = 1,2 m
2
 – 1paleta 

= 3,12 m
2
 – návrh velikosti skládky 5 m2 

 

c) Keramické stropní vložky Miako PTH 

 

Jsou dodávány zafoliované na vratných dřevěných paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. 

Na staveniště budou dováženy vždy pro jedno podlaží a to celkově jednou po 42 paletách. 

 

Výpočet plochy skládky stropních vložek Miako: 

 

Vložky 19/50 – 1306 ks/podlaží – 72ks/paleta =19palet 

Vložky 19/62,5 – 873 ks/podlaží – 48ks/paleta =19palet 

Vložky   8/50 – 176 ks/podlaží – 144ks/paleta = 2palety 

Vložky   8/62,5 – 107 ks/podlaží – 96ks/paleta = 2palety 

= 42 x (1,0 x 1,18) = 42 x 1,18 = 49,56 m
2
 = 50 m

2
 - 2 palety na sebe  

= 25 m
2
 – návrh velikosti skládky 

 

d) Nosníky POT 

 

160 x 175 x 2750 – 16 ks – 10 x 0,160= 1,6 m – 2 řady - plocha(2,75 x 1,6) = 4,4 m
2 

160 x 175 x 4250 –  8 ks -8 x 0,160= 1,28 m – 1 řada - plocha(4,25 x 1,28) = 5,44 m
2 

160 x 175 x 5500 – 24 ks -12 x 0,160= 1,92 m – 2 řady - plocha(5,5 x 1,92) = 10,56 m
2
 

160 x 175 x 6250 –  4 ks -4 x 0,160= 0,64 m – 1 řada - plocha(6,25 x 0,64) = 4,0 m
2
 

160 x 175 x 7250 – 60 ks -10 x 0,160= 1,6 m – 3 řady - plocha(7,25 x 1,6) = 11,6 m
2
 

160 x 175 x 8250 – 7 ks -7 x 0,160=1,120 m – 1 řada - plocha(8,25 x 1,12) =9,24 m
2 

= 45,24 m
2
 – návrh velikosti skládky 60 m

2 

 

Beton pro stropní konstrukce C16/20 bude dopravován na staveniště pomocí 

autodomíchávačů a přečerpáván do konstrukce pomocí čerpadel. 

Betonářskou výztuž pro železobetonovou konstrukci schodiště se dopraví na staveniště 

najednou, uložena na skládku dle profilů a délek. 
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e) Bednění PERI 

 

Výpočet plochy skládky bednění PERI: 

Návrh m2
 skládky proveden dle rozpočtu bytového domu. = návrh velikosti skládky 64 m2

. 

 

f) Mezideponie 

 

Výpočet plochy skládky pro mezideponii: 

Návrh m2
 skládky proveden dle rozpočtu bytového domu. = návrh velikosti skládky 192 m2

. 

 

g) Skládka řeziva pro krov 

 

V 1. etapě výstavby krovu se budou transportovat podkladní botky, podložky pod zhlaví 

vazných trámů, pozednice, vazné trámy, sloupky, vzpěry, kleštiny, asfaltové pásy pod 

pozednici a nad podložky pod zhlaví vazných trámů. 

 

Dovezené řezivo pro 1. etapu na krovu bude o kubatuře 11,8 m
3, které se bude skladovat do 

hrání výšky 2 m a šířky 1,5 m. 

 

Celková plocha skladu F se stanoví:  

 

F = F0 /b× = Z ×  f     kde   b = f0 /f [2] 

b  koeficient využití skladové plochy [2] 

f celková plocha na měrnou jednotku….pro řezivo=0,9 [2] 

Výpočet plochy skládky pro pozednice: objem pozednice s 7% rezervou = 1,9 m
3 

F= 1,9 m
3
*0,9= 1,71 m

2
 

Výpočet plochy skládky pro kleštiny: objem kleštin s 7% rezervou = 3,2 m
3 

F= 3,2 m
3
*0,9= 2,88 m

2
 

Výpočet plochy skládky pro sloupky: objem sloupků s 7% rezervou = 1,1 m
3 

F= 1,1 m
3
*0,9= 0,99 m

2
 

Výpočet plochy skládky pro vzpěry: objem vzpěr s 7% rezervou = 1,4 m
3 

F= 1,4 m
3
*0,9= 1,26 m

2
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Výpočet plochy skládky pro vazné trámy: objem vazných trámů s 7% rezervou = 4,2 m
3 

F= 4,2 m
3
*0,9= 3,78 m

2
 

= 10,62 m
2
 – návrh velikosti skládky 60 m

2…využije se skládka po skládce stropních 

nosnících 

 

h) Prostor pro třídění a přípravu dřevěných prvků na svislou dopravu na podkrovní 

úroveň [1] 

 

návrh velikosti skládky 60 m
2
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Zásobování staveniště elektrickou energií 

 

Určení nutného elektrického příkonu: [2] 

        

 

P1-příkon elektromotorů 

    

 

Stavební stroj 
  

štítkový příkon 
kW 

KS kW 

 

 

Jeřáb MB 1030.11   52 1 52 

 

 

Stavební výtah GEDA 500 Z 4 1 4 

 

 

Universální omítací a míchací stroj 4 1 4 

 

 

Ponorný vibrátor Perles CMP 2 2 4 

 

 

Svářečka Pratica 152 Turbo TELWIN 2,5 2 5 

 

 

Vrtačka      0,5 6 3 

 

 

Úhlová bruska   1,1 5 5,5 

 

 

Otopné těleso v buňce   2,5 7 17,5 

 

 

P1 - instalovaný příkon elektromotorů     95 

 
        

 

P2-vnitřní osvětlení 
     

 

Osvětlené prostory 
  

příkon pro 
osvětlení kW/M2 

m2 kW 

 

 

Šatna+umývárna+WC   0,036 44,5 1,602 

 

 

Sklad     0,003 36,3 0,1089 

 

 

Vrátnice     0,058 9,74 0,56492 

 

 

Buňka stavbyvedoucího 0,058 18,2 1,0556 

 

 

Buňka mistra   0,058 18,2 1,0556 

 

 

Vnitřní osvětlení stavby 0,006 429 2,574 

 

 

P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení     6,96 

 
        

 

P3-venkovní osvětlení 
     

 

Druh prací 
  

příkon pro 
osvětlení kW 

KS kW 

 

 

Osvětlení staveniště - halogeny 3,7 7 25,9 

 

 

P3 - instalovaný příkon venkovního osvětlení     25,9 

 

   

    

 

  

 
      

 

]2[)7,0()8,05,0(1,1 2

1

2

331 PPPPP ×++×+××=   
 

 
    
    

 

 

1,1 - koeficient ztráty ve vedení [2]    

 

 

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. Motorů [2] 
   

 

 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení [2] 
  

 

 

1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení [2] 

 

Nutný příkon elektrické energie je P = 113,6 kW. 
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Stanovení maximálního zdánlivého příkonu [2] 

 

S = (Pjm  x  β)/cos φ = P/cos φ [2] 

P maximální současný činný příkon [kVA], [2] 

Pjm součet jmenovitých příkonů všech spotřebičů [kVA], [2] 

S maximální současný zdánlivý příkon [kVA], [2] 

β průměrný součinitel náročnosti (elektromotory 0,6 až 0,75, venkovní osvětlení 1,  

vnitřní osvětlení 0,8), [2] 

cos φ průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,7). [2] 

 

113,6 kW = 142,5 kVA  

S = (Pjm x β)/cos φ = P/cos φ = 142,5/0,6 = 142,5 kVA  

 

Maximální současný zdánlivý příkon je 142,5 kVA. 

 

Stanovení velikosti transformátoru [2] 

 

Pro zařízení staveniště bude použit mobilní transformátor s pojízdným podvozkem o příkonu 

142,5 kVA, který se umístí do těžiště odběru na stavbě a musí být zabezpečen proti 

manipulaci nepovolaných osob. 
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Zásobování staveniště vodou 

 

Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště: [2] 

A - VODA UŽITKOVÁ PRO VÝSTAVBU BYTOVÉHO DOMU 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
záběr za 
směnu 

střední 
norma 

[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Výroba malty  m
3
 11 185 2035 

Ošetřování konstrukcí z betonu m
3
 110 175 19250 

Omítky (bez vody pro maltu) m
2
 450 28 12600 

Zdění z cihel (bez vody pro maltu) m
3
 55 225 12375 

Příčky (bez vody pro maltu) m
2
 110 28 3080 

Mytí vozidel - nákladních 1 vozidlo 1 1250 1250 

Mytí osobních vozidel 1 vozidlo 4 225 900 

SOUČET A 50590 

B - VODA PITNÁ PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ UŽITÍ 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 

počet 
měrných 
jednotek 

střední 
norma 

[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Pracovníci na staveništi bez sprchování 1 pracovník 20 40 800 

Sprchy 1 pracovník 20 45 900 

SOUČET B 1700 

C - VODA PRO TECHNOLOGII 

POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 

Staveniště, čištění nářadí, pracovních pomůcek 380 

SOUČET C 380 

 

Výpočet potřeby vody: [2] 

sl
t

CBA

t

kP
Q

nn

n /0,3
36008

0,23807,217006,150590

3600

0,27,26,1

3600
=

×

×+×+×
=

×

×+×+×
=

×

×
=
å

 

Qn – vteřinová spotřeba vody v l/s [2] 

Pn – spotřeba vody v [l] za 8,5 hodinovou směnu, kde 0,5 hodin je pauza na stravování [2] 

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, kde hodnota 1,6 je pro přípravu 

stavebních hmot, 2,7 pro hygienu a životní potřeby na stavbě a 2,0 pro hygienu a životní 

potřeby s částečnou kanalizací [2] 

t – doba odběru vody [2] 

POTŘEBA POŽÁRNÍ VODY PRO STAVENIŠTĚ: 3,3 l/s – 1 hydrant [2] 

CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY: Qc= 3,0 l/s + 3,3 l/s = 6,3 l/s 

Je navrženo potrubí průměru 80 mm. (Ø 80 mm = 7,0 l/s) 
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Skladování na staveništi 

 

Na staveništi se skladuje materiál pro zdění, stropní konstrukci, betonářskou výztuž, bednění, 

konstrukci schodiště, skládka lešení na zpevněných plochách ze silničních betonových panelů 

rozměru 1,5 x 3 m, výšky 150 mm dodané od firmy Prefa Brno a.s.. Panely budou uloženy na 

štěrkovém podsypu frakce 16-64 upraveném dusáním pomocí vibračního dusadla na tloušťku 

100mm. Na staveništi je také mezideponie na stávajícím terénu o ploše 192 m2
 pro budoucí 

terénní úpravy, kde se uloží skrývka ornice a zásyp zeminy určený pro uložení kolem budovy. 

Skládka pro materiály o ploše 104 m2
 bude použita pro skladování cihel pro nosné obvodové, 

vnitřní nosné zdivo a příčky POROTHERM. Skládka pro překlady o ploše 5 m2. Skládka pro 

stropní vložky MIAKO o ploše 25 m2. Skládka pro stropní nosníky POT o ploše 60 m2, která 

se následně použije i další etapu výstavby pro uskladnění dřevěných prvků konstrukce krovu 

na zastřešení objektu. Skladování dřevěných konstrukčních prvků bude provedeno na 

vyhrazené skladovací ploše v dosahu jeřábu na volném prostranství dle výkresu zařízení 

staveniště. Tato plocha bude zpevněná pomocí silničních panelů ve štěrkovém podsypu, 

odvodněná. Na této ploše se roztřídí řezivo dle druhů, rozměrů, průřezů a délek. Prvky se 

uskladní do hrání maximální výšky 2 m a šířky 1-1,5 m. Tyto skládky se budou používat i pro 

další etapy jednotlivých podlaží. Suchá maltová směs je uskladňována ve dvou silech výrobce 

Baumit o půdorysném rozměru 2,5 x 2,5 m a výšky 6,3 m. Nářadí a pomůcky zaměstnanců se 

skladují v uzamykatelných a zastřešených skladech se zpevněnou podlahou o ploše 18,1 m2
. 

Na staveništi se nachází i kontejner na skladování a třídění odpadu o ploše 16,8 m2
 a o 

objemu 40 m
3
. 
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Dodávání materiálu na staveniště 

 

Zdící prvky se dodávají na vratných dřevěných paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Palety 

se zdícími prvky se budou uskladňovat podle typu vedle sebe. Mezi jednotlivými paletami 

bude ponechána obslužná ulička o rozměru 750 mm.  

 

Překlady se dodávají na nevratných dřevěných hranolech rozměru 75 x 75 x 960mm.  

 

Keramické stropní vložky MIAKO PTH jsou dodávány za foliované na vratných dřevěných  

paletách o rozměru 1180 x 1000 mm. Palety se stropními vložkami se budou uskladňovat 

podle typu vedle sebe a max. do výšky 3m - 2 palety nad sebou. Mezi jednotlivými paletami 

bude ponechána obslužná ulička o rozměru 750 mm.  

 

Keramické stropní nosníky jsou dodávány na stavbu volně ložené, proloženy dřevěnými 

hranoly. Nosníky se na skládkách ukládají podle délek a prokládají se ve vzdálenosti max. 

500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Proklady 

jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže 

s horní výztuží.  

 

Bednící a lešenářské prvky se uspořádají dle druhu použití vedle sebe a na sebe maximálně do 

výšky 3m, musí být mezi prvky dodržena obslužná ulička o rozměru 750 mm. 

 

Způsob dodání betonové směsi bude prováděn autodomíchávači s čerpadly z betonárny poblíž 

staveniště. Beton o menším množství se bude provádět přímo na stavbě. 

 

Sociální zařízení 
 

Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Sociální 

zařízení je řešeno sanitárními buňkami, která je navržena na počet pracovníků na staveništi. 

Na staveništi se nachází i mobilní sociální zařízení TOI TOI FRESH sloužící pro potřeby 

vrátného, kvůli nutné pohotovosti při otevírání posuvné brány. Sociální zařízení staveniště 

musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Zřízení sociálního zařízení je 

v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
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Návrh sociálního zařízení 

 

Pro návrh sociálního zařízení staveniště bylo použito systému ContiMade. 

 

Stavbyvedoucí: 

- byl navržen kontejner – STANDARD TYP 7 - 7C – Obytný kontejner 

- rozměry 6058 x 2990 mm – obytná plocha 18,2 m2 

 

Mistr: 

- byl navržen kontejner – STANDARD TYP 7 - 7C – Obytný kontejner 

- rozměry 6058 x 2990 mm – obytná plocha 18,2 m
2 

 

WC, umývárna  –  požadováno - 1 sedadlo na 10 pracovníků  

- návrh na 15 pracovníků – 1,5 sedadla =2 sedadla 

- byl navržen 2 x kontejner – STANDARD TYP 15 -15B  Sanitární kontejner 

- rozměry 2990 x 2435mm – 1 x WC, 1 x sprchový kout, 1 x pisoár, 1 x bojler, 1 x umyvadlo 

 

Šatny a denní místnost - 1,25 m
2/ 1 pracovníka  

 

- 15 pracovníků 1,25 x 15 = 18,75 m
2 

- byl navržen 2 x kontejner – STANDARD TYP 13 -13C   

- rozměry 5000 x 2990mm – obytná plocha 2 x 14,95 m
2
 = 29,9 m

2
  

 

Sklad nářadí 

- byl navržen 2 x kontejner – STANDARD TYP 24 -24D   

- rozměry 6058 x 2990mm  

 

Vrátný 

- byl navržen kontejner – STANDARD TYP 12 -12B   

- rozměry 4000 x 2435mm  
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Kontejnery se pokládají na rovný podklad ze silničních panelů. Na manipulaci se využije 

jeřáb na staveništi. Vzájemné spojení (upevnění) je prováděno dodaným spojovacím a 

těsnicím materiálem od firmy Contimade. 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [1] 

 

Na žádný objekt ze zařízení staveniště se nevyžaduje provézt ohlášení. 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3)
 [1] 

 

 

Pracovníci provádějící práce na staveništi musí být kvalifikovaní na daný typ práce, mít o této 

kvalifikaci potvrzení průkazem a musí být zdravotně způsobilý, kterou dokladují zkouškou 

způsobilosti. Veškerý personál musí být obeznámen, proškolen s bezpečnostními předpisy o 

BOZP a pravidelně školen. 

 

Mechanismy na stavbě je nutné zabezpečit proti nepovolaným osobám a při pohybu 

mechanismů, převážení materiálu na stavbě se musí dodržovat bezpečnostní opatření. 

 

Během realizace bytového domu se u všech prací budou respektovat tyto zákony jako je 

zákon 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 (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také nařízením vlády č. 495/2001 

Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
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Veškeré práce musí být pozastaveny za nepříznivého počasí, pokud bude viditelnost na 

staveništi ztížena ve vzdálenosti menší než 30 m. Za mrazivého počasí, kdy se teploty 

okolního vzduchu sníží pod -10°C a vyskytnou-li se tyto klimatické jevy jako je déšť, bouřka, 

mlha, silný vítr o síle 6° Beaufortovy stupnice (cca 39km/hod), tedy o rychlosti větší než 10,7 

m/s ovlivňuje také plynulý průběh prací, a tedy práce je nutné ukončit. A dále také, pokud 

některá z konstrukcí nebo z jejich částí vykazuje pochybnosti a nedůvěryhodnost o únosnosti, 

stabilitě. Pokud teplota klesne pod -10°C a práce se ukončí, je nutné následující den před 

použitím, zkontrolovat vázací prostředky, aby splňovaly stanovenou únosnost a předešlo se 

možným haváriím či porušení prvků. [9]  

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 

 

Zhotovitel objektu se bude řídit dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, dále zákonem 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 

 

Zhotovitel stavby zajistí provizorní uložení stavebního odpadu na staveništi, jeho třídění, 

případně zajistí jeho předběžné využití, zajišťuje také odejmutí odpadu firmou, která se touto 

činností zabývá a touto firmou je zajištěna doprava na místo vhodné pro stavební odpady 

podle zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a o těchto 

krocích se provede stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku a dle vyhlášky č. 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů. Stavbyvedoucí dohlíží na správné třídění odpadů a ukládání na 

stanovené místo dle zařízení staveniště. Kontroluje, zda nedochází k mísení vzniklých 

odpadů, vede evidenci odpadů a evidenci způsobu s jejich nakládáním a předává odpad k 

odvozu pouze oprávněné osobě. 

 

Ochrana proti hluku bude zajištěna dle zásad nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
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j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů [1] 

 

Termín zahájení prací:                     ode dne smluvního podpisu 

Předání a převzetí pracoviště: do 7 dní po podepsání smlouvy 

Provedení oplocení staveniště:         do 5 dnů po podepsání smlouvy 

Termín dokončení stavby:               dle harmonogramu do 26.11.2013 

Podmínky lhůt se můžou mezi investorem a zhotovitelem upřesnit a zapsat do stavebního 

deníku. 
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2. Výkresová část [1] 

 

 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení  

staveniště [1] 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště [1] 

 

 

Viz výkres ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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1. Obecné informace  

 

 

Technologický postup provádění krovu popisuje jednotlivé postupy výstavby krovu u 

bytového domu ve Zlíně na ulici Dřevnická.  

 

Jedná se o volně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím (suterén) 

se zastavěnou plochou objektu celkem 428,26 m2
. V suterénu se nachází sklepní prostory k 

jednotlivým bytům a společné prostory s různým účelem využití. V každém podlaží se 

nachází čtyři bytové jednotky, kde mimo bytů je v 1.NP sklep pro vozíčkáře a kolárna s 

kočárkárnou. U bytového domu je navržen bezbariérový přístup do 1.NP pomocí rampy. 

K budově na parkoviště vede příjezdová cesta napojená z místní komunikace z ulice 

Dřevnická. Bytový dům je založen na propustné zemině na betonových základových pasech 

s pevností betonu v tlaku C16/20. Konstrukční výška podlaží v 1.S je 2,96 m a v 1.NP, 2.NP 

je 3,0 m a v 3.NP je 3,09m.  

 

Konstrukční systém objektu je zděný a to z cihelných bloků POROTHERM P+D tlouštěk 440 

mm pro obvodové nosné zdivo, 300 mm pro středně nosné zdivo. Vnější nosné zdivo je 

provedeno na tepelně izolační perlitovou maltu POROTHERM TM, ostatní zdivo je 

provedeno na cementovou maltu. Stropní konstrukce bude provedena ze systému 

POROTHERM – nosníky POT, keramické vložky MIAKO, věncovky POROTHERM VT. 

Konstrukce bude vyztužena ocelí třídy 10335 J a zalita betonovou směsí C16/20. Půdní 

prostor má podlahu navrženou se zateplením pomocí tepelné izolace Rockwool Multirock 

tloušťky 200 mm, λD = 0,039 W.m
-1

.K
-1

 [3] a na této izolaci se provedou dvě vrstvy na sobě 

kolmých OSB desek rozměru 12 x 675 x 2500 mm na pero a drážku, které budou vzájemně 

oddělené separační vrstvou PE fólie. OSB desky jsou umístěny jen v části podkrovní podlahy 

pro přístup ke střešnímu výlezu pro případnou revizi střešního pláště, rozmístění viz schéma 

krovu. Podkroví bytového domu není určeno pro bydlení nebo k jinému využití, proto střešní 

plášť není navržen jako zateplený. Zastřešení celého objektu je řešeno dle rozponu objektu 

14,74 m pomocí krovu se stojatou stolicí s vazným trámem. Střecha je projektovaná jako 

valbová se sklonem střešní roviny 35°. Střešní plášť je proveden ze skládané krytiny Tondach 

z keramických tašek Francouzská 14. 
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2. Materiál, doprava  

  

 

2.1 Přerušení prací:  

Veškeré práce prováděné na krovu musí být přerušeny za nepříznivého počasí a vyskytnou-li 

se tyto klimatické jevy jako je silný vítr, déšť, mlha, mráz.  

 

 

2.2 Materiál určený pro stavbu krovu:  

Dřevěný krov pro bytový dům s valbovou střechou je projektován se stojatou stolicí s vazným 

trámem. U stojaté stolice jsou vaznice podepřeny pomocí sloupků, které jsou ukotveny ve 

vazných trámech. [4] Materiál použitý pro krovové prvky je ze smrkového hraněného dřeva, 

jakostní třídy S10, kde u těchto prvků musí být absolutní vlhkost maximáně 20%. [10] 

Absolutní vlhkost se zjistí ve výrobně vysoušením a vážením zkušebního vzorku dřeva, poté 

se ještě na stavbě před zabudování dřevěných prvků vlhkost překontroluje zodpovědnou 

osobou odporovým vlhkoměrem. [5] Použité prvky hraněného řeziva musí být zvoleny tak, 

aby ve svojí struktuře neměly četné trhliny podélné i šikmé, a aby řezivo nebylo příliš 

sukovité. Prvky se budou dovážet z dílen opatřeny pouze impregnací na stanovených místech 

dle dokumentace, nebudou na prvcích provedeny tesařské spoje. Spojení dřevěných prvků se 

zajistí tesařskými spoji, kleštinami a ocelovým a dřevěným materiálem určeným pro 

spojování jako je tesařská skoba, svorník s podložkou, hřebík, dubový kolík, vruty. Jednotlivé 

součásti krovu jsou vazné trámy 180/250, pozednice 160/120, sloupky pod střední a pod 

vrcholovou vaznicí 160/160, vzpěry 160/180, střední vaznice 160/180, vrcholová vaznice 

160/180, vodorovná ztužení 120/80, pásky 100/120, dolní kleštiny 2x80/160, horní kleštiny 

pod střední vaznicí a pod vrcholovou vaznicí 2x80/160, nárožní krokve 120/180, krokve 

120/160. Počty kusů jednotlivých pvků jsou udány ve výpisu dřevěných prvků. Prvky jako 

zhlaví vazných trámů, spodní líc pozednice, podkladní botka, prkenné podložky jsou opatřeny 

ve výrobní dílně chemickou ochranou Adolit BAQ Plus proti dřevokaznému hmyzu, 

dřevokazným houbám a vlhkosti.  
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2.3  Doprava na staveniště 

 

Doprava prvků na staveniště bude provedena dle druhu dováženého materiálu a bude zajištěna 

zhotovitelem. Na prvky krovu o velké délce bude použita Tatra T815 tahač s návěsem. Pro 

prvky o malé délce bude použit valníkový automobil s rukou Tatra T810. Spojovací 

prostředky a pomocný materiál pomocí valníku Avia D120. Přeprava materiálu po staveništi 

je zabezpečena pomocí jeřábu typu MB1030.11. 

 

Transport krovových prvků na staveniště bude zajištěn ve 3 etapách: V 1. etapě se transportují 

podkladní botky, podložky pod zhlaví vazných trámů, pozednice, vazné trámy, sloupky, 

vzpěry, kleštiny, asfaltové pásy pod pozednici a nad podložky pod zhlaví vazných trámů. Ve 

2. etapě to budou vaznice, vodorovná ztužení, pásky. U 3. etapy se dovezou nárožní krokve, 

krokve, střešní latě, střešní bednění.  

 

Při přepravě krovových prvků musí být prvky zajištěny proti znehodnocení nebo nepříznivým 

deformacím, a je nutné je zajistit proti možnému pohybu prvků a převrácení. [6]  
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3. Skladování 

 

 

Po obvodu staveniště se provede provizorní průhledné mobilní oplocení ve výšce 2 m 

s drátěnou sítí a s ochranou proti přelezení od firmy Johnny servis typ oplocení PV 6, které je 

ukotveno do betonových patek. Oplocení je určeno k chránění skladovaného materiálu na 

staveništi proti nepovoleným osobám. K dopravě materiálu na staveniště se na staveništi 

provede provizorní panelová komunikace typ IZD od firmy Prefa Brno ve zhutněném 

štěrkovém podsypu o šířce 6 m. Z učiněných zjištění vyplývá, že všechny komunikace, po 

nichž se bude provozovat doprava materiálů od subdodavatele na staveniště, vyhovují 

používaným dopravním prostředkům. Skladování dřevěných konstrukčních prvků bude 

provedeno na vyhrazené skladovací ploše v dosahu jeřábu na volném prostranství dle výkresu 

zařízení staveniště. Tato plocha bude zpevněná pomocí silničních panelů ve štěrkovém 

podsypu, odvodněná. Na této ploše se roztřídí řezivo dle druhů, rozměrů, průřezů a délek. 

Prvky se uskladní do hrání maximální výšky 2 m a šířky 1-1,5 m. U vrstev hrání se pro trámy 

ve spodních vrstvách použije každých 90–120 cm prokladek, v horní vrstvě je možné jeden z 

nich vynechat. [7] Jako podkladní prvky je zakázáno použít krovové prvky či střešní latě kvůli 

jejich možnosti poškození. Mezi jednotlivými hráněmi se musí vytvořit prostor pro průchod 

minimálně 0,75 m. Řezivo se uloží na podkladní hranoly vysoké minimálně 0,3 m nad 

terénem (zpevněnou plochou) z důvodu zamezení působení vlhkosti od podkladu do prvků, 

aby nedošlo ke zhoršení jejich vlastností. Během skladování je prvky nutno ochraňovat před 

špatnými klimatickými podmínkami, jako je slunce, déšť, sníh, námraza, to se zajistí 

vhodným voděodolným krytím pomocí fólie. [8] Mezi prvky řeziva se provede mezera 

v rozmezí 2 – 3 cm, aby při zhoršení počasí a následnému působení vlhkosti bylo zajištěno 

dostatečné proudění vzduchu pod zakrytím. Na uskladněné dřevěné prvky je zakázáno 

vystupovat, vylézat apodobně. Pro skladovací plochu dřevěných prvků je na staveništi vedle 

ní navržena plocha pro třídění a přípravu řeziva pro vertikální manipulaci s přístupem 

elektriky.  
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Obr. 1.: Skladování řeziva [7] 

 

Spojovací součástky a pomocný materiál bude umístěn ve skladovacích kontejnerech pro 

nářadí typu STANDARD 24 -24D  o rozměrech 6,058 x 2,990 m od firmy ContiMade, spol s 

r.o., který bude uzamykatelný a zastřešený s pevnou podlahou o ploše 18,1 m
2
 a umístěný dle 

výkresu zařízení staveniště. Tento spojovací materiál bude uložen na podlahu nebo do regálů 

ve formě balíků, krabic tak, aby byla zajištěna přehlednost obsahovaného materiálu ve skladu. 

V průběhu montáže se tento materiál a drobné nářadí uskladní na podkrovní podlaze tak, aby 

nepřekážel v montáži, byl v blízkosti místu a poloze jejich zabudování. Střešní latě a střešní 

bednění budou ukládány ve svazcích na skládku určenou pro řezivo, u nichž budou podkladky 

blíže k sobě, než tomu bude u hraněného řeziva, tedy ve vzdálenosti 0,4 m, aby nedocházelo 

k jejich deformování. Latě pro střechu jsou dodány na podkrovní úroveň stropu (+8,890 m) po 

provedení konstrukce krovu. Tyto prvky je zakázané skladovat na okapové římse, nebo na 

střešní ploše.  

 

3.1 Dodávka a převzetí dodaného materiálu na staveniště 

 

Dodávku materiálu dopraveného na staveniště bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se 

stavebním dozorem (osoba pověřená investorem). Stavbyvedoucí, nebo jiná pověřená osoba 

je povinna zkontrolovat při přejímce zboží, jeho kvalitu, neporušenost přepravou a množství 

dle dodacího listu. 
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Pokud bude vše v souladu s uvedenými podmínkami, může být provedena vykládka 

dovezeného materiálu a následná manipulace pomocí staveništního věžového jeřábu MB 

1030.11 na příslušnou skladovací plochu dle výkresu zařízení staveniště. Uchycení prvků 

jeřábem se provede pomocí dvou popruhů, tak aby bylo zabráněno prokluzování zvedaného 

prvku.  

 

O převzetí dodávek materiálu stavbyvedoucí provede patřičný záznam ve stavebním deníku 

s podpisem pověřených osob. 
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4. Pracovní podmínky 

 

 

4.1 Obecné pracovní podmínky 

 

Veškeré práce prováděné na konstrukci krovu musí být pozastaveny za nepříznivého počasí, 

pokud bude viditelnost na staveništi ztížena ve vzdálenosti menší než 30 m. Za mrazivého 

počasí, kdy se teploty okolního vzduchu sníží pod -10°C a vyskytnou-li se tyto klimatické 

jevy jako je déšť, bouřka, mlha, silný vítr o síle 6° Beaufortovy stupnice (cca 39km/hod), tedy 

o rychlosti větší než 10,7 m/s ovlivňuje také plynulý průběh prací, a tedy práce je nutné 

ukončit. A dále také, pokud některá z konstrukcí nebo z jejich částí vykazuje pochybnosti a 

nedůvěryhodnost o únosnosti, stabilitě. Pokud teplota klesne pod -10°C a práce se ukončí, je 

nutné následující den před použitím, zkontrolovat vázací prostředky, aby splňovaly 

stanovenou únosnost a předešlo se možným haváriím či porušení prvků. [9] 

 

Práce na krovu jsou povoleny pracovnímu personálu, který má odbornou kvalifikaci a je 

zdravotně v pořádku s příslušnou způsobilostí pro montážní práce ve výškách. Svoji 

způsobilost personál doloží potvrzením a také musí být proškolen o bezpečnostních 

předpisech a o používání ochranných prostředků, dle nichž se bude na pracovišti řídit a 

chránit proti úrazu. Pracovníci, kteří jsou určeni pro práce, při kterých je třeba průkaz nebo 

osvědčení, musí být školeni podle konkrétních předpisů k daným profesím například pro 

jeřábníky, vazače břemen. 

 

Pro tyto pracovní podmínky platí stanovené nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky, dle kterých se budou práce dodržovat ve stanovených opatřeních. 

4.2 Připravenost staveniště 

Bytový dům musí mít před provedením montážní etapy krovu zhotovené stropní konstrukce 

nad 3.NP. Dále se zhotoví skládací schodiště typu LUSSO ZP od firmy "J.A.P." spol. s r.o. 

dle projektové dokumentace v půdorysném rozměru 700 x 1000 mm se zatepleným víkem a 
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 se zateplenými boky prostupu na schodiště. Nadezdívka v podkroví z cihelných bloků 

POROTHERM P+D tloušťek 440 mm s omítkou POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 

mm musí vykazovat únosnost a musí být provedena dle projektové dokumentace krovu jak 

v půdorysném, tak výškovém provedení, kdy výšky nadezdívky jsou +1,250 m nad horní 

úrovní stropní konstrukce a u výklenku zdi je výška +1,890 m nad horní úrovní stropu. 

Součástí nadezdívky bude pozednicový věnec, který bude proveden ve výšce +9,900 až 

+10,140 tedy od výšky 1,010 m nad horní úrovní stropní konstrukce. Bude opatřen tepelnou 

izolací EPS tloušťky 60 mm, betonem C16/20 a věncovkou POROTHERM VT 8/23,8 

z vnější i vnitřní strany. Na nadezdívce bude proveden váhorys cca 1 m nad podlahou a bude 

zajištěna podélná osa krovu. Podle projektové dokumentace se provedou otvory na 

pozednicovém věnci pro kotevní šrouby pro pozednici, kde v dokumentaci je označen počet a 

vzdálenosti rozmístění kotev. Následně je očištěn podkrovní prostor a odklizeny všechny 

zbytky materiálu z předešlých prací, které by mohly narušovat plynulý průběh dalších prací.  

 

V podkroví, kdy je prováděna etapa krovu, střešní bednění nelze provádět jiné práce, provádět 

transport a ukládání materiálu či nářadí pro další etapy. [10]  

 

4.3 Převzetí pracoviště 

 

Pracoviště převezme stavbyvedoucí za přítomnosti investora, který před převzetím uskuteční 

kontrolní prohlídku tak, aby bylo pracoviště dostatečně připraveno v požadované kvalitě dle 

dohodnutých podmínek a připraveno pro další sled prací na krovu. Podmínkou pro převzetí 

pracoviště je hotový strop nad 3.NP, dokončená půdní nadezdívka s pozedním věncem 

v požadované únosnosti, stabilitě, výšce, svislosti, pravoúhlosti, viditelnou barvou označen 

váhorys a podélná osa krovu. Jsou provedeny otvory pro kotvení pozednice v pozedním věnci. 

Půdní prostor musí být vyklizen od předchozích prací. Zkontroluje se také plocha pro 

skladování řeziva, zda je řezivo rozděleno dle tříd a rozměrů. Důležitá je kontrola možnosti 

využívat zdroje energie jak na pracovišti, tak na prostoru pro třídění a přípravu prvků řeziva 

pro svislou dopravu, kontrola, zda jeřáb na staveništi je schopný manipulace s prvky na 

požadované místo v požadovaném dosahu.  
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V případě, že je vše podle smluvených požadavků a vše provedeno dle dokumentace, může 

stavbyvedoucí pracoviště převzít a následně předat pracoviště vedoucímu pracovní čety, která 

bude vykonávat práce na krovu, tesařské práce. Toto převzetí a předání stavbyvedoucí zapíše 

do stavebního deníku, kde uvede datum, čas, zúčastněné osoby případné nedostatky či 

námitky, které byly zjištěny, zapíše do poznámky. Vedoucí pracovní čety dále předá 

stavbyvedoucímu potvrzení o způsobilosti pracovní čety o schopnostech pracovat ve výškách 

a o proškolení pracovní čety dle stanovených bezpečnostních předpisů. A následně se zápis o 

předání a převzetí pracoviště stvrdí podpisem stavbyvedoucího, investora, vedoucího čety. 
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5. Složení pracovní skupiny  

 

 

Pracovní skupina, která je pověřená vykonávat odbornou činnost na krovu se musí prokázat 

platným osvědčením o způsobilosti prací ve výškách. Četa bude proškolena o pravidlech 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o požární ochraně, o používání osobních ochranných 

pomůcek při práci. Na provádění krovu bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený 

mistr. Během kontrol se zaměří na kvalitu dodaného matriálu, jejich rozměry dle dokumetace, 

kvalitu tesařských spojů, ocelových spojů a dodržování stanoveného technologického postupu 

prací. Každý den provede zápis o stavu prací, případných námitek, nedodělků a termínu 

zjednání nápravy do stavebního deníku. 

 

Tato pracovní skupina se bude řídit dle platných zákonů, které stanovila Vláda České 

republiky jako je zákon 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 (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále dle nařízení vlády č. 362/2005 

Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také 

nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 

Pracovní skupina se skládá z 11 pracovníků, podrobněji:  

- 1 vedoucí skupiny - hlavní tesař,  

- 3 tesaři,  

- 2 pomocní dělníci na krovu,  

- 2 vazači, pomocní pracovníci na skládce,  

- 1 pomocný tesař na ploše pro třídění a přípravu prvků pro svislou dopravu,  

- 1 svářeč 

- 1 jeřábník 
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Vedoucí skupiny – hlavní tesař:  

 

Hlavní tesař je zodpovědný za správný chod, organizaci montážních prací pro sestavení 

krovu, dohlíží na správné provedení konstrukce krovu dle stanoveného technologického 

postupu, na provedení pracovní činnosti v požadované kvalitě a přesnosti, určuje výrobní  

postup krovu dle dokumentace.  Naviguje a pomáhá řídit transport prvků krovu na podlahu 

v podkroví. Důležitým úkolem jeho práce je odpovědnost za dodržování pravidel BOZP na 

pracovišti a kontrola pracovníků, aby dodržovali použití osobních ochranných pracovních 

prostředků k prevenci úrazů. 

 

Tesaři:  

 

Plní instrukce nařízené od hlavního tesaře, provádí dle jeho pokynů práce na krovu a musí se 

také řídit postupy, dle stanovené technologie v dokumentaci. Připravují tesařské konstrukce, 

spoje, zajišťují jejich kvalitu. Provádí zavětrování krovu a zabezpečují krov tak, aby byla 

konstrukce krovu stabilní. Předávají pracovní pokyny pomocnému tesaři, dělníkům. 

 

Pomocní dělníci na krovu:  

 

Zajišťují přísun krovových prvků, ocelových podpůrných prvků pro pozednici na určené 

místo montáže a provádí pomocné práce dle stanovených pokynů od tesařů. Slouží i jako 

pomocná síla pro zhotovení střešního bednění a přibíjení laťování. 

 

Pomocní pracovníci na skládce, vazači:  

 

Zajišťují jednotlivé prvky krovu k transportu na půdní úroveň přivázáním k jeřábu. Všichni 

pomocní pracovníci jsou proškoleni a musí mít vazačské oprávnění doložené průkazem dle 

ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně. Kontrolují montážní a 

vázací prostředky před jejich použitím tak, aby vykazovaly požadovanou únosnost a 

neporušenost předchozím používáním. Jejich práce se odvíjí od pokynů tesařů.  
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Pomocný tesař na ploše pro třídění a přípravu prvků pro svislou dopravu:  

 

Na ploše vymezené dle zařízení staveniště pro třídění a přípravu prvků pro svislou dopravu, 

pomocný tesař upravuje tesařské spoje, délky, tvar prvků, pokud neodpovídají dle 

dokumentace či potřebují úpravu vzhledem k reálnému stavu. K úpravě používá pracovní 

nářadí a elektrickou řetězovou pilu, kdy pro její používání musí být proškolen o obsluze a řídí 

se dle vyhlášky č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Pracuje na základě pokynů od 

tesařů. 

 

Svářeč:  

 

Svařuje podpůrné ocelové prvky pro zajištění únosnosti pozednice nad balkóny a předává je 

pomocným dělníkům pro svislou dopravu. Musí mít platný svářečský průkaz a oprávnění 

vykonávat svářečské práce dle předpisu ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy 

svářečů. 

 

Jeřábník:  

 

Figuruje jako obsluha jeřábního mechanismu, tento mechanismus průběžně udržuje k zajištění 

delší životnosti a k prevenci poruch. Manipuluje s prvky dle pokynů hlavního tesaře na střešní 

úroveň. Musí mít platné jeřábnické oprávnění doložené průkazem dle ČSN ISO 12480-1 

Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně. Při práci se řídí se dle ČSN ISO 12480-3 

Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby. 
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6. Strojní mechanismus, nářadí a pracovní pomůcky  

 

K pracovní činnost na konstrukci krovu či přidružených prací je potřeba technických strojů, 

nástrojů a nářadí. Stroje musí být v dobrém technickém stavu, nástroje a nářadí v takovém 

stavu, aby vykazovaly ostrost břitu, kvalitu rukojeti s možností bezpečného uchycení, 

přesnost a čitelnost měřících přístrojů. To vše je nutnou podmínkou k předcházení zranění 

pracovníků při práci, nebo nepřesného či nesprávného provedení jednotlivých prací. 

 

Každý pracovník by měl být minimálně vybaven nářadími a prostředky jako je rámová 

tesařská pilka délky 300mm, malou sekerou, ručním dlátem, skládacím metrem a tesařskou 

tužkou dále pak osobními ochrannými pracovními pomůcky jako je přilba, rukavice, boty 

s pevnou podrážkou a kovovou špičkou. [10] 

 

Na pracovišti se dále pro zhotovení konstrukce krovu bude nacházet jeřáb typu MB 1030.11, 

elektrická řetězová pila, pila břichatka- délky 1200 mm, pila rámová velká- délky 900 mm, 

pila ocaska s otevřenou rukojetí, pila ocaska s uzavřenou rukojetí- délky 400 mm, elektrická 

vrtačka, sada vrtáků do dřeva, rašple, kleště, elektrická utahovačka, sada klíčů matkových, 

úhelník, elektrický hoblík, ruční hoblík, žebřík dlouhý 4 m a 8 m, palice železná, palice 

dřevěná, kladiva, pásmo měřící, vodováha, závaží zednické, šňůra, nivelační stroj, lať měřící, 

lano konopné- délky 10 m, lanový kladkostroj (stahovák), montážní bidlo, hořák na propan-

butan s hadicí, pomocné kozové lešení s podlážkami.[10] 
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7. Technologický postup výstavby krovu 

 

 

7.1 Sled pracovních procesů: 

 

1. Transport jednotlivých prvků z prostoru pro svislou dopravu na podkrovní úroveň  

2. Etapové činnosti na krovu: 

o Podle značení prvků se provede výběr 

o Zaměření dílčích prvků 

o Zabudování prvků a provedení spojení pomocí tesařských spojů a ocelových, 

dřevěných spojů 

o Provedení provizorního zavětrování 

3. Finální práce a dokončování konstrukce 

4. Zhotovení střešního bednění  

5. Úklid na pracovišti 

 

7.2 Montážní postup 

 

Poznámka: V závorce jsou uvedeny značení prvků ve schématu krovu pro postup prací, který 

je součástí montážního postupu krovu. 

 

1. Dosáhne- li stavba úrovně výšky osazení krovu a přípravné práce jsou dokončeny včetně 

označení váhorysu cca 1 m nad budoucí podlahou z tepelné izolace Rockwool Multirock 

tloušťky 200 mm v podkroví a jsou- li dokončeny i podélné osy krovu může se začít s 

manipulací prvků na půdní úroveň pomocí jeřábu MB 1030.11 a následnou montáží 

jednotlivých prvků, které jsou již naimpregnovány z dílny impregnací Adolit BAQ Plus. 

 

2. Na půdní nadezdívku z cihel POROTHERM 44 P+D tloušťky 440 mm, která je již opatřena 

pozedním věncem se po celé délce budoucího uložení pozednice nataví hydroizolační 

asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny typu GLASBIT G200 S 40 tloušťky 4,0 mm. 
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Následně dojde k osazení podpůrných ocelových ,,L“ profilů rozměru 50 x 50 x 4 mm na 

nadezdívku v podkroví pro pozednici nad balkóny a ve výklenku zdiva. Profily se přikotví 

k pozednímu věnci do předem předvrtaných otvorů v celé délce a průměru 14 mm pomocí 

vrutů se šestihrannou hlavou o průměru dříku 20 mm, délky 50 mm cca po 100 mm. Poté se 

na asfaltový pás a na ,,L“ profily můžou osadit pozednice průřezu 160/120, kde prvky 

pozednice se k sobě spojují tupým srazem zajištěným tesařskými skobami z tyčové oceli 

délky 400 mm, průřezu 20/20 mm. 

 

Pozednice se nejprve osadí ve směru delší strany objektu (1a - 1d) a následně ve kratším 

směru. V místě u rohu nad balkónem se pozednice provede pomocí obyčejného rohového 

přeplátování se zajištěním vruty průměru 10 mm, délky 60 mm ve dvou řadách do 

předvrtaných otvorů průměru 7 mm. V místě styčných ploch, kde budou tyto ,,L“ profily 

umístěny na pozednici se v tomto místě povrch pozednice opatří epoxidovou pryskyřicí [11] 

Polycol 117. Do pozednic se vyvrtají otvory pro kotvení ocelovými kotevními šrouby délky 

350mm, průměru 15mm, které se následně osadí (2a - 2d) a jsou opatřené nátěrem jen v té 

části, která není zabudována v betonu pozedního věnci kvůli lepší soudržnosti s betonem, ale 

kotevní šrouby se prozatím maticí ne zcela dotáhnou k podložce na pozednici. Jejich 

rozmístění je stanoveno v dokumentaci přibližně umístění kotev cca po 1,5 m. Ocelové ,,L“ 

profily se k pozednici přikotví pomocí ocelového svorníku průměru 10 mm, délky 175 mm 

umístěné po vzdálenosti cca 100 mm. Na pozednici se nakonec vyznačí osy uložení 

jednotlivých prvků krokví, kde vzdálenosti se určí dle dokumentace. 

  

3. Umístí se dřevěné naimpregnované podkladní botky o rozměru 400 x 400 x 330 mm na 

strop o kótě +8,890 m v podkroví dle dokumentace (3a – 3f). Botky jsou v místě zapuštění 

do podlahy po bocích opatřeny polyethylenovou fólií, která plní funkci separační vrstvy. 

 

4. Do kapes velikosti 225 x 280 x 335 mm ve zdivu půdní nadezdívky se vloží dřevěné 

prkenné podložky rozměru 205 x 240 x 35 mm opatřené impregnací Adolit BAQ Plus, celkem 

16 kusů podložek. Na tyto prkenné podložky se položí asfaltový lepenkový pás Bitumat A 

330H nepískovaný o velikosti 175 x 180 x 2 mm, který bude sloužit pro podložení zhlaví 

vazných trámů. 
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5. Vazné trámy průřezu 180/250 se uloží do kapes ve zdivu (4a – 4f) v délce uložení 175 mm 

na prkenné podložky opatřené asfaltovou lepenkou, která z každé strany přesahuje vazný trám 

o 30 mm. Kolem hlavy vazného trámu je v kapse vzduchová mezera velká 50 mm tak, aby byl 

vazný trám volně bez možnosti dotyku se zdivem. [5] Vazné trámy budou 80 mm nad 

podlahou z důvodu požární bezpečnosti [5] a jejich podepření pod sloupkem, který je pod 

vrcholovou vaznicí se provede na podkladní botku, kde dojde ke spojení protilehlých vazných 

trámů na sraz a jejich zajištění tesařskou skobou z tyčové oceli délky 260 mm, průřezu 20/20 

mm.  

 

6. Kráče vazných trámů se do vazných trámů přiloží na sraz a zajistí tesařskými skobami 

z tyčové oceli délky 260 mm, průřezu 20/20 mm. (5a – 5d) 

 

7. Na úrovni stropu v podkroví se sestaví plná vazba krovu (6a – 6f) přesněji sloupky průřezu 

160/160 mm, vzpěry 160/180, dolní kleštiny 80/160. Poté se plná vazba z vodorovné polohy 

zvedne do svislé buď ručně, nebo s pomocí jeřábu MB 1030.11 a osadí se na vazný trám 

180/250. Osazení se provede tesařskými spoji u sloupků pomocí čepu délky 70 mm do 

vazného trámu a čep se zajistí pomocí dubového kolíku délky 180 mm, průměru 30 mm a 

vyztužení se provede tesařskými skobami z tyčové oceli délky 260 mm, průřezu 20/20. Spoj 

vzpěr se do sloupků a do vazného trámu provede čepováním se zapuštěním čepu o velikosti 

30 mm s vyztužením tesařských skob z tyčové oceli délky 260 mm, průřezu 20/20 mm. Dolní 

kleštiny průřezu 80/160 mm jsou zajištěny zapuštěním o velikosti 20 mm do pozednice a 

zapuštěním i do vzpěry přičemž kleštiny jsou do vzpěry uchyceny i pomocí svorníku průměru 

20 mm, délky 350 mm, po zhotovení krokví se kleštiny svorníkem uchytí i do nich. Jako 

dočasné zavětrování této plné vazby budou sloužit střešní latě rozměru 25 x 30 mm dokud 

nebudou zhotoveny krokve a vaznice, pak se latě odstraní. Zavětrování se provede přibitím 

hřebíky ve dvou řadách délky 220mm, průměru 9 mm do sloupků. 

 

8. Dalším krokem bude osazení středních vaznic průřezu 160/180 mm (7a – 7d)  a vrcholové 

vaznice 160/180 mm (8a) na sloupky přičemž současně se provedou pásky průřezu 100/120 a 

vodorovná ztužení 120/80. Před osazením vaznice je nutné provézt vyvážení sloupků, aby 

měli požadovanou svislost. Nejdříve se osadí střední vaznice (7a – 7b) a vrcholová vaznice ve 

směru delší strany bytového domu (8a). Následně střední vaznice v kratším směru  
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objektu.(7b,7d) V místech, kde se bude provádět spoj pro prodlužování vaznic, se musí vždy 

nacházet sloupek. Pásky pod středními vaznicemi se musí provézt tak, aby pásky lícovaly na 

straně u okapu, a u pásků pod vrcholovou vaznicí se pásky provedou na střed a dále svírají se 

sloupky úhel 45° o vlastní délce 1,5 m. Spojení sloupků a vaznic jak u střední, tak vrcholové 

se zhotoví pomocí čepu, kde na sloupku je proveden čep délky 70 mm a na vaznicích dlab, 

spoj se ještě zajistí tesařskou skobou z tyčové oceli délky 260 mm, průřezu 20/20 mm. Čep se 

zajistí pomocí dubového kolíku délky 180 mm, průměru 30 mm. Střední vaznice v nároží 

budou zajištěny obyčejným rohovým přeplátováním na pokos se zajištěním vruty průměru 10 

mm, délky 60 mm do předvrtaných otvorů průměru 7 mm a v tomto nároží bude vaznice 

opatřena dlabem a podepřena sloupkem opatřeným středním čepem délky 70 mm.  Ukotvení 

pásků, které jsou opatřeny postranním čepem délky 60 mm, se zapustí do dlabů na sloupcích a 

do dlabů středních a vrcholových vaznic, kde čep se zajistí pomocí dubového kolíku délky 

180 mm, průměru 30 mm. Vodorovná ztužení u středních vaznic (9a – 9d) budou rovněž 

opatřena čepem délky 70 mm a zabudované do dlabu na střední vaznici, kde čep se zajistí 

pomocí dubového kolíku délky 180 mm, průměru 30 mm. Všechny spoje, které by mohly být 

nestabilní, se musí zajistit pomocí hřebíků průměru 9 mm, délky dle potřeby od 160 – 250 

mm a taky i tesařskou skobou z tyčové oceli délky 260 mm, průřezu 20/20 mm. 

 

9. Před osazením krokví budou ještě osazeny horní kleštiny pod střední vaznicí (10a – 10d) a 

horní kleštiny pod hřebenovou vaznicí obojí průřezu 80/160 mm (11a – 11d). Jako první se 

uskuteční osazení horních kleštin pod střední vaznicí, kdy kleštiny budou řešeny částečným 

přeplátováním hloubky 20 mm se sloupky a později i s krokvemi. Toto přeplátování u dvojice 

kleštin v místě spoje se sloupky, následně i s krokvemi stáhne pomocí ocelového svorníku 

průměru 20 mm, délky 350 mm. Tento stejný postup bude platit i v případě horní kleštiny pod 

hřebenovou vaznicí. 

 

10. Krokve plné vazby průřezu 120/160 mm se umístí mezi kleštiny (12a – 12d) pomocí 

osedlání hloubky 50 mm na pozednici, střední a vrcholovou vaznici, kde při osedlání bude 

krokev vždy zajištěna nárožním hřebem délky 220 mm, průměru 7,1 mm. Na hřebenové 

vaznici, kde dojde ke spojení protilehlých krokví nárožním čepem neboli ostřihem se pro 

stejnoměrnou pevnost vazby musí krokve s čepy a krokve s dlaby střídat. Zajištění spoje na 

ostřih bude provedeno pomocí dubového kolíku délky 150 mm. 
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                                              Obr. 2.: Vystřídání ostřihu u krokví [12] 

  

 

 

11. Provede se částečné přeplátování hloubky 20 mm u dvojice kleštin jak dolních, tak 

horních. V místě spoje s krokvemi se stáhnou kleštiny ke krokvi pomocí ocelového svorníku 

průměru 20 mm, délky 350 mm. 

 

12. Demontuje se dočasné zavětrování plné vazby zhotovené ze střešních latí. 

 

13. Zaměření osové vzdálenosti jednotlivých krokví je již zaznamenáno na pozednici 

z předchozího postupu. Připravení, osazení, osedlání, přibití nejprve nárožních krokví (13a – 

13d) a k nim krokve námětkové [13] (14a – 14d), (15a – 15b) pomocí hladkého lípnutí poté 

teprve osedlání krokví u prázdných vazeb (16a – 16c). 

 

14. Následně je ověřena konstrukce krovu kontrolou za účasti stavbyvedoucího, vedoucího 

tesaře zda konstrukce krovu odpovídá dle projektové dokumentace, má požadovanou svislost 

a přímočarost prvků a dílců, kdy se případně při zjištění závad konstrukce vyrovná, vypodloží 

dle nutnosti a potřeb. Kotevní šrouby na pozedním věnci se dobetonují betonem C16/20. 

 

15. Pracovní četa provede dotažení kotevních šroubů u pozednice na konečnou podobu, 

provede i dotažení matic u kleštin a tam, kde je to dle vizuálního posouzení při prohlídce 

nutné. [10] 
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16. Začne se zhotovovat střešní bednění z ostře hraněných nehoblovaných prken, tloušťky 25 

mm a šířky 150 mm, délky 1 m či maximálně 1,2 m, tak aby přesah přes podporu krokvi byl 

minimálně 20 mm a maximálně 200 mm. Kladení střešního bednění probíhá rovnoběžně 

s okapem směrem k hřebeni, přičemž nastavování jednotlivých prken nad krokví se provádí 

na pero a drážku a kotvení prkna na podpoře je zajištěno 2 hřebíky délky 70 mm, průměru 6,3 

mm. Na toto bednění se provede pojistná hydroizolační difůzní fólie JUTAFOL D 140 

STANDARD a následné kontralatě a latě. 

 

17. Po zhotovení střešního bednění se provede nástřik nebo nátěr všech částí dřevěných 

konstrukcí, které jsou dostupné a mohly by být napadeny vlhkostí, škůdci či jiným zdrojem 

degradace dřeva. [8] 

 

18. Ve fázi, kdy je konstrukce krovu zcela hotová se může provézt vyklizení a úklid 

podkrovního prostoru, tak aby se mohla provézt tepelná izolace Rockwool Multirock, která se 

položí na stropní konstrukci v tloušťce 200mm. Na této izolaci se provedou dvě vrstvy na 

sebe kolmých OSB desek rozměru 12 x 675 x 2500 mm na pero a drážku spojené šrouby.OSB 

desky budou vzájemně oddělené separační vrstvou PE fólie a jsou umístěny jen v části 

podkrovní podlahy pro přístup ke střešnímu výlezu pro případnou revizi střešního pláště, 

rozmístění viz schéma krovu. Následně může dojít k vyklizení podkroví, tak aby mohlo dojít 

k předání pracoviště, aby nebyl ohrožen další chod prací na střeše. 
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8. Nároky na jakost montáže, kontrola kvality a jakosti 

 

 

Za montážní práce prováděné dle projektové dokumentace, dodržení stanovených 

technologický postupů, správné pracovní návaznost etap, plnění bezpečnostních předpisů a 

používání osobních ochranných pracovních pomůcek na staveništi, psaní záznamů o 

provedených prací do stavebního deníku, přejímky materiálu při dopravě na staveniště je 

odpovědný stavbyvedoucí. Společně s investorem či jeho zástupcem v podání technického 

dozoru investora stavbyvedoucí provádí patřičnou dohled nad dokumenty, přebírá a předává 

staveniště, kdy je také povinen při zjištění závad či nedodělků provézt zápis o těchto 

skutečnostech a stanoví termín k zjednání nápravy. 

 

Materiál použitý pro montáž krovových prvků musí být ze smrkového hraněného dřeva, 

jakostní třídy S10, kde u těchto prvků musí být absolutní vlhkost maximáně 20%. [10] 

 

Kontrolu kvality a jakosti v přípravné, prováděcí fázi provádí stavbyvedoucí za přítomnosti 

technického dozoru investora a případně pověřeného mistra v nepřítomnosti stavbyvedoucího.  

 

Kontroluje se v přípravné fázi projektová dokumentace- ucelenost a její provedení. U převzetí 

pracoviště, na kterém se budou provádět krovové práce se stavbyvedoucí, technický dozor 

investora zaměří na podpůrné konstrukce, přeměření jejich výšek a správnosti směru 

konstrukce dle dokumentace. Kvalita dřeva a její vhodnost se ověří zkouškou absolutní 

vlhkosti před zabudování dřevěných prvků do konstrukce krovu odporovým vlhkoměrem, je 

zde ale možnost dosažení horšího výsledku z důvodu již opatřeného prvku impregnací z dílny. 

U vizuální prohlídky řeziva se dbá na nepoškozenost řeziva, zda materiál nevykazuje 

nevyhovující zkroucení, trhliny či nadměrnou sukovitost nebo zbytky kůry. Pokud by řezivo 

neodpovídalo dle uvedených požadavků musí být bezpodmínečně vyřazeno a nahrazeno 

novým řezivem. Důležité jsou kontroly pro identifikaci materiálů dle příslušných značení, 

ošetření povrchovou ochranou pomocí impregnace, která bude mít v dokumentaci uvedený 

atest od výrobce impregnace. Dále se provádí ověřování stanovených rozměrů a 

geometrických tvarů prvků dle dokumentace. V této fázi se na přípravné montážní práce dbá 

na zabezpečení proti účinkům povětrnosti, tak aby konstrukce byly dostatečně stabilní. 
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Ve fázi prováděcí je třeba ověřit vyrobené prvky na požadovaný tvar, tak aby měli v pořádku 

drážky, dlaby zhotovené pro spojování prvků opatřené impregnací. U kontroly sestavení 

konstrukce je nutné zaměřovat pozornost na tesařské spoje, ocelové spojovací prostředky a 

jednotlivé dřevěné prvky kvůli vyloučení jejich špatného zabudování a přílišného namáhání. 

Prohlíží se konstrukční detaily konstrukce, zda bylo dodrženo stanoveného počtu kotevních 

prvků, svorníků, hřebíků, vrutů, správnosti předvrtání otvorů pro tyto prostředky, osové 

vzdálenosti. Prohlídnutí střešního bednění, zda jsou dodrženy uložení nad krokvemi, dodrženy 

přesahy, spojení prken bednění na pero a drážku. 

 

Jako konečnou prohlídku, převzetí a hodnocení provede stavbyvedoucí společně s technickým 

dozorem investora, zda je konstrukce krovu stabilní a jestli je provedena dle platné projektové 

dokumentace. Zjištěné závady musí být bezprostředně odstraněny a všechny podstatné 

okolnosti zapsány do stavebního deníku. Kontrolou zjištěné vady je nutné viditelně označit a 

předat k opravě. Označení místa defektu se provede kreslenou nebo přenosnou značkou. 

 

Práce budou probíhat za respektování platných norem ČSN 73 2810- Dřevěné stavební 

konstrukce. Provádění, ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí- 

Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

 

 

Práce na střešní konstrukci se vykonává ve výškách, kde hrozí nebezpečí různých typů úrazů. 

Návod k prevenci vzniku úrazů stanovují předpisy. 

 

9.1 Důležité předpisy, které se zabývají tímto problémem:  

 

Zákon 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 (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také nařízením vlády č. 495/2001 

Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

Jako předpis pro dodržování požární ochrany na staveništi bude sloužit zákon č. 133/1985 Sb. 

o požární ochraně. 

 

9.2 Pravidla a zásady, které se na pracovišti musí dodržovat: 

 

1. Veškerý pracující personál musí být obeznámen, proškolen s bezpečnostními předpisy o 

BOZP a s předpisy o požární ochraně. O proškolení se provede záznam do stavebního deníku. 

2. Pracovníci provádějící práce na staveništi musí být kvalifikovaní na daný typ práce, mít o 

této kvalifikaci potvrzení průkazem a musí být zdravotně způsobilý, kterou dokladují 

zkouškou způsobilosti. 
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3. Montážní skupina musí mít odpovídající montážní prostředky, prostředky osobního 

zajištění a musí být vybavena osobními ochrannými pracovními prostředky. 

4. Skupina provádějící montáž konstrukce musí dodržet přesně stanovený sled prací dle 

projektové dokumentace za dohledu hlavního vedoucího a stavbyvedoucího tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce dle daných předpisů. 

5. Stavbyvedoucí je povinen kontrolovat při montážních pracích stav rychlosti větru 

anemometrem v případě, že by měly být práce pozastaveny za silného větru nad 8 m/s u prací 

při použití osobního zajištění a přerušení nad 10,7 m/s u prací ve výškách.  

6. Od výšky 1,5 m se vyžaduje ochrana pracovníků proti pádu. [9] 

7. Ochrana proti pádu, propadnutí nebo sklouznutí pracovníků je provedena kolektivní 

ochranou nebo prostředky osobní ochrany. [9] Na staveništi se bude provozovat kolektivní 

zajištění pomocí ochranného hrazení, sítí po celém obvodu objektu. V případě potřeby je 

možná osobní ochrana pomocí zachycovacího postroje zachyceného k nosným prvků 

s ostatním příslušenstvím. 

8. Ukládání nářadí ve výšce se provede s použitím pomocné pracovní plošiny. 

9. Práce na žebřících se vykonávají jen tehdy, pokud pracovník je schopen žebřík uchopit 

oběma rukama a žebřík je stabilně postaven na podlaze a je zajištěn proti posunu použitím 

protiskluzného přípravku na je konci dole nebo nahoře nebo zajištěním pomocí bočnic. Při 

práci na žebříku se smí provádět práce jen s jednoduchým nářadím a břemeny do 15 kg, 

pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. A pokud stojí pracovník na žebříku chodidly ve 

výšce větší než 5 m, použije osobní ochranný prostředek pro ochranu proti pádu. [9] 

10. Za provádění prohlídky stavu žebříku je zodpovědný vedoucí pracovní skupiny. 

11. Pomocný materiál musí být umístěn v nádobě nepohyblivě zavěšené na vnitřní straně 

žebříku. 

12. U manipulace a dopravy s břemeny se musí postupovat v souladu s bezpečnostními 

předpisy. 

13. Staveniště musí být ohraničeno mobilním oplocením odpovídajícím požadavkům zařízení 

staveniště výšky 2,0 m, uložené na podkladních betonových patkách a na vstupu označeno 

výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
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10. Ekologie 

 

 

Při výstavbě konstrukce krovu nedojde k negativnímu dopadu nebo ke zhoršení životního 

prostředí v okolí bytového domu, stavba neobsahuje žádný nebezpečný odpad. Může se 

během provádění vyskytnout pouze zvýšení hluku či prašnost, ale to jen ojediněle. V čase od 

22:00 hod do 6:00 hod bude dodržován noční klid. 

 

Zhotovitel objektu se řídí dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, dále zákonem 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Stavbyvedoucí v pravidelných 

intervalech zajišťuje provádění očišťování místní komunikace od nečistot vytvořené 

staveništní dopravou, zajišťuje používání ochranných tkanin zabraňující šíření prachu i hluku 

do okolí, dohlíží na skrápění staveniště při průjezdu staveništních vozidel, dohlíží i na 

omezení používání stavební techniky v době od 7:00 hod – 21:00 hod. Stavbyvedoucí dále 

zodpovídá za ochranu životního prostředí při výstavbě v oblasti ochrany přírody a krajiny dle 

podmínek stavebního povolení a případná porušení zapisuje do stavebního deníku. 

 

Během stavební činnosti budou stavební odpady tvořit především zbytky stavebních materiálů 

– dřevo, cihelná a betonová drť, obaly od barev, části kovů a podobně. Stavební odpady na 

staveništi se podrobněji zařadí dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.  

 

Odpad z provozu objektu se bude umísťovat do kontejneru na odpady typu RG24 o obejmu 

40 m
3
 nebo do plastových pytlů, na místě stanoveném dle zařízení staveniště. N 

 

Zhotovitel stavby zajistí provizorní uložení stavebního odpadu na staveništi, jeho třídění, 

případně zajistí jeho předběžné využití, zajišťuje také odejmutí odpadu firmou, která se touto 

činností zabývá a touto firmou je zajištěna doprava na místo vhodné pro stavební odpady 

podle zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a o těchto 

krocích se provede stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku a dle vyhlášky č. 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 



52 

 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů. Stavbyvedoucí dohlíží na správné třídění odpadů a ukládání na 

stanovené místo dle zařízení staveniště. Kontroluje, zda nedochází k mísení vzniklých 

odpadů, vede evidenci odpadů a evidenci způsobu s jejich nakládáním a předává odpad k 

odvozu pouze oprávněné osobě. 
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11. Rozdělovník 

 

 

Kopie technologického postupu konstrukce krovu, příslušné výkresy budou provedeny v 5 

vyhotoveních. Jedno vyhotovení bude vlastnit stavbyvedoucí, uložené na staveništi v jeho 

buňce. Dále po jednom se vyhotovení předá investorovi, technickému dozoru investora a 

mistrovi. 
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Závěr 

 

 

Technologický postup krovu ve značném rozsahu informuje o druhu materiálu, způsobu 

transportu a skladování materiálu pro dřevěný krov, v jaké fázi má být připraveno pracoviště a 

za jakých podmínek a kým se provede jeho přejímka. Dále uvádí složení pracovní skupiny pro 

práce na krovu, a jaký druh strojního mechanismu je nutné použít. Součástí je chronologický 

postup prací výstavby krovu, ke kterému je zpracováno schéma provádění prvků krovu. 

Zahrnuje se zde i postupování, za jakých podmínek musí být práce pozastaveny. Postup je 

proveden s ohledem na nároky jakosti a kvality prací, bezpečnosti při práci a vlivu výstavby 

na ekologii. 

 

Další součástí technologické části je časový harmonogram prací, stanovený na celý bytový 

dům včetně inženýrských sítí a zároveň určuje podrobně dobu výstavby etapy krovu. Na tento 

bytový dům s krovem je proveden rozpočet, aby byl určen nejen čas výstavby dle 

harmonogramu, ale i v jaké ceně se bytový dům či etapa krovu pohybuje.  
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Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

08/1
S0 01
001

BYTOVÝ D�M ZLÍN
BYTOVÝ D�M ZLÍN
BYTOVÝ D�M ZLÍN SE ŠIKMOU ST�ECHOU

Základní rozpo�et
Datum tisku: 29.4.2012

List �.2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 403 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 345 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,4

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 121 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,8

4 Vodorovné konstrukce 3 424 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,5

44 Zast�ešení 13 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1

5 Komunikace 180 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,0

61 Upravy povrch� vnit�ní 1 446 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,0

62 Úpravy povrch� vn�jší 388 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,9

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

117 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4

64 Výpln� otvor� 50 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,6

99 Staveništní p�esun hmot 471 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vod� 0,00 236 851,00 0,00 0,00 0,00 4,8

712 Živi�né krytiny 0,00 4 283,00 0,00 0,00 0,00 0,2

713 Izolace tepelné 0,00 596 087,00 0,00 0,00 0,00 8,1

725 Za�izovací p�edm�ty 0,00 291 536,00 0,00 0,00 0,00 1,0

762 Konstrukce tesa�ské 0,00 842 493,00 0,00 0,00 0,00 30,8

764 Konstrukce klempí�ské 0,00 438 201,00 0,00 0,00 0,00 3,1

765 Krytiny tvrdé 0,00 563 148,00 0,00 0,00 0,00 28,3

766 Konstrukce truhlá�ské 0,00 1 019 809,00 0,00 0,00 0,00 5,2

767 Konstrukce záme�nické 0,00 236 642,00 0,00 0,00 0,00 4,6

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 319 874,00 0,00 0,00 0,00 11,8

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 673 218,00 0,00 0,00 0,00 5,5

781 Obklady keramické 0,00 322 923,00 0,00 0,00 0,00 1,4

784 Malby 0,00 185 884,00 0,00 0,00 0,00 0,8

9 963 141,00 5 730 949,00 0,00 0,00 0,00 1 929,2K�

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 15 694 091,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 15 694 091,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 15 694 091,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 15 694 091,00 0,00

Za�ízení staveništ� 2,40 15 694 091,00 376 658,00

Provoz investora 0,00 15 694 091,00 0,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 15 694 091,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 15 694 091,00 0,00

376 658,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List �.3

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

1 Zemní práce

1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním do 50 m
m3 411,2114 47,80 19 655,90 0,00000 0,00000

od -1,100 do -1,300: 
(33,21*18,91*0,2)+(63,66*8*0,2)+(33,78*10*0,2)+(24,44*8*0,2)+(11,21*34,38

411,2114

2 131 10-1103.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m3
m3 1 111,7455 55,60 61 813,05 0,00000 0,00000

od -1,300 do -3,310: 

hlavni stavebni jama: 25,49*16,68*2,010+(2,75*13,19*2,010)*2 1 000,4136
jama pri svazich: 
(25,49*1,110*2,010)+(13,19*1,110*2,010)+(2,75*1,110*2,010)*2+(2,86*1,110*

111,3319

3 132 10-1101.R00 Hloubení rýh ší�ky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 14,3486 317,50 4 555,68 0,00000 0,00000

od -3,310 do -3,610: 
vnitrni ryhy: 
(6,195*0,6*0,3)*2+(28,29*0,6*0,3)+(3,0*0,6*0,3)*2+(3,35*0,6*0,3)*2+(3,195*0,

10,7586

od -3,310 do -3,510: 
ryha pod schodistem: 1,25*0,1*0,4 0,0500
od -1,100 do -1,900: 

ryha pro rampu: (3*0,3*0,8)*2+(0,3*1,75*0,8)+(2,75*0,3*0,8)*2+(1,5*0,3*0,8) 3,5400

4 132 10-1201.R00 Hloubení rýh ší�ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 20,1510 223,50 4 503,75 0,00000 0,00000

od -3,310 do -3,610: 
obvodove ryhy: 
(11,99*0,75*0,3)*2+(2,0*0,75*0,3)*4+(1,75*0,75*0,3)*4+(10,44*0,75*0,3)*4+(1

20,1510

5 161 10-1102.R00 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 112,3218 124,50 13 984,06 0,00000 0,00000

dtto pol 2: 1111,7455*0,07 77,8222

dtto pol 3 : 14,3486 14,3486
dtto pol 4: 20,1510*1 20,1510

6 162 20-1102.R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 456,0971 34,00 15 507,30 0,00000 0,00000

od -1,300 do -3,310: 
2*((25,49*1,110*2,010)+(13,19*1,110*2,010)+(2,75*1,110*2,010)*2+(2,86*1,1

222,6638

2*((25,49*0,6*2,010)*2+(13,19*0,6*2,010)*2+(2,15*0,6*2,010)*4+(1,75*0,6*2,
010)*4+(1,91*0,6*2,010)*2)

233,4334

7 162 50-1102.R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3 916,3914 141,50 129 669,38 0,00000 0,00000

od -1,300 do -3,310: -
((25,49*1,110*2,010)+(13,19*1,110*2,010)+(2,75*1,110*2,010)*2+(2,86*1,110

- 111,3319

1111,75+30,96+1,73 1 144,4400
-
((25,49*0,6*2,010)*2+(13,19*0,6*2,010)*2+(2,15*0,6*2,010)*4+(1,75*0,6*2,01

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

- 116,7167

8 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 228,0486 59,70 13 614,50 0,00000 0,00000

od -1,300 do -3,310: 
((25,49*1,110*2,010)+(13,19*1,110*2,010)+(2,75*1,110*2,010)*2+(2,86*1,110

111,3319

((25,49*0,6*2,010)*2+(13,19*0,6*2,010)*2+(2,15*0,6*2,010)*4+(1,75*0,6*2,01
0)*4+(1,91*0,6*2,010)*2)

116,7167

9 171 20-4111.R00 Ulozeni sypaniny bez zhut na skl
m3 916,3914 14,60 13 379,31 0,00000 0,00000

viz polozka c.6 vodorovne premisteni: 
od -1,300 do -3,310: -
((25,49*1,110*2,010)+(13,19*1,110*2,010)+(2,75*1,110*2,010)*2+(2,86*1,110

- 111,3319

1111,75+30,96+1,73 1 144,4400
-
((25,49*0,6*2,010)*2+(13,19*0,6*2,010)*2+(2,15*0,6*2,010)*4+(1,75*0,6*2,01

- 116,7167

10 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním
m3 228,0486 67,40 15 370,48 0,00000 0,00000

od -1,300 do -3,310: 
((25,49*1,110*2,010)+(13,19*1,110*2,010)+(2,75*1,110*2,010)*2+(2,86*1,110

111,3319

((25,49*0,6*2,010)*2+(13,19*0,6*2,010)*2+(2,15*0,6*2,010)*4+(1,75*0,6*2,01
0)*4+(1,91*0,6*2,010)*2)

116,7167

11 181 30-1103.R00 Rozprost�ení ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 2 056,0570 54,30 111 643,90 0,00000 0,00000

položka �.1/0,2: 411,2114/0,2 2 056,0570

Zemní práce1 403 697,32 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

12 273 31-1116.R00 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 16/20
m3 33,7880 2 570,00 86 835,16 2,58560 87,36225

ZÁKLADY VIZ VÝKRES F.1-03: 
((9,695*6,695*0,1+4,945*2,75*0,1)*2)+(6,195*2,2*0,1)+(2,4*7,7*0,1)+((3,795*
(1,25*0,1*0,1))+2*((3*9,695*0,1)+(12,45*0,1*1,945)+(1,75*9,695*0,1))

33,7880

13 273 32-1311.R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)
m3 6,1987 2 785,00 17 263,38 2,41693 14,98182

rampa žb deska: (1,5*3*0,15)+(8,8*1,5*0,15)*2+(2,08*0,15*2,75) 5,4930
schodišt� u rampy ze žb: (2,110*0,27*1,5)-(0,32*0,155)*3 0,7058

14 273 35-4111.R00 Bedn�ní základových desek z�ízení
m2 35,7297 582,00 20 794,69 0,00025 0,00893

rampa žb deska: (1,5*3)+(8,8*1,5)*2+(2,08*2,75) 36,6200

-((3*0,3)*2+(0,3*1,75)+(2,75*0,3)*2) -3,9750
schodišt� u rampy ze žb: (1,825*1,5)+(0,32*0,155)*7 3,0847

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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15 273 35-4211.R00 Bedn�ní základových desek odstran�ní
m2 35,7297 76,70 2 740,47 0,00000 0,00000

rampa žb deska: (1,5*3)+(8,8*1,5)*2+(2,08*2,75) 36,6200
-((3*0,3)*2+(0,3*1,75)+(2,75*0,3)*2) -3,9750
schodišt� u rampy ze žb: (1,825*1,5)+(0,32*0,155)*7 3,0847

16 273 36-1110.R00 Výztuž základových desek z betoná�ské ocelí 10216
t 0,1500 35 040,00 5 256,00 1,03909 0,15586

rampa žb deska: 0,1 0,1000
schodišt� u rampy ze žb: 0,05 0,0500

17 273 36-2021.R00 Výztuž základových desek ze sva�ovaných sití KARI
t 1,6699 26 320,00 43 951,77 1,05702 1,76512

1.S viz  vykres F1-03: 
1.S  ..sit 2x3m ...4,44kg/m2: ((22,79*13,99+2*2,73*10,49)*4,44)/1000 1,6699

18 274 31-1116.R00 Beton základ. pas� prostý z cem. portland. C 16/20
m3 57,3935 2 570,00 147 501,30 2,58560 148,39663

od -3,110 do -3,610: 
obvodovy zaklad: 
(11,99*0,75*0,5)*2+(2,0*0,75*0,5)*4+(1,75*0,75*0,5)*4+(10,44*0,75*0,5)*4+(1

33,5850

vnitrni zaklad: 
(6,195*0,6*0,5)*2+(28,29*0,6*0,5)+(3,0*0,6*0,5)*2+(3,35*0,6*0,5)*2+(3,195*0,

17,9310

od -3,110 do -3,510: 
základ pod schodistem: 1,25*0,1*0,4 0,0500
od -0,150, -0,700, -1,100 do -1,900: 
základ pro rampu: 
(3*0,3*1,2)*2+(0,3*1,75*0,8)+(2,75*0,3*1,75)*2+(1,5*0,3*0,8)

5,8275

19 274 35-1215.R00 Bedn�ní st�n základových pas� - z�ízení
m2 45,1160 383,50 17 301,99 0,03921 1,76900

od -3,110 do -3,310: 
vnejsi obvod zakladu: 
(11,99*0,2)*2+(2,0*0,2)*4+(1,75*0,2)*4+(10,44*0,2)*4+(1,25*0,2)*4+(1,91*0,2)

17,9120

vnitrni obvody zakladu: 
(6,195*0,2)*2+(28,29*0,2)+(3,0*0,2)*2+(3,35*0,2)*2+(3,195*0,2)*2

11,9540

od -1,100 do -0,150: 
základ pro rampu: (3*0,4)*4+(2,75*0,95)*4 15,2500

20 274 35-1216.R00 Bedn�ní st�n základových pas� - odstran�ní
m2 45,1160 77,90 3 514,54 0,00000 0,00000

viz polozka bedneni zrizeni: 

od -3,110 do -3,310: 
vnejsi obvod zakladu: 
(11,99*0,2)*2+(2,0*0,2)*4+(1,75*0,2)*4+(10,44*0,2)*4+(1,25*0,2)*4+(1,91*0,2)

17,9120

vnitrni obvody zakladu: 
(6,195*0,2)*2+(28,29*0,2)+(3,0*0,2)*2+(3,35*0,2)*2+(3,195*0,2)*2

11,9540

od -1,100 do -0,150: 
základ pro rampu: (3*0,4)*4+(2,75*0,95)*4 15,2500

Základy a zvláštní zakládání2 345 159,28 254,43962

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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3 Svislé a kompletní konstrukce

21 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 610,5230 1 086,00 663 027,98 0,30605 186,85056

1.S od -3,110 do -0,360: 
(6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75)

165,2750

odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1,0*2,1*6)) -12,6000
1.NP od -0,110 do +2,640: 
(6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75)

165,2750

odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1*2,14*6)) -12,8400
odecet otvoru - 6/T: -(1,85*2,02) -3,7370
2.NP od +2,890 do +5,640: 
(6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75)

165,2750

odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1*2,14*5)) -10,7000
3.NP od +5,890 do +8,640: 
(6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75)

165,2750

odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1*2,14*5)) -10,7000

22 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 896,3810 1 505,00 1 349 053,41 0,37329 334,61006

1.S od -3,110 do -0,360: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 1/O: -((1,0*0,25*25)) -6,2500

odecet otvoru - V3: -(0,75*0,5) -0,3750
odecet otvoru - V2: -(0,2*0,2*2) -0,0800
1.NP od -0,110 do +2,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*6)) -18,0000
odecet otvoru - 3/O: -(2*0,75*2) -3,0000
odecet otvoru - 4/O: -(1,5*1,75*4) -10,5000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000

odecet otvoru - 5/T: -(2,39*1,85*1) -4,4215
2.NP od +2,890 do +5,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750
odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000
3.NP od +5,890 do +8,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750
odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000
p�dní nadezdívka od +8,890 do +9,890: 
(10,88*1*4)+(11,68*1*2)+(1,310*1*4)+(2,310*1*4)+(3,1*1*2)

87,5600

23 311 23-8293.R00 P�íplatek za maltu PTH TM pro tl. zdiva 44 cm
m2 918,2710 67,90 62 350,60 -0,04869 -44,71061

1.S od -3,110 do -0,360: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 1/O: -((1,0*0,25*25)) -6,2500
odecet otvoru - V3: -(0,75*0,5) -0,3750

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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odecet otvoru - V2: -(0,2*0,2*2) -0,0800
1.NP od -0,110 do +2,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*6)) -18,0000
odecet otvoru - 3/O: -(2*0,75*2) -3,0000
odecet otvoru - 4/O: -(1,5*1,75*4) -10,5000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875

odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 5/T: -(2,39*1,85*1) -4,4215
2.NP od +2,890 do +5,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750
odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000

3.NP od +5,890 do +8,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750
odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000
p�dní nadezdívka od +8,890 do +10,140: 
(10,88*1,25*4)+(11,68*1,25*2)+(1,310*1,25*4)+(2,310*1,25*4)+(3,1*1,25*2)

109,4500

24 311 41-9811.R00 Nopová fólie Terraplast plus v�etn� materiálu
m2 182,9050 638,00 116 693,39 0,00656 1,19986

od -3,100 do -1,100: 
((11,04*4)+(0,5*4)+(2,06*2)+(1,75*4)+(2,67*4)+(11,84*2))*2,0

183,2800

odecet otvoru: 
odecet otvoru - V3: -(0,75*0,5) -0,3750

25 317 16-8110.R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/75 cm
kus 16,0000 169,50 2 712,00 0,01318 0,21088

1.S: 

ozn.N10: 4 4,0000
1.NP : 
ozn. N10: 4 4,0000
2.NP: 
ozn.N10: 4 4,0000
3.NP: 
ozn.N10: 4 4,0000

26 317 16-8111.R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm
kus 11,0000 204,50 2 249,50 0,01726 0,18986

1.NP : 
ozn.N8: 3 3,0000
2.NP: 
ozn.N8: 4 4,0000
3.NP: 
ozn.N8: 4 4,0000

27 317 16-8112.R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 80,0000 279,50 22 360,00 0,02288 1,83040
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1.S: 
ozn.N9: 16 16,0000
1.NP : 
ozn.N9: 16 16,0000
2.NP: 
ozn.N9: 24 24,0000

3.NP: 
ozn.N9: 24 24,0000

28 317 16-8131.R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm
kus 88,0000 393,00 34 584,00 0,04529 3,98552

1.S: 
ozn.N5 : 24 24,0000
1.NP : 
ozn.N5: 24 24,0000
2.NP: 
ozn.N5: 20 20,0000
3.NP: 
ozn.N5: 20 20,0000

29 317 16-8133.R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/175 cm
kus 60,0000 568,00 34 080,00 0,06314 3,78840

1.NP : 
ozn. N2: 20 20,0000
2.NP: 

ozn. N2 : 20 20,0000
3.NP: 
ozn. N2 : 20 20,0000

30 317 16-8135.R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/225 cm
kus 90,0000 824,00 74 160,00 0,08106 7,29540

1.NP : 
ozn.N3: 30 30,0000
2.NP: 

ozn.N3: 30 30,0000
3.NP: 
ozn.N3: 30 30,0000

31 317 16-8136.R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm
kus 120,0000 1 020,00 122 400,00 0,08999 10,79880

1.NP : 
ozn.N4: 40 40,0000
2.NP: 
ozn.N4: 40 40,0000
3.NP: 
ozn.N4: 40 40,0000

32 317 99-8113.R00 Izolace mezi p�eklady polystyren tl. 9 cm
m 121,5000 78,80 9 574,20 0,00044 0,05346

1.NP : 
ozn.N2+N3+N4: (2,5*8)+(2,25*6)+(1,75*4) 40,5000
2.NP: 

ozn.N2+N3+N4: (2,5*8)+(2,25*6)+(1,75*4) 40,5000
3.NP: 
ozn.N2+N3+N4: (2,5*8)+(2,25*6)+(1,75*4) 40,5000
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33 317 99-8115.R00 Izolace polystyren EPS u v�nce nadezdívky tl.6 cm
m 90,4400 88,70 8 022,03 0,00055 0,04974

EPS u pozedního v�nce: 
(2,75*4)+(1,75*4)+(10,6*4)+(0,56*4)+(2,38*2)+(11,52*2)

90,4400

34 342 24-8112.R00 P�í�ky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 993,7383 543,00 539 599,90 0,12400 123,22355

1.S od -3,110 do -0,360: 
(4,06*2,75*8)+(10*2,75*2)+(5,25*3*2,75)+(0,6*4*2,75)+(1,015*8*2,75)+(7,25*

279,0838

odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -((0,9*2,02*16)) -29,0880

odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
1.NP od -0,110 do +2,640: 
(4*2,75*4)+(10*2,75*2)+(2,885*5*2,75)+(5,25*3*2,75)+(5,115*3*2,75)+(0,9*2,

288,9287

odecet otvoru - 1/T: -((1*2,02*3)) -6,0600
odecet otvoru - 2L/T,2P/T: -(0,7*2,02*4) -5,6560
odecet otvoru - 3L/T,3P/T: -(0,8*2,02*3) -4,8480
odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -(0,7*2,02*7) -9,8980
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
odecet otvoru - otvor 900/2390: -((0,9*2,390*3)) -6,4530
odecet otvoru - V1: -((0,1*0,1*7)) -0,0700

2.NP od +2,890 do +5,640: 
(4*2,75*4)+(10*2,75*2)+(2,885*4*2,75)+(5,25*4*2,75)+(5,115*4*2,75)+(0,9*2,

309,3750

odecet otvoru - 1/T: -((1*2,02*4)) -8,0800
odecet otvoru - 2L/T,2P/T: -(0,7*2,02*4) -5,6560
odecet otvoru - 3L/T,3P/T: -(0,8*2,02*4) -6,4640
odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -(0,7*2,02*8) -11,3120
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
odecet otvoru - otvor 900/2390: -((0,9*2,390*4)) -8,6040
odecet otvoru - V1: -((0,1*0,1*8)) -0,0800
3.NP od +5,890 do +8,640: 
(4*2,75*4)+(10*2,75*2)+(2,885*4*2,75)+(5,25*4*2,75)+(5,115*4*2,75)+(0,9*2,

309,3750

odecet otvoru - 1/T: -((1*2,02*4)) -8,0800
odecet otvoru - 2L/T,2P/T: -(0,7*2,02*4) -5,6560
odecet otvoru - 3L/T,3P/T: -(0,8*2,02*4) -6,4640
odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -(0,7*2,02*8) -11,3120
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
odecet otvoru - otvor 900/2390: -((0,9*2,390*4)) -8,6040
odecet otvoru - V1: -((0,1*0,1*8)) -0,0800
1.NP od -0,110 do +2,640: -(((4,515*2,64)+(4*2,64))*2) -44,9592

35 342 24-8120.R00 P�í�ky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm
m2 44,9592 594,00 26 705,76 0,15232 6,84819

1.NP od -0,110 do +2,640: ((4,515*2,64)+(4*2,64))*2 44,9592

36 385 95-3111.R00 Konstrukce skládacího schodišt�
typ LUSSO ZP

m3 2,3000 21 090,00 48 507,00 0,61195 1,40749
podkroví: 2,3 2,3000

37 593-723153 Skládací schodišt� typ LUSSO ZP
kus 1,0000 5 517,22 5 517,22 0,14000 0,14000

podkroví: 1 1,0000
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Svislé a kompletní konstrukce3 3 121 596,98 637,77155

4 Vodorovné konstrukce

38 411 16-8142.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 2,25-3 m
m2 84,0400 1 680,00 141 187,20 0,36444 30,62754

1.S ozn P1,A1: 2,75*5,0+1,66*2,75 18,3150
ozn P1,A3: 0,98*2,75 2,6950

1.NP ozn P1,A1: 2,75*5,0+1,66*2,75 18,3150
ozn P1,A3: 0,98*2,75 2,6950
2.NP ozn P1,A1: 2,75*5,0+1,66*2,75 18,3150
ozn P1,A3: 0,98*2,75 2,6950
3.NP ozn P1,A1: 2,75*5,0+1,66*2,75 18,3150
ozn P1,A3: 0,98*2,75 2,6950

39 411 16-8145.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 5,25-6 m
m2 161,0400 1 743,00 280 692,72 0,36502 58,78282

1.S: 

ozn.P3,A1: (2,66*4*5,5) 58,5200
ozn.P3,A3: 0,5*4*5,5 11,0000
1.NP : 
ozn.P3,A3: 0,5*4*5,5 11,0000
2.NP : 
ozn.P3,A3: 0,5*4*5,5 11,0000
3.NP : 
ozn.P3,A1: (2,66*4*5,5) 58,5200

ozn.P3,A3: 0,5*4*5,5 11,0000

40 411 16-8146.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 cm, nosník 6,25-7 m
m2 47,8000 1 854,00 88 621,20 0,36682 17,53400

1.S ozn P4, A1: (4,125*0,5*4) 8,2500
ozn P4, A3: 1,85*0,5*4 3,7000
1.NP ozn P4, A1: (4,125*0,5*4) 8,2500
ozn P4, A3: 1,85*0,5*4 3,7000
2.NP ozn P4, A1: (4,125*0,5*4) 8,2500

ozn P4, A3: 1,85*0,5*4 3,7000
3.NP ozn P4, A1: (4,125*0,5*4) 8,2500
ozn P4, A3: 1,85*0,5*4 3,7000

41 411 16-8147.R00 Strop POROTHERM, OVN 50 tl.25cm nosník 7,25-
8,25mm2 456,9664 1 887,00 862 295,60 0,36849 168,38755

1.S ozn P5, A1: (0,66*4,125*2)+(0,66*0,175*2)+(0,66*0,75*2)+(1,66*2*4,125) 20,3610
(1,75*1,66*2)+(0,875*2*1,66)+(2,32*2*4,125)+(2,875*2*1,66) 37,4000
ozn P5, A3: (0,66*0,25*4*2)+(1,66*0,250*4*2)+(1,82*4*0,66) 9,4448
ozn P6, A1: (1*8,25)+(0,98*2,875*2) 13,8850
ozn P6, A3: 0,98*2,5 2,4500

1.NP ozn P5, A1: 
(0,66*4,125*2)+(0,66*0,175*2)+(0,66*0,75*2)+(1,66*2*4,125)

20,3610

(1,75*1,66*2)+(0,875*2*1,66)+(2,32*2*4,125)+(2,875*2*1,66) 37,4000
ozn P5, A3: (0,66*0,25*4*2)+(1,66*0,250*4*2)+(1,82*4*0,66) 9,4448
ozn P6, A1: (1*8,25)+(0,98*2,875*2) 13,8850
ozn P6, A3: 0,98*2,5 2,4500
2.NP ozn P5, A1: 
(0,66*4,125*2)+(0,66*0,175*2)+(0,66*0,75*2)+(1,66*2*4,125)

20,3610

(1,75*1,66*2)+(0,875*2*1,66)+(2,32*2*4,125)+(2,875*2*1,66) 37,4000
(7,065*4*2,16) 61,0416

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

08/1
S0 01
001

BYTOVÝ D�M ZLÍN
BYTOVÝ D�M ZLÍN
BYTOVÝ D�M ZLÍN SE ŠIKMOU ST�ECHOU

Základní rozpo�et
Datum tisku: 29.4.2012

List �.11

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

ozn P5, A3: (0,66*0,25*4*2)+(1,66*0,250*4*2)+(1,82*4*0,66) 9,4448
(0,25*4*2,16) 2,1600
ozn P6, A1: (1*8,25)+(0,98*2,875*2) 13,8850
ozn P6, A3: 0,98*2,5 2,4500
3.NP ozn P5, A1: 
(0,66*4,125*2)+(0,66*0,175*2)+(0,66*0,75*2)+(1,66*2*4,125)

20,3610

(1,75*1,66*2)+(0,875*2*1,66)+(2,32*2*4,125)+(2,875*2*1,66) 37,4000

(7,065*4*2,16) 61,0416
ozn P5, A3: (0,66*0,25*4*2)+(1,66*0,250*4*2)+(1,82*4*0,66) 9,4448
(0,25*4*2,16) 2,1600
ozn P6, A1: (1*8,25)+(0,98*2,875*2) 13,8850
ozn P6, A3: 0,98*2,5 2,4500
odecet prostupu : -(1*1,8*2) -3,6000

42 411 16-8242.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 2,25-
3m m2 18,7500 1 556,00 29 175,00 0,35784 6,70950

1.PP ozn N3,M2: 2,5*1,25 3,1250
1.NP ozn N3,M2: 2,5*1,25 3,1250

2.NP ozn N3,M2: 2,5*1,25 3,1250
3.NP ozn N3,M2: 2,5*3,75 9,3750

43 411 16-8244.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 4,25-
5m m2 100,8100 1 573,00 158 574,13 0,35809 36,09905

1.S: 
ozn.P2,A2: 2,965*2*4,25 25,2025
1.NP : 
ozn.P2,A2: 2,965*2*4,25 25,2025
2.NP : 

ozn.P2,A2: 2,965*2*4,25 25,2025
3.NP : 
ozn.P2,A2: 2,965*2*4,25 25,2025

44 411 16-8246.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 6,25-
7m m2 76,9300 1 696,00 130 473,28 0,35973 27,67403

1.S: 
ozn.P4,A2: (0,785*4*4,125)+(1,5*4*0,785) 17,6625
ozn.P4,A4: (0,25*0,785*2*4) 1,5700
1.NP : 

ozn.P4,A2: (0,785*4*4,125)+(1,5*4*0,785) 17,6625
ozn.P4,A4: (0,25*0,785*2*4) 1,5700
2.NP : 
ozn.P4,A2: (0,785*4*4,125)+(1,5*4*0,785) 17,6625
ozn.P4,A4: (0,25*0,785*2*4) 1,5700
3.NP : 
ozn.P4,A2: (0,785*4*4,125)+(1,5*4*0,785) 17,6625
ozn.P4,A4: (0,25*0,785*2*4) 1,5700

45 411 16-8247.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5,tl.25cm,nosník 7,25-
8,25 m2 578,9350 1 722,00 996 926,07 0,36109 209,04764

1.S ozn P5, A2: 
(3,75*4,125*4)+(1,75*2*4,125)+(1,125*2*2,5)+(0,785*4*0,875)

84,6850

(1,41*4*1,75)+(0,875*1,75*4)+(4,125*0,785*4) 28,9475
ozn P5, A4: (3,75*0,25*4)+(1,410*0,25*4)+(1,125*0,785*4)+(4,375*4*0,785) 22,4300
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(0,785*0,25*4)+(1,41*0,25*4) 2,1950
ozn P6, A2: 0,785*8,25 6,4763
1.NP ozn P5, A2: 
(3,75*4,125*4)+(1,75*2*4,125)+(1,125*2*2,5)+(0,785*4*0,875)

84,6850

(1,41*4*1,75)+(0,875*1,75*4)+(4,125*0,785*4) 28,9475
ozn P5, A4: (3,75*0,25*4)+(1,410*0,25*4)+(1,125*0,785*4)+(4,375*4*0,785) 22,4300
(0,785*0,25*4)+(1,41*0,25*4) 2,1950

ozn P6, A2: 0,785*8,25 6,4763
2.NP ozn P5, A2: 
(3,75*4,125*4)+(1,75*2*4,125)+(1,125*2*2,5)+(0,785*4*0,875)

84,6850

(1,41*4*1,75)+(0,875*1,75*4)+(4,125*0,785*4) 28,9475
ozn P5, A4: (3,75*0,25*4)+(1,410*0,25*4)+(1,125*0,785*4)+(4,375*4*0,785) 22,4300
(0,785*0,25*4)+(1,41*0,25*4) 2,1950
ozn P6, A2: 0,785*8,25 6,4763
3.NP ozn P5, A2: 
(3,75*4,125*4)+(1,75*2*4,125)+(1,125*2*2,5)+(0,785*4*0,875)

84,6850

(1,41*4*1,75)+(0,875*1,75*4)+(4,125*0,785*4) 28,9475
ozn P5, A4: (3,75*0,25*4)+(1,410*0,25*4)+(1,125*0,785*4)+(4,375*4*0,785) 22,4300

(0,785*0,25*4)+(1,41*0,25*4) 2,1950
ozn P6, A2: 0,785*8,25 6,4763

46 411 35-1101.RT1 Bedn�ní strop� deskových, bedn�ní vlastní -z�ízení
bednicí materiál prkna

m2 33,2632 435,00 14 469,49 0,03638 1,21012
1.S: (0,170*4*1,75)+((0,965*1*4)-(0,9*0,6*4))+(0,175*8)+(0,1*3*2) 4,8900

1.NP : (0,170*4*1,75)+((0,965*1*4)-(0,9*0,6*4))+(0,175*8)+(0,1*3*2) 4,8900
(1,75*0,36*4)+(0,315*2,39*4)+(1,435*4*0,23) 6,8516
2.NP : (0,170*4*1,75)+((0,965*1*4)-(0,9*0,6*4))+(0,175*8)+(0,1*3*2) 4,8900
(1,75*0,36*4)+(0,315*2,39*4)+(1,435*4*0,23) 6,8516
3.NP : (0,170*4*1,75)+((0,965*1*4)-(0,9*0,6*4))+(0,175*8)+(0,1*3*2) 4,8900

47 411 35-1102.R00 Bedn�ní strop� deskových, vlastní - odstran�ní
m2 33,2632 107,00 3 559,16 0,00000 0,00000

1.S: (0,170*4*1,75)+((0,965*1*4)-(0,9*0,6*4))+(0,175*8)+(0,1*3*2) 4,8900

1.NP : (0,170*4*1,75)+((0,965*1*4)-(0,9*0,6*4))+(0,175*8)+(0,1*3*2) 4,8900
(1,75*0,36*4)+(0,315*2,39*4)+(1,435*4*0,23) 6,8516
2.NP : (0,170*4*1,75)+((0,965*1*4)-(0,9*0,6*4))+(0,175*8)+(0,1*3*2) 4,8900
(1,75*0,36*4)+(0,315*2,39*4)+(1,435*4*0,23) 6,8516
3.NP : (0,170*4*1,75)+((0,965*1*4)-(0,9*0,6*4))+(0,175*8)+(0,1*3*2) 4,8900

48 417 23-8112.R00 Obezd�ní ztuž.v�nce v�ncovkou VT 8 výšky 23,8 cm
m 179,1200 229,50 41 108,04 0,03225 5,77662

v�nec u p�dní nadezdívky: 

vnit�ní strana: (2,83*4)+(1,75*4)+(10*4)+(0,58*4)+(2,94*2)+(10,8*2) 88,1200
vn�jší strana: (2,83*4)+(1,75*4)+(10,72*4)+(0,58*4)+(2,22*2)+(11,52*2) 91,0000

49 417 32-1315.R00 Ztužující pásy a v�nce z betonu železového C 20/25
m3 4,6696 3 090,00 14 429,06 2,45346 11,45668

v�nec u p�dní nadezdívky od +9,890 do +10,140: 
(2,53*4*0,220*0,240)+(1,97*4*0,220*0,240)+(10,160*4*0,220*0,240)

3,0962

(0,720*4*0,220*0,240)+(2,5*2*0,220*0,240)+(10,96*2*0,220*0,240) 1,5734

50 417 35-1115.R00 Bedn�ní ztužujících pás� a v�nc� - z�ízení
m2 21,2256 241,00 5 115,37 0,00341 0,07238

v�nec u p�dní nadezdívky od +9,890 do +10,140: 
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(2,53*4*0,240)+(1,97*4*0,240)+(10,160*4*0,240) 14,0736
(0,720*4*0,240)+(2,5*2*0,240)+(10,96*2*0,240) 7,1520

51 417 35-1116.R00 Bedn�ní ztužujících pás� a v�nc� - odstran�ní
m2 21,2256 60,70 1 288,39 0,00000 0,00000

v�nec u p�dní nadezdívky od +9,890 do +10,140: 
(2,53*4*0,240)+(1,97*4*0,240)+(10,160*4*0,240)

14,0736

(0,720*4*0,240)+(2,5*2*0,240)+(10,96*2*0,240) 7,1520

52 417 36-1521.R00 Výztuž ztužujících pás� a v�nc� z oceli 10335
t 0,2335 32 650,00 7 623,78 1,01665 0,23739

v�nec u p�dní nadezdívky: 4,6696*0,05 0,2335

53 417 38-8134.R00 V�nec vn�jší pro PTH ze� 44 cm, tl. stropu 25 cm
m 365,2800 591,00 215 880,48 0,20998 76,70149

1.S: (10,88*4)+(2,22*2)+(0,5*4)+(1,75*4)+(2,75*4)+(11,68*2) 91,3200
1.NP: (10,88*4)+(2,22*2)+(0,5*4)+(1,75*4)+(2,75*4)+(11,68*2) 91,3200
2.NP: (10,88*4)+(2,22*2)+(0,5*4)+(1,75*4)+(2,75*4)+(11,68*2) 91,3200
3.NP: (10,88*4)+(2,22*2)+(0,5*4)+(1,75*4)+(2,75*4)+(11,68*2) 91,3200

54 417 38-8174.R00 V�nec vnit�ní pro PTH ze� 30 cm, tl. stropu 25 cm
m 245,1200 365,00 89 468,80 0,19343 47,41356

1.S: 29,02+6,68*2+2,89*2+2,72*2+3,84*2 61,2800
1.NP: 29,02+6,68*2+2,89*2+2,72*2+3,84*2 61,2800
2.NP: 29,02+6,68*2+2,89*2+2,72*2+3,84*2 61,2800
3.NP: 29,02+6,68*2+2,89*2+2,72*2+3,84*2 61,2800

55 420 36-1212.R00 Vyztuz vodor konstr z oceli 10425v (BSt 500 S)
t 0,4650 22 170,00 10 309,05 1,03248 0,48010

1.S - vyztuz v prost. : 
ozn.D2-2,466kg/m3: 2,466*1,16*7*7/1000 0,1402
ozn.D1-0,222kg/m3: 0,222*0,625*4*2/1000 0,0011
1.NP - vyztuz v prost. : 
ozn.D2-2,466kg/m: 2,466*1,16*7*7/1000 0,1402
ozn.D1-0,222kg/m: 0,222*0,625*4*2/1000 0,0011
2.NP - vyztuz v prost. : 
ozn.D2-2,466kg/m: 2,466*1,16*7*7/1000 0,1402
ozn.D1-0,222kg/m: 0,222*0,625*4*2/1000 0,0011
3.NP - vyztuz v prost. : 
ozn.D2-2,466kg/m: 2,466*1,16*7*2/1000 0,0400
ozn.D1-0,222kg/m: 0,222*0,625*4*2/1000 0,0011

56 420 36-1223.R00 Vyztuz vod konstr-svar site kari
t 6,2150 22 830,00 141 888,45 1,02960 6,39896

kari sit 3x2m ...4,44kg/m2: 
1.S: 
podl.plocha.viz vykres F.1-03: 

ozn.P1/S01,S03,S06,S07,S08,S09,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,
S19,S20,S21,S22,S23: 
4,44*(40+17,2+22,34+13,83+20,07+13,83+27,41+7,80*8+7,44*2+13,83)/1000

1,0913

4,44*(27,41+20,99+13,03+21,80)/1000 0,3695
ozn.P2/S02: 4,44*(22,88)/1000 0,1016
1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P3/104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,
128,129: 
4,44*(6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16)/
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0,4181
4,44*(16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17)/1000 0,2705
ozn.P4/101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
4,44*(14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2)/1000

0,7930

2.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P3/204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,
231: 
4,44*(6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)/1

0,3598

4,44*(6,16+1,80+1,95+17,17)/1000 0,1202
ozn.P4/201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
4,44*(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)/1000

1,0200

ozn.P6/232A,233B,234C,235D: 4,44*(4*4,81)/1000 0,0854
3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P3/304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,
331: 
4,44*(6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)/1

0,3598

4,44*(6,16+1,80+1,95+17,17)/1000 0,1202
ozn.P4/301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
4,44*(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)/1000

1,0200

ozn.P6/332A,333B,334C,335D: 4,44*(4*4,81)/1000 0,0854

57 430 32-1313.R00 Schodiš	ové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)
m3 5,2681 3 665,00 19 307,59 2,41705 12,73326

schodiste  1.S: ((0,17*2,663*1,2)*2)+(((0,1644*0,300)/2)*1,2)*18 1,6192
1.NP: ((0,17*3,148*1,2)*2)+(((0,1667*0,300)/2)*1,2)*18 1,8245
2.NP: ((0,17*3,148*1,2)*2)+(((0,1667*0,300)/2)*1,2)*18 1,8245

58 430 36-2021.R00 Výztuž schodiš	ových konstrukcí sítí Kari
t 0,0234 28 850,00 675,09 1,05728 0,02474

z 1.S do 1.S ..4,44kg/m2: 
4,44*(((0,17*2,663*1,2)*2)+(((0,1644*0,300)/2)*1,2)*18)/1000

0,0072

z 1.NP do 2.NP ..4,44kg/m2: 
4,44*(((0,17*3,148*1,2)*2)+(((0,1667*0,300)/2)*1,2)*18)/1000

0,0081

z 2.NP do 3.NP ..4,44kg/m2: 
4,44*(((0,17*3,148*1,2)*2)+(((0,1667*0,300)/2)*1,2)*18)/1000

0,0081

59 433 35-1131.R00 Bedn�ní schodnic p�ímo�arých - z�ízení
m2 65,9640 967,00 63 787,19 0,03240 2,13723

schodiste 1.S,1.NP,2.NP: 
S02,106,208: (9,50*3+18*0,164+36*0,167)+(3*9,5) 65,9640

60 433 35-1132.R00 Bedn�ní schodnic p�ímo�arých - odstran�ní
m2 65,9640 111,50 7 354,99 0,00000 0,00000

schodiste 1.S,1.NP,2.NP: 
S02,106,208: (9,50*3+18*0,164+36*0,167)+(3*9,5) 65,9640

61 451 31-5115.U00 Podklad vrstva -10cm beton C16/20
m2 337,8795 297,00 100 350,21 0,00000 0,00000

ZÁKLADY VIZ VÝKRES F.1-02: 
((9,695*6,695+4,945*2,75)*2)+(6,195*2,2)+(2,4*7,7)+((3,795*2,2)-
(1,25*0,1))+2*((3*9,695)+(12,45*1,945)+(1,75*9,695))

337,8795

Vodorovné konstrukce4 3 424 560,34 719,50466
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44 Zast�ešení

62 446 12-2001.R00 Montáž podkrovních dílc� - výlez� podkrovních
kus 1,0000 843,00 843,00 0,01038 0,01038

strecha: 1 1,0000

63 283-18230 Deska polykarb. kom�rková LT 32x2300x4100 �irá
m2 10,5000 796,91 8 367,56 0,00500 0,05250

zast�ešení vstupu : 10,5 10,5000

64 611-40600 Výlez st�ešní Velux GVK pro neobývaná podkroví
kus 1,0000 3 933,00 3 933,00 0,01040 0,01040

st�echa: 1 1,0000

Zast�ešení44 13 143,56 0,07328

5 Komunikace

65 451 57-2110.U00 Lože pískové tl 4cm š -65cm
m 91,9600 49,20 4 524,43 0,10000 9,19600

1.S viz  vykres F1-03: (12,04*4)+(12,84*2)+(0,5*4)+(0,1*2)+(1,23*4)+(2,75*4) 91,9600

66 564 43-1111.R00 Podklad ze struskového št�rku tlouš	ky 10 cm
m2 45,9800 106,50 4 896,87 0,21210 9,75236

1.S viz  vykres F1-03: 
(12,04*4*0,5)+(12,84*2*0,5)+(0,5*4*0,5)+(0,1*2*0,5)+(0,5*1,23*4)+(0,5*2,75*4

45,9800

67 596 81-1111.R00 Kladení dlaždic kom.pro p�ší, lože z kameniva t�ž.
m2 379,5800 130,50 49 535,19 0,07200 27,32976

chodník u bytového domu: 379,58 379,5800

68 596 81-1111.RT4 Kladení dlaždic kom.pro p�ší, lože z kameniva t�ž.
v�etn� dlaždic betonových HBB 50/54/6 cm

m2 45,9800 474,00 21 794,52 0,18108 8,32606
1.S viz  vykres F1-03: 
(12,04*4*0,5)+(12,84*2*0,5)+(0,5*4*0,5)+(0,1*2*0,5)+(0,5*1,23*4)+(0,5*2,75*4

45,9800

69 597 12-1151.R00 Montáž odvod
ovací vpus	i
kus 1,0000 3 790,00 3 790,00 0,22535 0,22535

1.S: 1 1,0000

70 286-53042.A 361666 Vpus	 podlahová z PE d 50 mm
kus 1,0000 853,87 853,87 0,00093 0,00093

1.S: 1 1,0000

71 592-45020 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm p�írodní
m2 379,5800 249,39 94 663,46 0,12960 49,19357

chodník u bytového domu: 379,58 379,5800

Komunikace5 180 058,34 104,02402
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61 Upravy povrch� vnit�ní

72 611 47-8111.R00 Omítka vnit�ní strop� POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 1 361,2900 310,00 421 999,90 0,01662 22,62464

1.S: 
stropni plocha.viz vykres F.1-03: 
ozn. 
S01,S02,S03,S06,S07,S08,S09,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,
40+17,2+22,34+13,83+20,07+13,83+27,41+7,80*8+7,44*2+13,83

245,7900

27,41+20,99+13,03+21,80+22,88 106,1100
1.NP : 

stropni plocha.viz vykres F.1-04: 
104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,128,12
9: 6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16

94,1600

16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17 60,9300
101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2

178,6000

2.NP : 
stropni plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,23
1: 6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80

81,0400

6,16+1,80+1,95+17,17 27,0800
201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25

229,7300

3.NP : 
stropni plocha.viz vykres F.1-06: 
304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,331: 
6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80

81,0400

6,16+1,80+1,95+17,17 27,0800
301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25

229,7300

73 611 90-1111.R00 Ubroušení výstupk� betonu po odbedn�ní strop�
m2 4,1055 160,00 656,88 0,00503 0,02065

1.S: 0,38*(0,245+0,125)+((0,5*0,465)) 0,3731

((0,5*0,84)-(0,385*0,485))+((0,5*0,84)) 0,6533
1.NP : 0,38*(0,245+0,125)+((0,5*0,465)) 0,3731
((0,5*0,84)-(0,385*0,485))+((0,5*0,84)) 0,6533
2.NP : 0,38*(0,245+0,125)+((0,5*0,465)) 0,3731
((0,5*0,84)-(0,385*0,485))+((0,5*0,84)) 0,6533
3.NP : 0,38*(0,245+0,125)+((0,5*0,465)) 0,3731
((0,5*0,84)-(0,385*0,485))+((0,5*0,84)) 0,6533

74 612 40-9991.R00 Za�išt�ní omítek kolem oken,dve�í apod.
m 929,2500 51,40 47 763,45 0,00431 4,00507

1.S zdivo od -3,110 do -0,360: 
otvor - 1/O: (1,0+(0,25*2))*25 37,5000
otvor - V3: (0,75*2)+(2*0,5) 2,5000
otvor - V2: ((0,2*2)+(2*0,2))*2 1,6000
otvor - 7L/T,7P/T: (1,0+(2*2,1))*6 31,2000
otvoru - 4L/T,4P/T: (0,9+(2*2,02))*16 79,0400
otvoru - 1L/PL,1P/PL: ((0,5*2)+(2*0,7))*4 9,6000
1.NP zdivo od -0,110 do +2,640: 
otvoru - 2/O: ((2)+(2*1,5))*6 30,0000
otvoru - 3/O: ((2)+(2*0,75))*2 7,0000
otvoru - 4/O: ((1,5*2)+(1,75))*4 19,0000
otvoru - 5/O: 0,75*2+1,85 3,3500
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otvoru - 6/O: ((1,5*2)+(1,5))*4 18,0000
otvoru - 5/T: (2,39*2)+(1,85) 6,6300
otvoru - 7L/T,7P/T: (1+(2*2,14))*6 31,6800
otvoru - 6/T: (1,85+(2*2,02)) 5,8900
otvoru - 1/T: (1+(2*2,02))*3 15,1200
otvoru - 2L/T,2P/T: (0,7+(2*2,02))*4 18,9600

otvoru - 3L/T,3P/T: (0,8+(2*2,02))*3 14,5200
otvoru - 4L/T,4P/T: (0,7+(2*2,02))*7 33,1800
otvoru - 1L/PL,1P/PL: ((0,5*2)+(2*0,7))*4 9,6000
otvoru - otvor 900/2390: (0,9+(2*2,390))*3 17,0400
otvoru - V1: ((0,1*2)+(2*0,1))*7 2,8000
2.NP zdivo od +2,890 do +5,640: 
otvoru - 2/O: (2+(2*1,5))*8 40,0000
otvoru - 5/O: (0,75*2)+1,85 3,3500
otvoru - 6/O: ((1,5*2)+(2*1,5))*4 24,0000

otvoru - 7/O: (0,75+(2*1,5))*4 15,0000
otvoru - 9/O: (1,85+(2*1,5)) 4,8500
otvoru - 8/T: ((2,25*2)+1,0)*4 22,0000
otvoru - 7L/T,7P/T: (1+(2*2,14))*5 26,4000
otvoru - 1/T: (1+(2*2,02))*4 20,1600
otvoru - 2L/T,2P/T: (0,7+(2*2,02))*4 18,9600
otvoru - 3L/T,3P/T: (0,8+(2*2,02))*4 19,3600
otvoru - 4L/T,4P/T: (0,7+(2*2,02))*8 37,9200

otvoru - 1L/PL,1P/PL: ((0,5*2)+(2*0,7))*4 9,6000
otvoru - otvor 900/2390: (0,9+(2*2,390))*4 22,7200
otvoru - V1: ((0,1*2)+(2*0,1))*8 3,2000
3.NP zdivo od +5,890 do +8,640: 
otvoru - 2/O: (2+(2*1,5))*8 40,0000
otvoru - 5/O: (0,75*2)+1,85 3,3500
otvoru - 6/O: ((1,5*2)+(2*1,5))*4 24,0000
otvoru - 7/O: (0,75+(2*1,5))*4 15,0000
otvoru - 9/O: (1,85+(2*1,5)) 4,8500

otvoru - 8/T: ((2,25*2)+1,0)*4 22,0000
otvoru - 7L/T,7P/T: (1+(2*2,14))*5 26,4000
otvoru - 1/T: (1+(2*2,02))*4 20,1600
otvoru - 2L/T,2P/T: (0,7+(2*2,02))*4 18,9600
otvoru - 3L/T,3P/T: (0,8+(2*2,02))*4 19,3600
otvoru - 4L/T,4P/T: (0,7+(2*2,02))*8 37,9200
otvoru - 1L/PL,1P/PL: ((0,5*2)+(2*0,7))*4 9,6000
otvoru - otvor 900/2390: (0,9+(2*2,390))*4 22,7200
otvoru - V1: ((0,1*2)+(2*0,1))*8 3,2000

75 612 47-8111.R0 Omítka vnit�ní st�n POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 4 415,6540 221,00 975 859,53 0,01458 64,38024

1.S zdivo od -3,110 do -0,360: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 1/O: -((1,0*0,25*25)) -6,2500
odecet otvoru - V3: -(0,75*0,5) -0,3750
odecet otvoru - V2: -(0,2*0,2*2) -0,0800
((6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75))*2 330,5500
odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1,0*2,1*6)) -12,6000

((4,06*2,75*8)+(10*2,75*2)+(5,25*3*2,75)+(0,6*4*2,75)+(1,015*8*2,75)+(7,25
*2,75*2)+(1,87*2,75)+(2,365*2,75)+(4*2,75))*2

558,1675

odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -((0,9*2,02*16)) -29,0880
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
1.NP zdivo od -0,110 do +2,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*6)) -18,0000
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odecet otvoru - 3/O: -(2*0,75*2) -3,0000
odecet otvoru - 4/O: -(1,5*1,75*4) -10,5000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 5/T: -(2,39*1,85*1) -4,4215
((6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75))*2 330,5500

odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1*2,14*6)) -12,8400
odecet otvoru - 6/T: -(1,85*2,02) -3,7370
((4*2,75*4)+(10*2,75*2)+(2,885*5*2,75)+(5,25*3*2,75)+(5,115*3*2,75)+(0,9*2
,75*9)+(7,365*2,75*2)+(0,715*1*2,75))*2

577,8575

odecet otvoru - 1/T: -((1*2,02*3)) -6,0600
odecet otvoru - 2L/T,2P/T: -(0,7*2,02*4) -5,6560
odecet otvoru - 3L/T,3P/T: -(0,8*2,02*3) -4,8480
odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -(0,7*2,02*7) -9,8980
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
odecet otvoru - otvor 900/2390: -((0,9*2,390*3)) -6,4530

odecet otvoru - V1: -((0,1*0,1*7)) -0,0700
2.NP zdivo od +2,890 do +5,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750
odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000

((6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75))*2 330,5500
odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1*2,14*5)) -10,7000
((4*2,75*4)+(10*2,75*2)+(2,885*4*2,75)+(5,25*4*2,75)+(5,115*4*2,75)+(0,9*2
,75*10)+(7,25*2,75*2))*2

618,7500

odecet otvoru - 1/T: -((1*2,02*4)) -8,0800
odecet otvoru - 2L/T,2P/T: -(0,7*2,02*4) -5,6560
odecet otvoru - 3L/T,3P/T: -(0,8*2,02*4) -6,4640
odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -(0,7*2,02*8) -11,3120
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
odecet otvoru - otvor 900/2390: -((0,9*2,390*4)) -8,6040

odecet otvoru - V1: -((0,1*0,1*8)) -0,0800
3.NP zdivo od +5,890 do +8,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750
odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000
((6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75))*2 330,5500

odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1*2,14*5)) -10,7000
((4*2,75*4)+(10*2,75*2)+(2,885*4*2,75)+(5,25*4*2,75)+(5,115*4*2,75)+(0,9*2
,75*10)+(7,25*2,75*2))*2

618,7500

odecet otvoru - 1/T: -((1*2,02*4)) -8,0800
odecet otvoru - 2L/T,2P/T: -(0,7*2,02*4) -5,6560
odecet otvoru - 3L/T,3P/T: -(0,8*2,02*4) -6,4640
odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -(0,7*2,02*8) -11,3120
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
odecet otvoru - otvor 900/2390: -((0,9*2,390*4)) -8,6040

odecet otvoru - V1: -((0,1*0,1*8)) -0,0800
p�dní nadezdívka od +8,890 do +10,140: 
(28,6*1,25*2)+(14,3*1,25*2)+(0,5*1,25*4)

109,7500
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Upravy povrch� vnit�ní61 1 446 279,76 91,03059

62 Úpravy povrch� vn�jší

76 620 47-1113.U00 Vn� om silikon tkvr Baumit Z tl 3mm
m2 577,9266 276,00 159 507,74 0,00420 2,42729

od +-0,000 do +9,825: 
severovýchodní st�na: (23,98*7,402)+(2,750*2*7,402)+(4*4,8) 237,4110

jihozápadní st�na: (23,98*7,402)+(2,750*2*7,402)+(4*4,8) 237,4110
severozápadní st�na: (15,180*7,402) 112,3624
jihovýchodní st�na: (15,180*7,402) 112,3624
1.NP : 
odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*6)) -18,0000
odecet otvoru - 3/O: -(2*0,75*2) -3,0000
odecet otvoru - 4/O: -(1,5*1,75*4) -10,5000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000

odecet otvoru - 5/T: -(2,39*1,85*1) -4,4215
2.NP : 
odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750
odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000

3.NP : 
odecet otvoru: 
ozn. 2/O: -((2*0,560)*8) -8,9600
ozn. 5/0: -((1,85*0,750)*1) -1,3875
ozn. 6/O: -((1,5*0,560)*4) -3,3600
ozn. 7/O,8/T: -((1,75*1,415)*4) -9,9050
ozn. 9/0: -((1,85*0,560)*1) -1,0360

77 622 47-8114.R00 Omítka vn�jší st�n POROTHERM TO tl. 30 mm
m2 577,9266 396,00 228 858,93 0,01988 11,48918

od +-0,000 do +9,825: 
severovýchodní st�na: (23,98*7,402)+(2,750*2*7,402)+(4*4,8) 237,4110
jihozápadní st�na: (23,98*7,402)+(2,750*2*7,402)+(4*4,8) 237,4110
severozápadní st�na: (15,180*7,402) 112,3624
jihovýchodní st�na: (15,180*7,402) 112,3624
1.NP : 
odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*6)) -18,0000
odecet otvoru - 3/O: -(2*0,75*2) -3,0000
odecet otvoru - 4/O: -(1,5*1,75*4) -10,5000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 5/T: -(2,39*1,85*1) -4,4215
2.NP : 
odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000

odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750
odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000
3.NP : 
odecet otvoru: 
ozn. 2/O: -((2*0,560)*8) -8,9600
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ozn. 5/0: -((1,85*0,750)*1) -1,3875
ozn. 6/O: -((1,5*0,560)*4) -3,3600
ozn. 7/O,8/T: -((1,75*1,415)*4) -9,9050
ozn. 9/0: -((1,85*0,560)*1) -1,0360

Úpravy povrch� vn�jší62 388 366,68 13,91647

63 Podlahy a podlahové konstrukce

78 631 31-2611.RZ1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)
bez materiálu

m3 84,6501 791,00 66 958,23 0,00000 0,00000
1.S: 
podl.plocha.viz vykres F.1-03: 
ozn.P1/S01,S03,S06,S07,S08,S09,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,
S19,S20,S21,S22,S23: 
(40+17,2+22,34+13,83+20,07+13,83+27,41+7,80*8+7,44*2+13,83)*0,067

16,4679

(27,41+20,99+13,03+21,80)*0,067 5,5764
ozn.P2/S02: (22,88)*0,060 1,3728

1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P3/104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,
128,129: 
(6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16)*0,05

5,2730

(16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17)*0,056 3,4121
ozn.P4/101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
(14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2)*0,060

10,7160

2.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P3/204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,
231: 
(6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)*0,056

4,5382

(6,16+1,80+1,95+17,17)*0,056 1,5165

ozn.P4/201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)*0,060

13,7838

ozn.P6/232A,233B,234C,235D: (4*4,81)*0,056 1,0774
3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P3/304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,
331: 
(6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)*0,056

4,5382

(6,16+1,80+1,95+17,17)*0,056 1,5165
ozn.P4/301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)*0,060

13,7838

ozn.P6/332A,333B,334C,335D: (4*4,81)*0,056 1,0774

79 631 36-2021.R00 Výztuž mazanin sva�ovanou sítí z drát� Kari
t 1,1830 26 920,00 31 846,36 1,06625 1,26137

kari sí� 150x150x6mm rozmer 2x3m, 18,2kg = 1ks: 65*0,0182 1,1830
386,63m2/6m2= 65ks: 

80 632 48-1213.U00 Separa�ní vrstva PE fólie
m2 1 371,5660 13,90 19 064,77 0,00012 0,16459

1.S: 
podl.plocha.viz vykres F.1-03: 
ozn.P1/S01,S03,S06,S07,S08,S09,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,
S19,S20,S21,S22,S23: 
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(40+17,2+22,34+13,83+20,07+13,83+27,41+7,80*8+7,44*2+13,83) 245,7900
(27,41+20,99+13,03+21,80) 83,2300
1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P3/104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,
128,129: 
(6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16)

94,1600

(16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17) 60,9300
ozn.P4/101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
(14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2)

178,6000

2.NP : 

podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P3/204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,
231: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)

81,0400

(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800
ozn.P4/201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P3/304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,
331: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)

81,0400

(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800
ozn.P4/301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

podkroví: 
podlaha: ((6,35*1,35)+(5,93*1,35))*2 33,1560

Podlahy a podlahové konstrukce63 117 869,36 1,42596

64 Výpln� otvor�

81 642 94-2111.R00 Osazení zárubní dve�ních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 83,0000 580,00 48 140,00 0,01891 1,56953

1.S: 22 22,0000
1.NP: 19 19,0000
2.NP: 21 21,0000
3.NP: 21 21,0000

82 642 94-2112.R00 Osazení zárubní dve�ních ocelových, pl. do 4,5 m2
kus 2,0000 580,00 1 160,00 0,01898 0,03796

1.NP ozn 6/T, 5/T: 2 2,0000

83 646 17-1113.U00 MTŽ desky polykarbonát, ocel rám -15m2
m2 10,5000 158,00 1 659,00 0,00000 0,00000

zast�ešení vstupu : 10,5 10,5000

Výpln� otvor�64 50 959,00 1,60749

99 Staveništní p�esun hmot

84 998 01-1003.R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 24 m
t 1 823,7937 258,50 471 450,66 0,00000 0,00000

Staveništní p�esun hmot99 471 450,66 0,00000

711 Izolace proti vod�
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85 711 14-1559.RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením
1 vrstva - v�etn� dod. Glastek 40 special mineral

m2 440,2871 214,00 94 221,44 0,00501 2,20584
zaklad deska viz vykres F. 1-02: 
((11,190*2*15,49)+(2,75*2*11,99)+(1,910*14,49))

440,2871

86 711 14-2559.RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením
1 vrstva - v�etn� dod. Glastek 40 special mineral

m2 423,0018 234,00 98 982,42 0,00538 2,27575
od -3,110 do -0,800: 
((11,04*4)+(0,5*4)+(2,06*2)+(1,75*4)+(2,67*4)+(11,84*2))*2,31*2

423,3768

odecet otvoru: 
odecet otvoru - V3: -(0,75*0,5) -0,3750

87 711 21-2104.R00 Penetrace savých podklad� Cemix 0,25 l/m2
m2 651,6005 52,80 34 404,51 0,00028 0,18245

zaklad deska viz vykres F. 1-02: 
((11,190*2*15,49)+(2,75*2*11,99)+(1,910*14,49))

440,2871

od -3,110 do -0,800: 
((11,04*4)+(0,5*4)+(2,06*2)+(1,75*4)+(2,67*4)+(11,84*2))*2,31

211,6884

odecet otvoru: 

odecet otvoru - V3: -(0,75*0,5) -0,3750

88 111-63230 Nát�r asfaltový penetra�ní DEKPRIMER
�spot�eba:cca 0,2 – 0,3 kg/m2

kg 132,0861 41,47 5 477,61 0,00100 0,13209
zaklad deska viz vykres F. 1-02: 
((11,190*2*15,49)+(2,75*2*11,99)+(1,910*14,49))*0,3

132,0861

89 998 71-1102.R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 12 m
t 4,7961 785,00 3 764,96 0,00000 0,00000

Izolace proti vod�711 236 850,93 4,79612

712 Živi�né krytiny

90 712 21-1111.R00 Podkladní asfaltový izola�ní pás p�ibitím
m2 0,5040 11,40 5,75 0,00004 0,00002

Asfaltová lepenka pod zhlaví vazného trámu, rozm�r 175x180mm: 0,504 0,5040
16ks: 

91 712 21-1559.R00 Podkladní t�žký asfaltový pás natavením
m2 28,3008 40,00 1 132,03 0,00041 0,01160

v�nec u p�dní nadezdívky od +9,890 do +10,140: 
(2,53*0,220*4)+(1,97*4*0,220)+(10,160*4*0,220)

12,9008

(0,720*4*0,220)+(2,5*2*0,220)+(10,96*2*0,220) 6,5560
(2,53*0,100*4)+(1,97*4*0,100)+(10,160*4*0,100) 5,8640
(0,720*4*0,100)+(2,5*2*0,100)+(10,96*2*0,100) 2,9800

92 628-11120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný
m2 0,5040 18,12 9,13 0,00100 0,00050

Asfaltová lepenka pod zhlaví vazného trámu, rozm�r 175x180mm: 0,504 0,5040
16ks: 

93 628-33154 Pás asfaltovaný t�žký Glasbit G 200 S 40  4,0 mm
m2 28,3008 105,91 2 997,34 0,00490 0,13867
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v�nec u p�dní nadezdívky od +9,890 do +10,140: 
(2,53*0,220*4)+(1,97*4*0,220)+(10,160*4*0,220)

12,9008

(0,720*4*0,220)+(2,5*2*0,220)+(10,96*2*0,220) 6,5560
(2,53*0,100*4)+(1,97*4*0,100)+(10,160*4*0,100) 5,8640
(0,720*4*0,100)+(2,5*2*0,100)+(10,96*2*0,100) 2,9800

94 998 71-2103.R00 P�esun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
t 0,1508 919,00 138,59 0,00000 0,00000

Živi�né krytiny712 4 282,83 0,15080

713 Izolace tepelné

95 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
materiál ve specifikaci

m2 638,0600 23,40 14 930,60 0,00009 0,05743
1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P4/101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
(14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2)

178,6000

2.NP : 

podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P4/201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P4/301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

96 713 12-1111.RV1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
v�etn� dodávky polystyren tl. 40 mm

m2 1 009,3900 157,50 158 978,92 0,00134 1,35258
1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P3/104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,
128,129: 
(6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16)

94,1600

(16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17) 60,9300
ozn.P4/101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
(14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2)

178,6000

2.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P3/204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,
231: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)

81,0400

(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800

ozn.P4/201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P3/304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,
331: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)

81,0400

(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800
ozn.P4/301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

97 713 12-1111.RV4 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
v�etn� dodávky polystyren tl. 80 mm

m2 329,0200 228,50 75 181,07 0,00198 0,65146
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1.S: 
podl.plocha.viz vykres F.1-03: 
ozn.P1/S01,S03,S06,S07,S08,S09,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,
S19,S20,S21,S22,S23: 
(40+17,2+22,34+13,83+20,07+13,83+27,41+7,80*8+7,44*2+13,83)

245,7900

(27,41+20,99+13,03+21,80) 83,2300

98 713 12-1121.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá

materiál ve specifikaci
m2 773,2600 31,10 24 048,39 0,00000 0,00000

podkroví: 
podlaha: ((10,0*14,3)*2)*2+((2,75*10,8)*2)*2 690,8000
(3,1*13,3)*2 82,4600

99 283-75871 Deska polystyren. PSB-S-25 tl. 250 mm
m2 383,1230 284,04 108 822,26 0,00200 0,76625

ST�ECHA: ((14,3*10,0*2)+(10,8*2,75*2)+(13,33*3,1)) 386,7230
odecet otvoru: -(1,8*2*1) -3,6000

100 631-40510.A Multirock deska izola�.víceú�el. min.vlna tl.100mm
m2 773,2600 120,06 92 837,60 0,00350 2,70641

podkroví: 
podlaha: ((10,0*14,3)*2)*2+((2,75*10,8)*2)*2 690,8000
(3,1*13,3)*2 82,4600

101 631-51436 Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 40 mm
m2 638,0600 179,76 114 697,67 0,00400 2,55224

1.NP : 

podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P4/101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
(14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2)

178,6000

2.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P4/201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P4/301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

102 998 71-3103.R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
t 8,0864 815,00 6 590,39 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 596 086,90 8,08636

725 Za�izovací p�edm�ty

103 552-31082 D�ez nerez s odkládací plochou typ 548 Mono 1a
kus 12,0000 1 413,81 16 965,72 0,00450 0,05400

1.NP: 4 4,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000

104 554-21051.A Vana akrylátová Island 120x120x37pergamon 140litr�
kus 11,0000 9 486,02 104 346,22 0,02100 0,23100

1.NP: 3 3,0000
2.NP: 4 4,0000
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3.NP: 4 4,0000

105 554-28083.A Kout sprchov �tverc s roh vtupem 90x90  SKRH2/90CH
kus 1,0000 8 619,05 8 619,05 0,01100 0,01100

1.NP: 1 1,0000

106 642-14330 Umyvadlo LYRA Plus bílé s otv. pro bat. 550x450 mm
kus 12,0000 888,27 10 659,24 0,01300 0,15600

1.S: 1 1,0000
1.NP: 3 3,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000

107 642-14482 Umyvadlo Nova Top otv.bat. 65x56 pro t�l.postižené
kus 1,0000 1 749,99 1 749,99 0,01750 0,01750

1.NP: 1 1,0000

108 642-17403 Umyvadlo CAPRICE 115x47,5 otvor pro baterii
kus 11,0000 9 834,10 108 175,10 0,02300 0,25300

1.NP: 3 3,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000

109 642-34615 Mísa klozetová kombi stoj OLYMP bílá šikmý odpad
kus 11,0000 2 407,52 26 482,72 0,01500 0,16500

1.NP: 3 3,0000
2.NP: 4 4,0000

3.NP: 4 4,0000

110 642-38817 Klozet záv�sný Nova Top dl.70cm pro t�l. postižené
kus 1,0000 4 084,00 4 084,00 0,01900 0,01900

1.NP: 1 1,0000

111 642-71101 Výlevka MIRA se sklop. plast. m�ížkou, bílá
kus 1,0000 4 256,55 4 256,55 0,01400 0,01400

1.S: 1 1,0000

112 642-93802 Vani�ka sprchová keramická 900x900 odpad d 90 mm
kus 1,0000 5 676,76 5 676,76 0,04400 0,04400

1.NP: 1 1,0000

113 998 72-5103.R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty, výšky do 24 m
t 0,9645 540,00 520,83 0,00000 0,00000

Za�izovací p�edm�ty725 291 536,18 0,96450

762 Konstrukce tesa�ské

114 762 08-2120.U00 Zhlaví trámu -160cm2 1�ez
kus 104,0000 29,20 3 036,80 0,00000 0,00000

po�et krokví: 104 104,0000

115 762 08-3122.U00 Impregnace d�evo3/4 hmyz+houba+plís
m3 28,6000 865,00 24 739,00 0,00189 0,05405

28,6 28,6000
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116 762 31-1103.R00 Montáž kotevních želez, p�íložek, patek, táhel
kus 54,0000 123,00 6 642,00 0,00332 0,17928

18*2 36,0000
9*2 18,0000

117 762 31-3113.R00 Montáž svorník�, šroub� délky 380 mm
kus 68,0000 54,50 3 706,00 0,00000 0,00000

svorník: 68 68,0000

118 762 33-2120.R00 Montáž vázaných krov� pravidelných do 224 cm2
m 1 215,9000 166,50 202 447,35 0,00099 1,20374

Pozednice: (4,545*8)+(2,94*4)+(5,37*4)+(4,49*4) 87,5600
Vzp�ra: 3,525*16 56,4000
Vodorovné ztužení: 1,415*4 5,6600
Pásek: 1,5*30 45,0000
Dolní kleštiny: (4,13*24)+(3,96*8) 130,8000
Horní kleštiny pod st�ední vaznicí: 8,845*12 106,1400

Horní kleštiny pod vrcholovou vaznicí: 1,455*4 5,8200
Sloupek pod st�ední vaznicí: 3,255*12 39,0600
Sloupek pod vrcholovou vaznicí: 5,89*4 23,5600
Nárožní krokev: 12,825*4 51,3000
Krokev: 
(1,182*4)+(2,141*4)+(3,233*4)+(4,318*4)+(5,404*4)+(6,425*4)+(7,515*4)

120,8720

(8,722*4)+(9,93*32)+(9,427*4)+(8,437*4)+(7,44*4)+(6,45*4)+(5,46*4) 501,5040
(4,218*4)+(3,103*4)+(2,11*4)+(1,125*4) 42,2240

119 762 33-2130.R00 Montáž vázaných krov� pravidelných do 288 cm2
m 72,6720 225,50 16 387,54 0,00099 0,07195

St�ední vaznice: (4,340*10)+(3,765*4) 58,4600
Vrcholová vaznice: 3,553*4 14,2120

120 762 33-2133.U00 Mtž pravid �ezivo hran u krovu -do 350cm2
m 2,8800 215,00 619,20 0,00000 0,00000

Prkenná podložka (podkladní botka) ve zhlaví vazného trámu: 2,88 2,8800
rozm�r 175x180x24mm: 

121 762 33-2134.U00 Mtž pravid �ezivo hran -1600cm2 u krovu
m 1,6000 255,00 408,00 0,00000 0,00000

Podkladní botka rozm�r 400x400x80mm, 4ks: 4*0,4 1,6000

122 762 33-2140.R00 Montáž vázaných krov� pravidelných do 450 cm2
m 102,3600 244,00 24 975,84 0,00099 0,10134

Vazný trám: 7,325*12 87,9000
krá�e: 3,615*4 14,4600

123 762 34-1027.U00 Bedn�ní st�ech OSB 25 P+D na krokve
m2 593,8422 384,00 228 035,40 0,01608 9,54898

st�echa : ((9,82*14,050*2)+(8,115*9,82*2)+(9,92*7,99*2)) 593,8422

124 762 34-2203.RT2 Montáž la	ování st�ech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
v�etn� dodávky �eziva, lat� 3/5 cm

m2 593,8422 80,40 47 744,91 0,00275 1,63307
st�echa : ((9,82*14,050*2)+(8,115*9,82*2)+(9,92*7,99*2)) 593,8422
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125 762 39-5000.R00 Spojovací a ochranné prost�edky pro st�echy
m3 7,6424 989,00 7 558,33 0,02357 0,18013

st�echa : ((9,97*2*14,049)+(9,97*2*16,234))*0,01 6,0384
(10,035*2*7,992)*0,01 1,6040

126 762 84-2231.U00 Mtž podbití p�esah 0,4- palubky
m2 55,8031 257,00 14 341,40 0,00000 0,00000

podbití palubky u st�echy: (0,402*23,98*2)+(11,68*2*0,402)+(2,152*3,152*4) 55,8031

127 309-00245 Šroub hrubý se 6hr. hlavou ISO 4016 - 4.8 M20x380
svorník závitový

1M 1,0000 23 774,75 23 774,75 0,77045 0,77045
svorník 68ks, 1M=100ks: 1 1,0000

128 311-79111 Kotevní šroub do pozednice
m 24,3000 67,28 1 634,90 0,00208 0,05054

54ks, 1ks= délka 450mm: 54*0,45 24,3000

129 605-12680 Fošna SM/BO I.jak tl.80mm dl. do 2m š. do 400mm
m3 0,3200 4 565,00 1 460,80 0,55000 0,17600

Fošna pro podkladní botky rozm�r 400x400x330mm, 6ks: 0,32 0,3200

130 605-12692 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 3m š.120-240mm
m3 0,1600 4 715,00 754,40 0,55000 0,08800

15. Horní kleština pod VV délka=1,455m: 0,16 0,1600

131 605-12693 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 4m š.120-240mm
m3 0,4000 4 815,00 1 926,00 0,55000 0,22000

13. Dolní kleština délka=3,960m: 0,40 0,4000

132 605-12694 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 5m š.120-240mm
m3 1,4400 5 065,00 7 293,60 0,55000 0,79200

12. Dolní kleština délka=4,130m: 1,44 1,4400

133 605-12695 Fošna SM/BO I.jak tl.70-80mm dl. do 9m š.120-240mm
m3 0,9600 5 365,00 5 150,40 0,55000 0,52800

14. Horní kleština pod SV délka=8,845m: 0,96 0,9600

134 605-12946 Prkno SM/JD omít.III.jak.tl.2,4 dl.180 š.180mm
m3 0,0008 4 515,00 3,61 0,55000 0,00044

Prkenná podložka (podkladní botka) pod zhlaví vazného trámu: 0,00076 0,0008
rozm�r 175x180x24mm: 

135 605-15224 Hranol SM/JD 1 12x16 délka 300-600 cm
m3 2,0800 6 691,00 13 917,28 0,55000 1,14400

21. Krokev délka=3,233m: 0,28 0,2800
22. Krokev délka=4,318m: 0,36 0,3600
23. Krokev délka=5,404m: 0,44 0,4400

32. Krokev délka=5,460m: 0,44 0,4400
33. Krokev délka=4,218m: 0,32 0,3200
34. Krokev délka=3,103m: 0,24 0,2400

136 605-15226 Hranol SM/JD 1 12x18 délka nad 600 cm
m3 1,1200 6 907,00 7 735,84 0,55000 0,61600

18. Nárožní krokev délka=12,825m: 1,12 1,1200
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137 605-15244 Hranol SM/JD 1 12x16 délka nad 600 cm
m3 10,7200 6 907,00 74 043,04 0,55000 5,89600

24. Krokev délka=6,425m: 0,52 0,5200
25. Krokev délka=7,515m: 0,60 0,6000
26. Krokev délka=8,722m: 0,68 0,6800
27. Krokev délka=9,930m: 6,40 6,4000

28. Krokev délka=9,427m: 0,72 0,7200
29. Krokev délka=8,437m: 0,68 0,6800
30. Krokev délka=7,440m: 0,60 0,6000
31. Krokev délka=6,450m: 0,52 0,5200

138 605-15247 Hranol SM 1 16x16 délka 290-600 cm
m3 1,7300 6 367,00 11 014,91 0,55000 0,95150

16. Sloupek pod SV délka=3,255m: 1,08 1,0800
17. Sloupek pod VV délka=5,890m: 0,65 0,6500

139 605-15248 Hranol SM/JD 1 16x12 délka 290-600 cm
m3 1,7600 6 367,00 11 205,92 0,55000 0,96800

1. Pozednice délka=4,545m: 0,72 0,7200
2. Pozednice délka=2,940m: 0,24 0,2400
3. Pozednice délka=5,370m: 0,44 0,4400
4. Pozednice délka=4,490m: 0,36 0,3600

140 605-15254 Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm
m3 1,2800 6 691,00 8 564,48 0,55000 0,70400

9. Vzp�ra délka=3,525m: 1,28 1,2800

141 605-15340 Hranol SM/JD 2 12x16 délka 100-200 cm
m3 0,2400 5 565,00 1 335,60 0,55000 0,13200

19. Krokev délka=1,182m: 0,12 0,1200
36. Krokev délka=1,125m: 0,12 0,1200

142 605-15342 Hranol SM/JD 2 12x16 délka 200-350 cm
m3 0,3600 5 565,00 2 003,40 0,55000 0,19800

20. Krokev délka=2,141m: 0,20 0,2000

35. Krokev délka=2,110m: 0,16 0,1600

143 605-15510 Hranol SM/JD 1 12x12, do 200 cm
m3 0,7000 6 043,00 4 230,10 0,55000 0,38500

11. Pásek délka=1,5m: 0,70 0,7000

144 605-15781 Hranol SM profil 80x120 mm dl. do 3 m
m3 0,0800 5 865,00 469,20 0,55000 0,04400

10. Vodorovné ztužení délka=1,415m: 0,08 0,0800

145 605-16542-a Trám SM/JD 180x160 mm x 300-600 cm
m3 2,1800 5 365,00 11 695,70 0,55000 1,19900

5. St�ední vaznice délka=4,340m: 1,3 1,3000
6. St�ední vaznice délka=3,765m: 0,44 0,4400
7. Vrcholová vaznice délka=3,553m: 0,44 0,4400

146 605-16542-b Trám SM/JD 250x180 mm x 400-800 cm
m3 4,6600 5 365,00 25 000,90 0,55000 2,56300

8. Vazný trám délka=7,325m: 3,96 3,9600
37. Krá�e vazného trámu délka=3,615m: 0,70 0,7000
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147 611-91687 Palubka obkladová SM tlouš	ka 15 ší�e 121 mm A/B
pro podbití st�echy

m2 55,8031 173,54 9 684,07 0,00750 0,41852
podbití palubky u st�echy: (0,402*23,98*2)+(11,68*2*0,402)+(2,152*3,152*4) 55,8031

148 998 76-2103.R00 P�esun hmot pro tesa�ské konstrukce, výšky do 24 m
t 30,8170 1 264,00 38 952,68 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa�ské762 842 493,35 30,81699

764 Konstrukce klempí�ské

149 764 25-1207.R00 Žlaby z Cu plechu, podokapní p�lkruhové, rš 500 mm
m 94,4600 1 403,00 132 527,38 0,00485 0,45813

st�echa: (30,765*2)+(16,465*2) 94,4600

150 764 25-2201.R00 Žlaby z Cu plechu podokapní p�lkruhové, rš 250 mm
m 4,0700 781,00 3 178,67 0,00268 0,01091

zast�ešení vstupu: 4,07 4,0700

151 764 25-2291.R00 Montáž žlab� z Cu podokapních p�lkruhových
m 98,5300 113,00 11 133,89 0,00004 0,00394

st�echa: (30,765*2)+(16,465*2) 94,4600
zast�ešení vstupu: 4,07 4,0700

152 764 51-0210.R00 Oplechování ukon�ení nopové fol. z Cu, rš 80 mm
lišta u nopové fólie

m 91,6400 452,50 41 467,10 0,00282 0,25842
ukon�ení nopové fólie: 
((11,04*4)+(0,5*4)+(2,06*2)+(1,75*4)+(2,67*4)+(11,84*2))

91,6400

153 764 51-0220.R00 Oplechování parapet� v�etn� roh� z Cu, rš 160 mm
m 122,2500 543,00 66 381,75 0,00316 0,38631

1.S: 
ozn. 1/O: 1*26 26,0000
1.NP: 
ozn. 2/O,3/O,4/O,5/O,6/O: (2*6)+(2*2)+(1,75*4)+(1,85*1)+(1,5*4) 30,8500
2.NP: 
ozn. 2/O,5/O,6/O,7/O,8/T,9/O: 
(2*8)+(1,85*1)+(1,5*4)+(0,75*4)+(1*4)+(1,85*1)

32,7000

3.NP: 
ozn. 2/O,5/O,6/O,7/O,8/T,9/O: 
(2*8)+(1,85*1)+(1,5*4)+(0,75*4)+(1*4)+(1,85*1)

32,7000

154 764 55-4202.R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 110 mm
m 3,6150 825,00 2 982,38 0,00293 0,01059

zast�ešní vstupu: 3,615 3,6150

155 764 55-4204.R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm
m 44,0000 1 172,00 51 568,00 0,00420 0,18480

11*4 44,0000

156 764 55-4206.U00 Mtž Cu odpad trouby kruh D 110 l-1m
m 3,6150 76,60 276,91 0,00006 0,00022

zast�ešní vstupu: 3,615 3,6150

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

08/1
S0 01
001

BYTOVÝ D�M ZLÍN
BYTOVÝ D�M ZLÍN
BYTOVÝ D�M ZLÍN SE ŠIKMOU ST�ECHOU

Základní rozpo�et
Datum tisku: 29.4.2012

List �.30

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

157 764 55-4208.U00 Mtž Cu odpad trouby kruh D 150 l-1m
m 44,0000 114,00 5 016,00 0,00008 0,00352

11*4 44,0000

158 764 89-1125.R00 Elite komínek odv�trávací, DN 210mm, neizolovaný
ks 4,0000 4 260,00 17 040,00 0,00170 0,00680

strecha: 4 4,0000

159 764 92-8104.R00 Mtž parapet� plast v�.roh� rš 250
m 122,2500 228,50 27 934,13 0,00158 0,19316

1.S: 
ozn. 1/O: 1*26 26,0000
1.NP: 
ozn. 2/O,3/O,4/O,5/O,6/O: (2*6)+(2*2)+(1,75*4)+(1,85*1)+(1,5*4) 30,8500
2.NP: 
ozn. 2/O,5/O,6/O,7/O,8/T,9/O: 
(2*8)+(1,85*1)+(1,5*4)+(0,75*4)+(1*4)+(1,85*1)

32,7000

3.NP: 
ozn. 2/O,5/O,6/O,7/O,8/T,9/O: 
(2*8)+(1,85*1)+(1,5*4)+(0,75*4)+(1*4)+(1,85*1)

32,7000

160 151-43250 Ocel pásová obalová 11343.25  0,5x20 mm pozink
ocelová pásovina pro uchycení podbití st�echy

T 0,5580 46 619,10 26 013,46 1,00000 0,55800
podbití u st�echy: ((0,402*23,98*2)+(11,68*2*0,402)+(2,152*3,152*4))*0,01 0,5580

161 283-50291 M�ížka v�trací kov �tverc 200/200mm se sí	kou bílá
kus 2,0000 37,44 74,88 0,00002 0,00004

1.S: 2 2,0000

162 283-50292 M�ížka v�trací PVC �tverc 100/100mm se sí	kou
kus 36,0000 40,77 1 467,72 0,00002 0,00072

1.S: 2 2,0000
1.NP: 10 10,0000
2.NP: 12 12,0000
3.NP: 12 12,0000

163 283-50293 M�ížka v�trací PVC d=150 se sí	kou
kus 12,0000 40,77 489,24 0,00002 0,00024

1.NP: 4 4,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000

164 611-98999 Deska parapetní plast
m 122,2500 380,14 46 472,12 0,00800 0,97800

1.S: 
ozn. 1/O: 1*26 26,0000

1.NP: 
ozn. 2/O,3/O,4/O,5/O,6/O: (2*6)+(2*2)+(1,75*4)+(1,85*1)+(1,5*4) 30,8500
2.NP: 
ozn. 2/O,5/O,6/O,7/O,8/T,9/O: 
(2*8)+(1,85*1)+(1,5*4)+(0,75*4)+(1*4)+(1,85*1)

32,7000

3.NP: 
ozn. 2/O,5/O,6/O,7/O,8/T,9/O: 
(2*8)+(1,85*1)+(1,5*4)+(0,75*4)+(1*4)+(1,85*1)

32,7000
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165 998 76-4103.R00 P�esun hmot pro klempí�ské konstr., výšky do 24 m
t 3,0538 1 368,00 4 177,60 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí�ské764 438 201,22 3,05380

765 Krytiny tvrdé

166 765 31-3211.U00 Zast� TONDACH st�ech slož Franc 14
m2 593,8422 731,00 434 098,65 0,04434 26,33096

st�echa : ((9,82*14,050*2)+(8,115*9,82*2)+(9,92*7,99*2)) 593,8422

167 765 31-3315.U00 H�eben TONDACH drážkový do malty
m 14,0500 636,00 8 935,80 0,02058 0,28915

14,050 14,0500

168 765 31-3415.U00 Nároží TONDACH drážka do malty
m 39,2800 612,00 24 039,36 0,01975 0,77578

9,820*4 39,2800

169 765 31-3641.U00 Prostup TONDACH taška+komínek
soubor 2,0000 1 060,00 2 120,00 0,00580 0,01160

v�trací komínek: 2 2,0000

170 765 79-9231.R00 Montáž kontrala	ování p�i vzdálenosti latí do 1 m
m2 593,8422 15,90 9 442,09 0,00000 0,00000

st�echa : ((9,82*14,050*2)+(8,115*9,82*2)+(9,92*7,99*2)) 593,8422

171 765 79-9310.RK5 Montáž fólie na bedn�ní p�ibitím
podst�ešní difúzní HI fólie Jutafol D 140 standard

m2 682,9185 55,30 37 765,39 0,00016 0,10927
st�echa HI difúzní fólie: ((9,82*14,050*2)+(8,115*9,82*2)+(9,92*7,99*2))*1,15 682,9185

172 605-10002 La	 st�ešní profil SM/BO 40/60 mm  dl = 3 - 5 m
m 500,0000 13,92 6 960,00 0,00132 0,66000

500 500,0000

173 673-52315 Fólie Jutafol D140 standard  hydroizola�ní 140g/m2
m2 682,9185 20,71 14 143,24 0,00014 0,09561

st�echa HI difúzní fólie: ((9,82*14,050*2)+(8,115*9,82*2)+(9,92*7,99*2))*1,15 682,9185

174 998 76-5103.R00 P�esun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m
t 28,2724 907,00 25 643,04 0,00000 0,00000

Krytiny tvrdé765 563 147,57 28,27237

766 Konstrukce truhlá�ské

175 766 21-3200.R00 Montáž madel pr�b�žných z PVC
m 18,4500 56,30 1 038,73 0,00000 0,00000

1.S: 2,75*2+0,2*1 5,7000
1.NP: 2,75*2+0,2*1 5,7000
2.NP: 2,75*2+0,2*1 5,7000

3.NP: 1,35*1 1,3500
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176 766 62-9304.R00 Montáž balkónových dve�í plastových
kus 8,0000 1 135,00 9 080,00 0,00168 0,01344

2.NP ozn.8/T: 4 4,0000
3.NP ozn.8/T: 4 4,0000

177 766 66-0002.U00 Mtž dve�e 90cm- 1k� oc zárube

kus 4,0000 550,00 2 200,00 0,00000 0,00000

1.NP ozn. 10P/T,10L/T,9L/T: 4 4,0000

178 766 66-0072.U00 Mtž dve�e 80- 1k� masiv oc zárube

kus 56,0000 542,00 30 352,00 0,00000 0,00000

1.S ozn 4P/T,4L/T,7P/T,7L/T: 22 22,0000
1.NP ozn. 4P/T,4L/T,7L/T,7P/T: 8 8,0000
2.NP ozn. 4P/T,4L/T,7L/T,7P/T: 13 13,0000
3.NP ozn. 4P/T,4L/T,7L/T,7P/T: 13 13,0000

179 766 66-0171.U00 Mtž dve�e -60cm 1k� oc zárube

kus 11,0000 518,00 5 698,00 0,00000 0,00000

1.NP ozn 2P/T,2L/T: 3 3,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000

180 766 66-0172.U01 Mtž dve�e 70cm- 1k� oc zárube

kus 11,0000 512,00 5 632,00 0,00000 0,00000

1.NP ozn.3P/T,3L/T: 3 3,0000
2.NP : 4 4,0000
3.NP : 4 4,0000

181 766 66-0651.U00 Mtž vchod dve�e 2k� ocel kce
1750/2300

kus 1,0000 2 510,00 2 510,00 0,00085 0,00085
1.NP ozn.5/T: 1 1,0000

182 766 66-0661.U00 Mtž dve�e 2k� ocel kce
1750/1970

kus 1,0000 2 880,00 2 880,00 0,00088 0,00088
1.NP ozn.6/T: 1 1,0000

183 766 66-0720.U00 Osazení v�tr m�íž+vyv�íznutí otvoru
kus 50,0000 86,70 4 335,00 0,00000 0,00000

1.S: 4 4,0000
1.NP: 14 14,0000
2.NP: 16 16,0000
3.NP: 16 16,0000

184 766 66-0721.U00 Mtž dve�e shrnovací 900/1970
kus 11,0000 167,00 1 837,00 0,00000 0,00000

1.NP ozn.1/T: 3 3,0000
2.NP ozn.1/T: 4 4,0000
3.NP ozn.1/T: 4 4,0000

185 766 66-0724.U00 Mtž dve�e plastové 500/700
stoupa�ky

kus 16,0000 50,20 803,20 0,00000 0,00000
1.S ozn. 1P/PL, 1L/PL: 4 4,0000
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1.NP: 4 4,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000

186 769 00-0000.R00 Montáž plastových oken
kus 80,0000 828,00 66 240,00 0,00026 0,02080

1.S: 27 27,0000

1.NP: 17 17,0000
2.NP: 18 18,0000
3.NP: 18 18,0000

187 766 67-0010.RAA Okno plastové jednok�ídlové typové plochy 1,5 m2
bílé, 100 x 25 cm

kus 26,0000 4 105,00 106 730,00 0,01790 0,46540
1.S ozn 1/O: 26 26,0000

188 766 67-0020.RA0 Okno plastové dvouk�ídlové typové plochy 1,5 m2
bílé, 185 x 75 cm

kus 3,0000 8 295,00 24 885,00 0,02190 0,06570
1.NP ozn. 5/O: 1 1,0000
2.NP ozn. 5/O: 1 1,0000
3.NP ozn. 5/O: 1 1,0000

189 766 67-0020.RAA Okno plastové dvouk�ídlové typové plochy 1,5 m2
bílé, 75 x 150 cm

kus 8,0000 8 295,00 66 360,00 0,02190 0,17520
2.NP ozn. 7/O: 4 4,0000
3.NP ozn. 7/O: 4 4,0000

190 766 67-0022.RA0 Okno plastové dvouk�ídlové typové plochy 2,7 m2
bílé, 175 x 150 cm

kus 4,0000 9 260,00 37 040,00 0,02620 0,10480
1.NP ozn.4/O: 4 4,0000

191 766 67-0022.RAA Okno plastové dvouk�ídlové typové plochy 2,7 m2
bílé, 150 x 150 cm

kus 12,0000 9 260,00 111 120,00 0,02620 0,31440
1.NP ozn. 6/O: 4 4,0000
2.NP ozn. 6/O: 4 4,0000
3.NP ozn. 6/O: 4 4,0000

192 766 67-0022.RAB Okno plastové dvouk�ídlové typové plochy 2,7 m2
bílé, 200 x 150 cm

kus 22,0000 9 945,00 218 790,00 0,02720 0,59840
1.NP: 
ozn. 2/O: 6 6,0000
2.NP: 
ozn. 2/O: 8 8,0000
3.NP: 
ozn. 2/O: 8 8,0000

193 766 67-0022.RAC Okno plastové dvouk�ídlové typové plochy 2,7 m2

bílé, 185 x 150 cm
kus 2,0000 11 140,00 22 280,00 0,03220 0,06440

2.NP ozn. 8/O: 1 1,0000
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3.NP ozn. 8/O: 1 1,0000

194 766 67-0022.RAD Okno plastové dvouk�ídlové typové plochy 2,7 m2
bílé, 200 x 75 cm

kus 2,0000 9 260,00 18 520,00 0,02620 0,05240
1.NP ozn.3/O: 2 2,0000

195 471-90506 Dve�e plastové pro stoupa�ky 500/700
kus 16,0000 4 387,74 70 203,84 0,08500 1,36000

1.S ozn. 1P/PL, 1L/PL: 4 4,0000
1.NP: 4 4,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000

196 553-29031 Dve�e shrnovací Karina v.197 cm 1k�íd. š. 90 cm
kus 11,0000 1 439,87 15 838,57 0,00030 0,00330

1.NP ozn.1/T: 3 3,0000

2.NP ozn.1/T: 4 4,0000
3.NP ozn.1/T: 4 4,0000

197 611-43781.A Dve�e balkon. plast ROPLASTO 900x2200 otevíravé
kus 8,0000 5 688,73 45 509,84 0,03600 0,28800

2.NP ozn.8/P: 4 4,0000
3.NP ozn.8/P: 4 4,0000

198 611-60112 Dve�e vnit�ní hladké plné 1k�. 80x197 bílé
kus 22,0000 1 162,13 25 566,86 0,01600 0,35200

1.S ozn 4P/T,4L/T,7P/T,7L/T: 22 22,0000

199 611-60401 Dve�e vnit�ní hladké 1/3 sklo 1k�. 60x197 bílé
kus 11,0000 1 260,26 13 862,86 0,01500 0,16500

1.NP ozn 2P/T,2L/T: 3 3,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000

200 611-604121 Dve�e vnit�ní hladké 1/3 sklo 1k�. 70x197 bílé
kus 11,0000 1 549,50 17 044,50 0,01950 0,21450

1.NP ozn.3P/T,3L/T: 3 3,0000
2.NP : 4 4,0000
3.NP : 4 4,0000

201 611-60603 Dve�e vnit�ní hladké 2/3 sklo 1k�. 80x197 bílé
kus 22,0000 1 430,71 31 475,62 0,02000 0,44000

1.NP ozn. 4P/T,4L/T: 4 4,0000
2.NP ozn. 4P/T,4L/T,7P/T: 9 9,0000
3.NP ozn. 4P/T,4L/T,7P/T: 9 9,0000

202 611-65603 Dve�e vnit�ní protipožární EI30 80x197 cm fólie
kus 13,0000 2 944,05 38 272,65 0,02500 0,32500

1.NP ozn. 7L/T,7P/T: 5 5,0000
2.NP: 4 4,0000
3.NP: 4 4,0000

203 611-65604 Dve�e vnit�ní protipožární EI30 90x197 cm fólie
kus 1,0000 2 949,75 2 949,75 0,02700 0,02700
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1.NP: 1 1,0000

204 611-74186 Dve�e vchodové plné 2k�. ocel 175x230 cm
kus 2,0000 7 076,05 14 152,10 0,05800 0,11600

1.NP ozn.5/T,6/T: 2 2,0000

205 611-91425 Madla PVC 50 x 50 mm
m 18,4500 212,91 3 928,19 0,00169 0,03118

1.S: 2,75*2+0,2*1 5,7000
1.NP: 2,75*2+0,2*1 5,7000
2.NP: 2,75*2+0,2*1 5,7000
3.NP: 1,35*1 1,3500

206 998 76-6103.R00 P�esun hmot pro truhlá�ské konstr., výšky do 24 m
t 3,3580 796,00 2 672,93 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlá�ské766 1 019 808,64 5,19865

767 Konstrukce záme�nické

207 767 16-1110.R00 Montáž zábradlí rovného z ocel.nerezových trubek
m 35,4000 70,50 2 495,70 0,00006 0,00212

2.NP: 4,425*4 17,7000
3.NP: 4,425*4 17,7000

208 767 22-1120.R00 Montáž zábradlí schod.z ocel. nerezových trubek
m 145,6500 85,90 12 511,34 0,00000 0,00000

rampa, venk. schodišt�: 145,65 145,6500

209 767 87-1110.R00 Montáž podp�rné konstrukce pozednice
ocelový profil tvaru L, 50x50x4mm

kg 303,3920 62,00 18 810,30 0,00015 0,04551
L profil pro podep�ení pozednice rozm�r 50x50x5mm, 3,8kg/m: 
(5,49*8*3,8)+(4,49*8*3,8)

303,3920

5,49m = 8ks, 4,49=8ks: 

210 154-12135 Ocelový profil L rovnoramenný 11375  50x50x4 mm
pro podep�ení pozednice

T 0,3034 31 135,50 9 446,51 1,00000 0,30340
L profil rozm�r 50x50x5mm, 3,8kg/m=0,0038t: 
(5,49*8*0,0038)+(4,49*8*0,0038)

0,3034

5,49m = 8ks, 4,49=8ks: 

211 553- PC 5 Kotevní za�ízení v�etn� upev
ovacích prvk�
kus 36,0000 1 450,38 52 213,68 0,03000 1,08000

1.S: 3*4 12,0000
1.NP: 3*4 12,0000
2.NP: 3*4 12,0000

212 553-30313 Zárube
 ocelová H 95   1750x2300x95
kus 1,0000 761,97 761,97 0,01462 0,01462

1.NP ozn.5/T: 1 1,0000

213 553-30315 Zárube
 ocelová H 110   600x1970x110 L
kus 5,0000 598,02 2 990,10 0,01130 0,05650

1.NP ozn 2L/T: 1 1,0000
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2.NP: 2 2,0000
3.NP: 2 2,0000

214 553-30316 Zárube
 ocelová H 110   600x1970x110 P
kus 6,0000 598,02 3 588,12 0,01130 0,06780

1.NP ozn 2P/T: 2 2,0000
2.NP: 2 2,0000

3.NP: 2 2,0000

215 553-30317 Zárube
 ocelová H 110   700x1970x110 L
kus 5,0000 609,58 3 047,90 0,01158 0,05790

1.NP ozn. 3L/T: 1 1,0000
2.NP : 2 2,0000
3.NP : 2 2,0000

216 553-30318 Zárube
 ocelová H 110   700x1970x110 P
kus 6,0000 609,58 3 657,48 0,01158 0,06948

1.NP ozn. 3P/T: 2 2,0000
2.NP : 2 2,0000
3.NP : 2 2,0000

217 553-30319 Zárube
 ocelová H 110   800x1970x110 L
kus 29,0000 622,19 18 043,51 0,01186 0,34394

1.S ozn 4L/T,7L/T: 10 10,0000
1.NP ozn. 4L/T,7L/T: 7 7,0000
2.NP ozn. 4L/T,7L/T: 6 6,0000

3.NP ozn. 4L/T,7L/T: 6 6,0000

218 553-30320 Zárube
 ocelová H 110   800x1970x110 P
kus 32,0000 622,19 19 910,08 0,01186 0,37952

1.S ozn 4P/T,7P/T: 12 12,0000
1.NP ozn. 4P/T,7P/T: 6 6,0000
2.NP ozn. 4P/T,7P/T: 7 7,0000
3.NP ozn. 4P/T,7P/T: 7 7,0000

219 553-30327 Zárube
 ocelová H 110  1750x1970x110
kus 1,0000 827,14 827,14 0,01562 0,01562

1.NP ozn.6/T: 1 1,0000

220 553-95100.A Zábradlí trubkové z nerezové oceli
m 181,0500 462,44 83 724,76 0,01200 2,17260

rampa, venk. schodišt�: 145,65 145,6500
2.NP: 4,425*4 17,7000
3.NP: 4,425*4 17,7000

221 998 76-7103.R00 P�esun hmot pro záme�nické konstr., výšky do 24 m
t 4,6090 1 001,00 4 613,62 0,00000 0,00000

Konstrukce záme�nické767 236 642,21 4,60901

771 Podlahy z dlaždic a obklady

222 771 21-2112.R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm
m2 38,4800 309,50 11 909,56 0,00000 0,00000

balkony: 
2.NP : 
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ozn.P6/232A,233B,234C,235D: (4*4,81) 19,2400
3.NP : 
ozn.P6/332A,333B,334C,335D: (4*4,81) 19,2400

223 771 21-2113.R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm
m2 371,3300 277,50 103 044,08 0,00000 0,00000

1.NP : 

podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P3/104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,
128,129: 
(6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16)

94,1600

(16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17) 60,9300
2.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P3/204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,
231: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)

81,0400

(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800
3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 

ozn.P3/304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,
331: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)

81,0400

(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800

224 771 27-5205.R00 Obklad keram.schod.stup
� relief.do tmele 30x30
m2 37,4640 450,00 16 858,80 0,00280 0,10490

schodiste 1.S,1.NP,2.NP: 
ozn. P2/S02,106,208: 9,50*3+18*0,164+36*0,167 37,4640

225 771 47-9001.R00 �ezání dlaždic keramických pro soklíky
m 200,0000 94,40 18 880,00 0,00000 0,00000

1.S,1.NP,2.NP,3.NP: 200 200,0000

226 776 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu
m2 447,2740 14,60 6 530,20 0,00000 0,00000

1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P3/104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,
128,129: 
(6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16)

94,1600

(16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17) 60,9300
2.NP : 

podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P3/204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,
231: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)

81,0400

(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800
3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P3/304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,
331: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)

81,0400

(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800
balkony: 
2.NP : 

ozn.P6/232A,233B,234C,235D: (4*4,81) 19,2400
3.NP : 
ozn.P6/332A,333B,334C,335D: (4*4,81) 19,2400
schodiste 1.S,1.NP,2.NP: 
ozn. P2/S02,106,208: 9,50*3+18*0,164+36*0,167 37,4640
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227 585-512120 BetaFIX SF flexibilní lepidlo pro obklady a dlažby
kg 1 878,5508 11,68 21 941,47 0,00100 1,87855

spotreba 4,2kg/m2: 
1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P3/104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,
128,129: 
(6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16)*4,2

395,4720

(16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17)*4,2 255,9060

2.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P3/204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,
231: 
(6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)*4,2

340,3680

(6,16+1,80+1,95+17,17)*4,2 113,7360
3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P3/304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,
331: 
(6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)*4,2

340,3680

(6,16+1,80+1,95+17,17)*4,2 113,7360
balkony: 

2.NP : 
ozn.P6/232A,233B,234C,235D: (4*4,81)*4,2 80,8080
3.NP : 
ozn.P6/332A,333B,334C,335D: (4*4,81)*4,2 80,8080
schodiste 1.S,1.NP,2.NP: 
ozn. P2/S02,106,208: (9,50*3+18*0,164+36*0,167)*4,2 157,3488

228 597-64161.A Dlažba Paradis keram neglazov  300/300/22 mm

balkon
kus 430,0000 101,99 43 855,70 0,00450 1,93500

2.NP: 215 215,0000
3.NP: 215 215,0000

229 597-64203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm
schodiste

m2 37,4640 225,14 8 434,64 0,01920 0,71931
schodiste 1.S,1.NP,2.NP: 
ozn. P2/S02,106,208: 9,50*3+18*0,164+36*0,167 37,4640

230 597-64207 Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm
podlaha

m2 371,3300 225,14 83 601,24 0,01920 7,12954
1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P3/104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,
128,129: 
(6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16)

94,1600

(16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17) 60,9300
2.NP : 

podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P3/204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,
231: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80)

81,0400

(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800
3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P3/304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,
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331: (6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80) 81,0400
(6,16+1,80+1,95+17,17) 27,0800

231 998 77-1102.R00 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t 11,7673 409,50 4 818,71 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 319 874,39 11,76729

775 Podlahy vlysové a parketové

232 77501 P.C. Podlaha impregnované d�evo
m2 638,0600 500,00 319 030,00 0,00000 0,00000

1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P4/101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
(14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2)

178,6000

2.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P4/201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 

ozn.P4/301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

233 775 41-3115.U00 Mtž podlah lišty d�ev�né lepením
m 200,0000 34,90 6 980,00 0,00003 0,00600

1.NP,2.NP,3.NP: 200 200,0000

234 775 51-1000.R00 Položení OSB desek podlah ve 2 vrstvách na sebe
m2 33,1560 400,50 13 278,98 0,00122 0,04045

podlaha: ((6,35*1,35)+(5,93*1,35))*2 33,1560

235 775 54-0020.RAG Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj
Quickstep CLASSIC tl. 7 mm

m2 638,0600 516,00 329 238,96 0,00820 5,23209
1.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-04: 
ozn.P4/101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
(14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2)

178,6000

2.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-05: 
ozn.P4/201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

3.NP : 
podl. plocha.viz vykres F.1-06: 
ozn.P4/301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
(13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25)

229,7300

236 607-25032 Deska d�evošt�pková OSB ECO 3 N tl. 12 mm
m2 33,1560 135,12 4 480,04 0,00660 0,21883

podlaha v podkroví: ((6,35*1,35)+(5,93*1,35))*2 33,1560

237 998 77-5103.R00 P�esun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m
t 0,2653 791,00 209,84 0,00000 0,00000

Podlahy vlysové a parketové775 673 217,81 5,49737
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781 Obklady keramické

238 781-475114RAA Obklad vnit�ní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm
do tmele Adesilex P22

m2 353,8063 911,00 322 317,54 0,00400 1,41523
1.S: 
mist.S22  h=1,5m: ((0,7+1,015+0,358+0,6)*1,5) 4,0095

1.NP: 
mist. 101,110,115,125 h=0,5m: ((2,715*4)+(2,585*4))*0,5 10,6000
mist.104,111,113,120,121,126,127 h=2,2m: 
((0,95*4)+(2,035*4)+(2,785*4)+(2,035*4)+(1,032*4))*2,2

77,7656

((1,9*3)+(0,8*3)+(0,8*3))*2,2 23,1000
2.NP: 
mist.201,212,217,227 h=0,5m: ((2,715*4)+(2,585*4))*0,5 10,6000
mist.204,206,213,215,222,223,228,229, h=2,2m: 
((0,95*4)+(2,035*4)+(2,785*4)+(2,035*4)+(1,032*4))*2,2

77,7656

((1,9*4)+(0,8*4)+(0,8*4))*2,2 30,8000
3.NP: 

mist.301,312,317,327 h=0,5m: ((2,715*4)+(2,585*4))*0,5 10,6000
mist.304,306,313,315,322,323,328,329, h=2,2m: 
((0,95*4)+(2,035*4)+(2,785*4)+(2,035*4)+(1,032*4))*2,2

77,7656

((1,9*4)+(0,8*4)+(0,8*4))*2,2 30,8000

239 998 78-1103.R00 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m
t 1,4152 428,00 605,72 0,00000 0,00000

Obklady keramické781 322 923,26 1,41523

784 Malby

240 784 19-5112.R00 Malba Baumit vnit�ní disperzní

typ Baumit Innendispersions Farbe Klasik, bílá
m2 5 667,1940 32,80 185 883,96 0,00014 0,79341

1.S zdivo od -3,110 do -0,360: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 1/O: -((1,0*0,25*25)) -6,2500
odecet otvoru - V3: -(0,75*0,5) -0,3750
odecet otvoru - V2: -(0,2*0,2*2) -0,0800
((6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75))*2 330,5500
odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1,0*2,1*6)) -12,6000
((4,06*2,75*8)+(10*2,75*2)+(5,25*3*2,75)+(0,6*4*2,75)+(1,015*8*2,75)+(7,25
*2,75*2)+(1,87*2,75)+(2,365*2,75)+(4*2,75))*2

558,1675

odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -((0,9*2,02*16)) -29,0880
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
stropni plocha.viz vykres F.1-03: 
ozn. 
S01,S02,S03,S06,S07,S08,S09,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,
40+17,2+22,34+13,83+20,07+13,83+27,41+7,80*8+7,44*2+13,83

245,7900

27,41+20,99+13,03+21,80+22,88 106,1100
1.NP zdivo od -0,110 do +2,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*6)) -18,0000
odecet otvoru - 3/O: -(2*0,75*2) -3,0000
odecet otvoru - 4/O: -(1,5*1,75*4) -10,5000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 5/T: -(2,39*1,85*1) -4,4215
((6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75))*2 330,5500
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odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1*2,14*6)) -12,8400
odecet otvoru - 6/T: -(1,85*2,02) -3,7370
((4*2,75*4)+(10*2,75*2)+(2,885*5*2,75)+(5,25*3*2,75)+(5,115*3*2,75)+(0,9*2
,75*9)+(7,365*2,75*2)+(0,715*1*2,75))*2

577,8575

odecet otvoru - 1/T: -((1*2,02*3)) -6,0600
odecet otvoru - 2L/T,2P/T: -(0,7*2,02*4) -5,6560
odecet otvoru - 3L/T,3P/T: -(0,8*2,02*3) -4,8480

odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -(0,7*2,02*7) -9,8980
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
odecet otvoru - otvor 900/2390: -((0,9*2,390*3)) -6,4530
odecet otvoru - V1: -((0,1*0,1*7)) -0,0700
stropni plocha.viz vykres F.1-04: 
104,105,107,111,112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126,127,128,12
9: 6,16+2,46+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,60+17,17+1,95+1,80+6,16

94,1600

16,25+17,60+6,16+1,80+1,95+17,17 60,9300
101,102,103,108,109,110,115,116,124,125: 
14,09+22+17,60+17,60+21,94+13,83+13,83*2+21,94*2

178,6000

2.NP zdivo od +2,890 do +5,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750
odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000
((6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75))*2 330,5500
odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1*2,14*5)) -10,7000
((4*2,75*4)+(10*2,75*2)+(2,885*4*2,75)+(5,25*4*2,75)+(5,115*4*2,75)+(0,9*2
,75*10)+(7,25*2,75*2))*2

618,7500

odecet otvoru - 1/T: -((1*2,02*4)) -8,0800
odecet otvoru - 2L/T,2P/T: -(0,7*2,02*4) -5,6560
odecet otvoru - 3L/T,3P/T: -(0,8*2,02*4) -6,4640
odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -(0,7*2,02*8) -11,3120
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000
odecet otvoru - otvor 900/2390: -((0,9*2,390*4)) -8,6040
odecet otvoru - V1: -((0,1*0,1*8)) -0,0800
stropni plocha.viz vykres F.1-05: 

ozn.204,205,206,207,209,213,214,215,216,220,221,222,223,228,229,230,23
1: 6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80

81,0400

6,16+1,80+1,95+17,17 27,0800
201,202,203,210,211,212,217,218,219,224,225,226,227: 
13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25

229,7300

3.NP zdivo od +5,890 do +8,640: 
(10,88*2,75*4)+(11,68*2*2,75)+(1,310*2,75*4)+(2,310*4*2,75)+(3,1*2,75*2)

240,7900

odecet otvoru - 2/O: -((2*1,5*8)) -24,0000
odecet otvoru - 5/O: -(0,75*1,85*1) -1,3875
odecet otvoru - 6/O: -(1,5*1,5*4) -9,0000
odecet otvoru - 7/O: -(0,75*1,5*4) -4,5000
odecet otvoru - 9/O: -(1,85*1,5*1) -2,7750

odecet otvoru - 8/T: -(2,25*1,0*4) -9,0000
((6,5*2,75*2)+(28,6*2,75)+(2,7*2*2,75)+(3,05*2*2,75)+(3,5*2*2,75))*2 330,5500
odecet otvoru - 7L/T,7P/T: -((1*2,14*5)) -10,7000
((4*2,75*4)+(10*2,75*2)+(2,885*4*2,75)+(5,25*4*2,75)+(5,115*4*2,75)+(0,9*2
,75*10)+(7,25*2,75*2))*2

618,7500

odecet otvoru - 1/T: -((1*2,02*4)) -8,0800
odecet otvoru - 2L/T,2P/T: -(0,7*2,02*4) -5,6560
odecet otvoru - 3L/T,3P/T: -(0,8*2,02*4) -6,4640
odecet otvoru - 4L/T,4P/T: -(0,7*2,02*8) -11,3120
odecet otvoru - 1L/PL,1P/PL: -((0,5*0,7*4)) -1,4000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

08/1
S0 01
001

BYTOVÝ D�M ZLÍN
BYTOVÝ D�M ZLÍN
BYTOVÝ D�M ZLÍN SE ŠIKMOU ST�ECHOU

Základní rozpo�et
Datum tisku: 29.4.2012

List �.42

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

odecet otvoru - otvor 900/2390: -((0,9*2,390*4)) -8,6040
odecet otvoru - V1: -((0,1*0,1*8)) -0,0800
stropni plocha.viz vykres F.1-06: 
304,305,306,307,309,313,314,315,316,320,321,322,323,328,329,330,331: 
6,16+9,35+1,80+1,95+21,60+6,16+9,35+1,80+1,95+17,17+1,95+1,80

81,0400

6,16+1,80+1,95+17,17 27,0800
301,302,303,310,311,312,317,318,319,324,325,326,327: 
13,83*4+21,94*4+17,60*4+16,25

229,7300

Malby784 185 883,96 0,79341

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení

1 Celková doba stavby 192 dny 1.3. 13 26.11. 13

2 Zahájení stavby 1 den 1.3. 13 1.3. 13
3 Sejmutí ornice HTU 1 den 4.3. 13 4.3. 13
4 Za�ízení staveništ� 4 dny 5.3. 13 8.3. 13
5 SO 01 Bytový d�m 182 dny 8.3. 13 19.11. 13

6 Zemní práce 5 dny 8.3. 13 14.3. 13
7 Základové konstukce 6 dny 15.3. 13 22.3. 13
8 Hydroizolace vodorovná 2 dny 3.4. 13 4.4. 13
9 Svislé nosné konstrukce 1.S 4 dny 5.4. 13 10.4. 13

10 Hydroizolace svislá 3 dny 11.4. 13 15.4. 13
11 Vodorovné konstrukce nad 1.S 5 dny 16.4. 13 22.4. 13
12 Obsyp objektu se zhutn�ním 3 dny 23.4. 13 25.4. 13
13 Základové pásy pro rampu 1 den 26.4. 13 26.4. 13
14 Schodišt� z 1.S do 1.NP 2 dny 23.4. 13 24.4. 13
15 Svislé nosné konstrukce 1.NP 4 dny 25.4. 13 30.4. 13
16 Vodorovné konstrukce nad 1.NP 5 dny 3.5. 13 9.5. 13
17 Schodišt� z 1.NP do 2.NP 2 dny 10.5. 13 13.5. 13
18 Svislé nosné konstrukce 2.NP 4 dny 15.5. 13 20.5. 13
19 Vodorovné konstrukce nad 2.NP 5 dny 23.5. 13 29.5. 13
20 Schodišt� z 2.NP do 3.NP 2 dny 30.5. 13 31.5. 13
21 Svislé nosné konstrukce 3.NP 4 dny 4.6. 13 7.6. 13
22 Vodorovné konstrukce nad 3.NP 5 dny 12.6. 13 18.6. 13
23 P�dní nadezdívka 2 dny 24.6. 13 25.6. 13
24 Montáž krovu 11 dny 28.6. 13 12.7. 13
25 St�ešní pláš� 3 dny 16.7. 13 18.7. 13
26 Klempí�ské konstrukce st�echy 2 dny 19.7. 13 22.7. 13
27 Osazení zárubní + vstupních dve�í 1.NP 4 dny 19.7. 13 24.7. 13
28 Výpln� vn�jších otvor� - okna,dve�e 4 dny 25.7. 13 30.7. 13
29 Klempí�ské konstrukce - parapety vn�jší 3 dny 31.7. 13 2.8. 13
30 Svislé nosné konstrukce-p�í�ky+ocel.zárubn� 9 dny 5.8. 13 15.8. 13
31 Zdravotechnika (Plyn,Kanalizace,Voda) 8 dny 16.8. 13 27.8. 13
32 Vytáp�ní - rozvody 7 dny 16.8. 13 26.8. 13
33 Elektroinstalace - rozvody 7 dny 19.8. 13 27.8. 13
34 Hrubé podlahy 8 dny 28.8. 13 6.9. 13
35 Záme�nické konstrukce 2 dny 11.9. 13 12.9. 13
36 Výpln� vnit�ních otvor� 3 dny 12.9. 13 16.9. 13
37 Omítky vnit�ní, obklady vnit�ní 8 dny 13.9. 13 24.9. 13
38 Truhlá�ské kce - parapety vnit�ní 3 dny 30.9. 13 2.10. 13
39 Vytáp�ní - kompletace 4 dny 30.9. 13 3.10. 13
40 Zdravotechnika - kompletace 5 dny 2.10. 13 8.10. 13
41 Elektroinstalace - dokon�ení 4 dny 9.10. 13 14.10. 13
42 Nášlapné vrstvy podlah 8 dny 15.10. 13 24.10. 13
43 Dokon�ovací práce, vy�išt�ní objektu 5 dny 25.10. 13 1.11. 13
44 Zhotovení lešení 2 dny 4.11. 13 5.11. 13
45 Omítky venkovní, obklady 7 dny 6.11. 13 14.11. 13
46 Demontáž lešení 2 dny 15.11. 13 18.11. 13
47 Provedení rampy 1 den 19.11. 13 19.11. 13
48 SO 10 1 den 20.11. 13 20.11. 13

49 Zhotovení oplocení kolem pozemku 1 den 20.11. 13 20.11. 13

50 SO 02 4 dny 20.11. 13 25.11. 13

51 Zpevn�ná komunikace pro p�ší 4 dny 20.11. 13 25.11. 13

52 SO 03 1 den 26.11. 13 26.11. 13

53 Terénní úpravy, rozprost�ení ornice 1 den 26.11. 13 26.11. 13

54 SO 04 3 dny 11.3. 13 13.3. 13

55 P�ípojka kanalizace 3 dny 11.3. 13 13.3. 13

56 SO 05 3 dny 11.3. 13 13.3. 13

57  P�ípojka plynu 3 dny 11.3. 13 13.3. 13

58 SO 06 3 dny 11.3. 13 13.3. 13

59  P�ípojka voda 3 dny 11.3. 13 13.3. 13

60 SO 07 3 dny 11.3. 13 13.3. 13

61 P�ípojka elekt�iny 3 dny 11.3. 13 13.3. 13

62 SO 08 2 dny 25.3. 13 26.3. 13

63  P�ípojka sd�lovacího vedení 2 dny 25.3. 13 26.3. 13

64 SO 09 3 dny 25.3. 13 27.3. 13

65 P�ípojka teplovodu 3 dny 25.3. 13 27.3. 13

1.3. 1.3.

4.3. 4.3.

5.3. 8.3.

8.3. 14.3.

15.3. 22.3.

3.4. 4.4.

5.4. 10.4.

11.4. 15.4.

16.4. 22.4.

23.4. 25.4.

26.4. 26.4.

23.4. 24.4.

25.4. 30.4.

3.5. 9.5.

10.5. 13.5.

15.5. 20.5.

23.5. 29.5.

30.5. 31.5.

4.6. 7.6.

12.6. 18.6.

24.6. 25.6.

28.6. 12.7.

16.7. 18.7.

19.7. 22.7.

19.7. 24.7.

25.7. 30.7.

31.7. 2.8.

5.8. 15.8.

16.8. 27.8.

16.8. 26.8.

19.8. 27.8.

28.8. 6.9.

11.9. 12.9.

12.9. 16.9.

13.9. 24.9.

30.9. 2.10.

30.9. 3.10.

2.10. 8.10.

9.10. 14.10.

15.10. 24.10.

25.10. 1.11.

4.11. 5.11.

6.11. 14.11.

15.11. 18.11.

19.11. 19.11.

20.11. 20.11.

20.11. 25.11.

26.11. 26.11

11.3. 13.3.

11.3. 13.3.

11.3. 13.3.

11.3. 13.3.

25.3. 26.3.

25.3. 27.3.

3 25.II 13 4.III 13 11.III 13 18.III 13 25.III 13 1.IV 13 8.IV 13 15.IV 1 22.IV 1 29.IV 1 6.V 13 13.V 13 20.V 13 27.V 13 3.VI 13 10.VI 1 17.VI 1 24.VI 1 1.VII 13 8.VII 13 15.VII 1 22.VII 1 29.VII 1 5.VIII 1 12.VIII 19.VIII 26.VIII 2.IX 13 9.IX 13 16.IX 1 23.IX 1 30.IX 1 7.X 13 14.X 13 21.X 13 28.X 13 4.XI 13 11.XI 1 18.XI 1 25.XI 1

Úkol

Pr�b�h

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý pr�b�h

Rozd�lení

Vn�jší úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Kone�ný termín

Bytový d�m Zlín

1

Projekt: HARMONOGRAM BYTOVÝ D
Datum: 29.4. 12



Doba trvání Zahájení Dokon�ení

88 hodin 28.6. 13 12.7. 13

2 hodin 28.6. 13 28.6. 13

86 hodin 28.6. 13 12.7. 13

dní nadezdívce 9 hodin 28.6. 13 1.7. 13

7 hodin 1.7. 13 2.7. 13

14 hodin 2.7. 13 3.7. 13

5 hodin 4.7. 13 4.7. 13

�etn� pásk� 7 hodin 4.7. 13 5.7. 13

ední a vrcholovou vaznici 8 hodin 5.7. 13 8.7. 13

8 hodin 8.7. 13 9.7. 13

6 hodin 9.7. 13 10.7. 13

14 hodin 10.7. 13 11.7. 13

8 hodin 12.7. 13 12.7. 13

28.6. 28.6.

28.6. 1.7.

1.7. 2.7.

2.7. 3.7.

4.7. 4.7.

4.7. 5.7.

5.7. 8.7.

8.7. 9.7.

9.7. 10.7.

10.7. 11.7.

12.7. 12.7.

� P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S
1.VII 13 8.VII 13

Bytový d�m Zlín - etapa zhotovení krovu



 

 

 

 

 

 

 

 

Část C: Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Seznam příloh: 

 

1. Graf pro určení počtu protisněhových tašek 

2. Schéma pokládky požadovaného počtu protisněhových tašek Tondach Francouzská 14 

3. Technický list jeřábu MB 1030.11 



Příloha č.1: Graf pro určení počtu protisněhových tašek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.2: Schéma pokládky požadovaného počtu protisněhových tašek 

Tondach Francouzská 14 

 

 

 

 

 

Každá 4. taška v každé druhé řadě – 1 protisněhová taška anebo hák + každá 3. protisněhová 

taška anebo hák v celé řadě nad okapem. 

 

Spotřeba je cca 5,0 ks/m
2
. 

 



Příloha č.3: Technický list jeřábu MB 1030.11 

 






