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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

 Diplomová práce „ Technologie výstavby monolitické skeletové konstrukce zadaného 

objektu“ se zabývá návrhem stavby a následným vypracováním technologického postupu. 

 Cílem této práce je vypracování projektové dokumentace v zadaném rozsahu  

pro provedení stavby a následné zpracování technologického postupu pro nosnou konstrukci 

objektu (železobetonový monolitický skelet).  Rozvody technického zařízení budovy  

jsou řešeny pouze schématicky. Podrobné řešení technického zařízení budovy není součástí 

této práce. V návaznosti na technologický postup jsou vypracovány položkový rozpočet  

a řádkový harmonogram (pouze pro nosnou konstrukci bloku A). Stavba je provedena tak, 

aby vyhovovala současné platné legislativě a normám. Vybrané konstrukční detaily byly 

posouzeny tepelně- technickým výpočtem.  

Abstract 

Master thesis „Construction technology of monolithic concrete frame structure“ deals 

with structure design of a building and subsequent elaboration of a technological process. 

 Aim of the thesis is a construction documentation in given range followed  

by developing a technology of construction process for load bearing structure (monolithic 

reinforced concrete frame). Building services systems have been designed only in schemes. 

Detailed solution of building services systems is not a part of this thesis.  

Based on the technology procedure a budget and a bar-chart schedule (for load bearing 

structure only) are compiled. Building is designed in order to meet current legislation and 

building standards. Selected construction details have been considered by thermal calculation. 

 

 

 

 

 

 



 

Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

polyfunkční bytový dům- polyfunctional apartment house 

projektová dokumentace- project documentation 

technická zpráva- technical report 

staveniště- construction site 

výstavba- development 

stavebnictví- civil engineering 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

(ČÁST „A“) 

1.1. Identifikace stavby 

Název akce:    Polyfunkční bytový dům Hradec Králové 

Místo stavby:    Tomajerova 1428, 50002 Hradec Králové 

Číslo stavební parcely:  1157/1, 1158/1 

Kraj:     Kralovéhradecký 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Objednatel:    Stavební bytové družstvo Hradec Králové 

Adresa objednatele:   Kratochvílova 14, 50002 Hradec Králové 

IČ     00044130 

DIČ     CZ 00044130 

Dodavatel:    Prostamo, a.s. 

Adresa dodavatele:   Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 

IČ     00014915 

DIČ     CZ00014915 

Projektant:    Bc. Petr Spandel 

Adresa projektanta:   Kaštanová 1157, 739 34 Šenov 

Zodpovědný projektant:   Ing. Jiří Teslík, autorizace 0000002, obor IP 00 
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Základní charakteristika stavby: 

 Jedná se o polyfunkční bytový dům o 4 bytových podlažích, přízemím s obchody  

a suterénem. V bytovém domě je celkem 32 bytů, 5 obchodů a 13 garáží. Stavba je rozdělena 

na dva samostatné nezávislé dilatační celky „A“ a „B“. Pro vertikální komunikaci v objektu 

jsou kromě schodišť navrženy bezbariérové výtahy. Střecha je plochá. 

1.2. Údaje o dosavadním využití území a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Stavba svou rozlohou zabírá celkem dvě stavební parcely a to: 1157/1 a 1158/1  

o celkové výměře 8389 m2. Stavební objekt se nachází v katastrálním území  

Hradec Králové, místní část Třebeš.  

 

Doposud dané stavební parcely nebyly využívány. Nachází se zde pouze travní 

plocha a velké množství zeleně. Konkrétně množství vzrostlých keřů a několik stromů.  

Pozemek se svažuje severovýchodním směrem a ze dvou stran jej ohraničují pozemní 

komunikace a to: 

•••• ze severovýchodní strany ulice Tomajerova 

•••• z jihovýchodní strany ulice Kaštanová 

 

Stavba je umístěna v lokalitě s vysokým stupněm zastavění. Na druhé straně ulic 

Tomajerovy a Kaštanové se nachází bytová zástavba včetně několika menších obchůdků a 

bister. Stavební parcely vlastní stavební bytové družstvo Hradec Králové. 
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1.3. Údaje o provedených průzkumech a o  napojení na dopravní  

a technickou infrastrukturu 

Na stavebních parcelách byly v rámci přípravy stavby provedeny průzkumy: 

•••• geotechnický 

•••• hydrogeologický 

•••• radonový  

 

Na základě geotechnického průzkumu byla zjištěna tato skladba podloží: 

• pokryvný útvar- kvartér 

•••• povrchová zemina- písčitá hlína (včetně svrchní humusovité půdy) až písčité 

hlíny tříd F3 MS a S4 SM o celkové mocnosti cca 1,2 m 

•••• svrchní část terasového souvrství- jemně zrnité písky, místy až prachovité 

s příměsí valounků S2 SP, S3 S- F o celkové mocnosti cca 4 m 

•••• spodní část terasového souvrství- středně zrnité písky s drobnými až středními 

valouny; místy se vyskytují písčité štěrky SP2, G3 G- F  

o celkové mocnosti 4-5,5 m 

• předkvartérní podloží 

•••• zvětralé jílovce a slínovce řezenského souvrství R6 

 

Hladina podzemní vody nebyla průzkumem zjištěna.  

 

Závěr průzkumu: 

Základové poměry v prostoru staveniště jsou jednoduché a náročné dle ČSN EN 1997-

1 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná pravidla [8].  
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Radonové riziko 

Radonový průzkum byl proveden firmou Global- Geo, s.r.o. Na základě posudku č. 

08PR1008 o hodnocení radonového indexu plochy zástavby ze dne 18.8.2012, který je 

součástí projektové dokumentace bylo zjištěno nízké radonové riziko. Hydroizolace spodní 

stavby bude provedena v souladu s ČSN 73 0601 [48]. 

 

Přehled výchozích podkladů: 

•••• katastrální mapa 1:2000 

•••• polohopisné zaměření stavby (souřadnicový systém JTSK) 

•••• výškopisné zaměření (systém Balt po vyrovnání) 

•••• požadavky investora 

•••• fotodokumentace stavebních parcel 

•••• zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu [2] 

 

Vjezdy do garáží jsou napojeny na ulici Tomajerovu. Šířka vjezdu je 4,5 m. Vjezd na 

parkoviště pro zákazníky včetně zásobování obchodů, které jsou umístěny v 1. nadzemním 

podlaží objektu, bude zhotoven z ulice Kaštanová. Šířka vjezdu je 6 m. Obě tyto komunikace 

jsou dvoupruhové obousměrné silnice III. třídy o šířce asfaltového pásu 6 m. Po obou 

stranách pozemních komunikací jsou obousměrné chodníky o šířce 1,5 m ze zámkové dlažby. 

Pěší a pozemní od sebe oddělují zelené pruhy šířky 1,5 m. Pro pěší přístup jak k bytům, tak i 

k obchodům jsou navrženy chodníky z ulic Tomajerovy i Kaštanové. Šířka těchto chodníků 

bude rovněž 1,5 m. 

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě města Hradce- Králové. 
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Přehled provedených inženýrských přípojek: 

•••• dešťová kanalizace 

•••• splašková kanalizace 

•••• přípojka nízkého napětí 

•••• vodovod 

•••• plynovod 

1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky orgánů statní zprávy jsou v této dokumentaci zpracovány. 

1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu polyfunkčního bytového domu jsou v souladu 

s vyhláškou č. 501/2010 Sb. [3] 

1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle  

§ 104 odst. 1 stavebního zákona 

Hradec Králové má vypracován regulační plán. Stavba polyfunkčního bytového 

domu je v souladu s územním plánem města z hlediska využití území a se zastavovacími 

podmínkami jím stanovenými. 
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1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby  

a jiná opatření v dotčeném území 

Stavba objektu bude probíhat samostatně. Žádné věcné a časové vazby na související 

a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území nejsou. 

1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Stavba bude realizována v letech 2013/2014. 

Datum zahájení výstavby:   březen 2013 

Datum dokončení výstavby:   září 2014 

 

Popis postupu výstavby: 

•••• přípravné práce (odstranění travního porostu, křovin a stromů) 

•••• výkopy včetně přípojek inženýrských sítí 

•••• základové konstrukce, provedení vodorovné hydroizolace pod obvodovými 

stěnami 

•••• nosná konstrukce objektu (železobetonový skelet kombinovaný s nosnou zděnou 

stěnou) 

•••• vodorovná hydroizolace 

•••• obvodové výplňové zdivo v suterénu, provedení svislé H.I. 

•••• zpětné zásypy, stavba lešení 

•••• výplňové zdivo nadzemních podlaží, střešní nadezdívka 

•••• střecha 

•••• příčky+ osazení zárubní 

•••• osazení oken včetně klempířských konstrukcí 

•••• vnější povrchové úpravy 

•••• vnitřní povrchové úpravy 

•••• mazaniny, potěry apod. 
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•••• zámečnické konstrukce 

•••• nášlapné vrstvy podlah 

•••• truhlářské práce 

•••• malby a nátěry vnější 

•••• malby a nátěry vnitřní 

•••• hrubé provedení vnitřních rozvodů 

•••• kompletace rozvodů 

•••• vyčištění objektu 

•••• demontáž lešení 

•••• zpevněné plochy, terénní úpravy 

 

1.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše  

a o počtu bytů 

Celková plocha stavebních parcel:   8389 m2 

Zastavěná plocha:     890 m2 

Obestavěný prostor:     16 341 m3 

Celková cena stavby:     84 500 000 Kč 

 

Údaje o podlahových plochách: 

Podlahová plocha v suterénu:   7640,06 m2 

V 1. NP se nachází celkem 5 obchodů o celkové čisté prodejní ploše 361 m2. 
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V objektu je celkem ve 4 podlažích 32 bytů a to: 

•••• 4 byty 3+ kk o podlahové ploše 87,6 m2 včetně balkonu o ploše 6,46 m2 

•••• 8 bytů 2+ kk o podlahové ploše 64,7 m2 včetně balkonu o ploše 6,46 m2 

•••• 4 byty 3+ kk o podlahové ploše 88,5 m2 včetně balkonu o ploše 6,86 m2 

•••• 4 byty 2+ kk o podlahové ploše 89,5 m2 včetně balkonu o ploše 6,46 m2 

•••• 4 byty 2+ kk o podlahové ploše 69,4 m2 bez balkonu 

•••• 4 byty 2+ kk o podlahové ploše 54,8m2 včetně balkonu o ploše 6,46 m2 

•••• 4 byty 4+ kk o podlahové ploše 105,2 m2 včetně balkonu o ploše 6,86 m2 

 

V suterénu stavby je navrženo 13 garáží, z toho 8 v bloku „A“ a 5 v bloku „B“. 

Garáže jsou k jednotlivým bytům přiřazeny takto: 

• Blok „A“              ozn. v dokumentaci                                ozn. v dokumentaci 

• byt 2+ KK              2.20                                  garáž S.12 

• byt 2+ KK              3.20                                  garáž S.11 

• byt 2+ KK              4.20                                  garáž S.10 

• byt 2+ KK              5.20                                  garáž S.09 

• byt 2+ KK              2.30                                  garáž S.09 

• byt 2+ KK              3.30                                  garáž S.10 

• byt 2+ KK              4.30                                  garáž S.08 

• byt 2+ KK              5.30                                  garáž S.08 

Přiřazení garáží k bytům v bloku „B“ není možné z důvodu absence výkresové 

dokumentace. 

 

 

 

V Ostravě dne                                                                                       …………………………. 

…………………..                                                                                                podpis studenta 
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Název akce:    Polyfunkční bytový dům Hradec Králové 

Místo stavby:    Tomajerova 1458, 50002 Hradec Králové 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Objednatel:    Stavební bytové družstvo Hradec Králové 

Dodavatel:    Prostamo, a.s. 

Projektant:    Bc. Petr Spandel 

Zodpovědný projektant:   Ing. Jiří Teslík, autorizace 0000002, obor IP 00 

2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2.1.1. Zhodnocení staveniště 

Staveniště je pro daný objekt vhodné. Nachází se na pozemku stavebníka 

v katastrálním území Hradec Králové, místní část Třebeš. Rozkládá se na dvou 

stavebních parcelách a to: 1157/1 a 1158/1 o celkové výměře 8389 m2. Pozemek se 

nachází ve svažitém terénu a je lehce přístupný z pozemních komunikací. Tudíž je 

zajištěn dobrý příjezd vozidel stavby na staveniště. Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny 

pod podzemními komunikacemi. 

Základové poměry v prostoru staveniště jsou jednoduché a náročné dle ČSN 

EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla. [8] 

Podrobný popis provedených průzkumů a jejich výsledků je uveden v bodě 2.1.8. 
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2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Stavba se nachází v lokalitě kde je v současné době již rozsáhlá bytová 

zástavba. Stavba je umístěna na rohu ulic Tomajerovy a Kaštanové. Hlavní vstupy do 

bytových prostor jsou umístěny z jihozápadní strany objektu. Pěší přístup k těmto 

vchodům včetně obchodů nacházejících se v 1. NP je možný z obou přilehlých 

pozemních komunikací. Při přístupu ke vstupům do objektu z ulice Tomajerovy je nutné 

překonat výškový rozdíl terénu pomocí schodiště. Z ulice Tomajerovy je zřízen vjezd ke 

garážím, které jsou umístěny v suterénu stavby. Pro nájemníky bytů, u kterých není 

součástí garáž, je k dispozici parkovací plocha na jihozápadní straně objektu. Součástí 

parkovací plochy pro osobní vozidla je také plocha pro vymezená pro automobily 

zásobující obchody a zákazníky těchto obchodů. 

Objekt má 5 nadzemních podlaží+ suterén. Půdorys objektu je atypický.  

Ze severovýchodní strany dominují stavbě vjezdy do garáží se stříškou z čirého 

laminátu a venkovní krytá chodba, která slouží pro přístup k obchodům. Dále venkovní 

schodiště vyrovnávající výškové změny terénu mezi suterénem a 1. NP. Plocha fasády 

je různorodě vertikálně členěna. Dominantním prvkem jsou balkony s nerezovým 

zábradlím. Z jihozápadní strany dominují objektu sklolaminátové stříšky nad vstupy  

do bytových prostor. 

Architektonické řešení je navrženo tak, aby stavba byla v souladu s okolní 

krajinou a nadměrně nenarušovala architektonický výraz stávající zástavby. 

 

2.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch* 

Řešeným objektem je novostavba polyfunkčního bytového domu. Dům má 

celkem 5 nadzemních podlaží a suterén. Jednotlivé byty o celkovém počtu 32 se 

nacházejí ve 2. až 5. NP. V přízemí stavby je umístěno malých 5 obchodů pro prodej 

drobného zboží. Součástí některých bytů jsou garáže umístěné v suterénu stavby. Pro 

zbylé nájemníky bytů budou zřízena parkovací místa na parkovišti, které je umístěno na 

jihovýchodní straně pozemku. 
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 Založení objektu 

  Objekt je založen na základových železobetonových patkách a pásech, které 

vynášejí nosné sloupy a stěny. Pod obvodovými stěnami v suterénu včetně nosných stěn 

mezi dilatačními celky jsou navrženy základové pásy. Ty budou pod nosnými zděnými 

stěnami ze železobetonu třídy C25/30. Pod ž.b. konstrukce se provede podkladní beton 

v tl. 100 mm. Pod budoucí podlahy v suterénu se následně provede betonová deska 

z prostého betonu tl. 150 mm, kterou je nutné pod příčkami vyztužit karisítí o šířce 1 m.  

Svislé konstrukce 

  Nosnou část tvoří ž.b. monolitické sloupy o rozměrech převážně 350x350 mm, 

konstrukce výtahové šachty (železobetonový monolit) a zděné nosné stěny z cihelných 

bloků POROTHERM tl. 300 mm, které oddělují oba dilatační celky. Nenosné výplňové 

zdivo tl. 440 mm včetně příček tl. 140 a 80 mm je navrženo rovněž z cihelných bloků 

PORTOHERM. Konstrukční výška podlaží je 3,050 m. 

Vodorovné konstrukce 

  Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska se skrytými 

průvlaky tl. 250 mm. Přerušení tepelných mostů v místech napojení na balkony je 

řešeno pomocí iso nosníků. 

Schodiště 

Schodiště je navrženo monolitické. Rozměry jednotlivých stupňů jsou 

v nadzemních podlažích 169,4 x 290 mm a v suterénu 171,6 x 290 mm. Jednotlivé 

stupně budou obloženy schodovkami z mramoritu tl. 35 mm. 

Zastřešení 

  Monolitický strop 5. NP tvoří zároveň nosnou konstrukci střechy, která je 

řešena jako plochá o konstantním sklonu střešních rovin 3,50 %. Hydroizolace střechy 

je navržena ze dvou vrstev asfaltových pásů. Pro vytvoření spádových rovin se použijí 

spádové desky RIGIPS v minimální tl. 150 mm. 
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Opěrné stěny, venkovní schodiště 

Pro vyrovnání výškového rozdílu terénu mezi vjezdy do garáží a hlavními 

vstupy do objektu bude sloužit venkovní schodiště z betonových stupňů. Kolem 

prostoru garáží se na každé straně vybuduje monolitická železobetonová opěrná stěna tl. 

300 mm, která vyrovná výškové rozdíly terénu a zamezí sesuvu zeminy do prostoru 

vjezdu ke garážím. 

Zpevněné plochy 

Kolem objektu bude proveden okapový chodník z kačírku šířky 0,6 m. Veškeré 

komunikace pro pěší a pro vozidla jsou navrženy ze zámkové dlažby  typu „H“ 

příslušné tl. dle typu zatížení. Pro zpevněné plochy příjezdu ke garážím a parkoviště se 

použije dlažba tl. 80 mm. Pěší komunikace se provedou z dlažby tl. 50 mm. 

 

*Pozn.: Podrobný popis stavby včetně úprav v exteriéru je uveden v bodě č. 3.2. 

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

požadovanou životnost. 

 

2.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu města Hradce Králové. 

Příjezd ke garážím se zřídí z ulice Tomajerovy. V jihovýchodní části pozemku je 

navrženo parkoviště pro nájemníky bytů, zákazníky obchodů a plocha pro zásobovací 

vozidla. Parkoviště bude napojeno na ulici Kaštanovou. Dle funkčního zatřídění jsou 

obě tyto ulice obslužné komunikace o šířce jízdního pruhu 3 m. Pěší přístup k domu je 

rovněž zajištěn z obou komunikací. 
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Napojení na technickou infrastrukturu 

 

Vodovod 

Vodovodní přípojky budou napojeny na stávající vodovodní řád LTH 200 

v ulici Kaštanová. Napojení provede správce vodovodní sítě (Vodovody a kanalizace 

Hradec Králové a.s.) pomocí navrtávací soustavy HAWLE 160/40. Na něj se osadí 

zemní kulový uzávěr DN 40. Ten bude možno ovládat zemní soupravou ukončenou na 

vozovce (zakryta litinovým poklopem). Vodoměrné sestavy budou zřízeny ve 

vodoměrných šachtách umístěných na pozemku investora. Vodovodní přípojky jsou 

navrženy z potrubí HD- PE PN 10 o rozměrech 40 x 3,7 mm. Potrubí bude uloženo do 

pískového lože dle výkresu uložení potrubí. Tloušťka pískového obsypu nesmí být 

menší než 100 mm. Minimální krytí potrubí musí být 1100 mm od upraveného terénu. 

Přibližně 300 mm pod povrchem se uloží výstražná folie modré barvy. Prostup zdmi 

bude řešen komplexním utěsňovacím systémem ACO APLEX. Na pozemku se zřídí 

vodoměrné šachty (typ VŠ NIV 1500 B, půdorysný rozměr 1500x 900 mm, výrobce 

NIVEKO). 

Plynovod 

Přípojky plynovodního potrubí budou napojeny na stávající STL síť města 

v ulici Kaštanová (STL IPE plynovod D 160, provozní přetlak 300 kPa). Napojení 

přípojky provede pomocí elektrotvarovky FRIALEN DAA (kIT) D 160/d 32 majitel sítě 

(ČEZ a.s.). U vnějších stěn budovy se zřídí hlavní uzávěry plynu, které budou umístěny 

v plechových skříních MADEKOP (výrobce M+M MARKET spol. s.r.o.). Součástí 

plynoměrné sestavy je také regulace plynu STL/NTL FRANCEL 6. Od hlavních 

uzávěrů půjde potrubí zpět do země a přes obvodové zdi do technických místností. 

Prostup zdmi bude řešen komplexním utěsňovacím systémem ACO APLEX. Potrubí 

přípojky je PE- HD, PN 10, SDR 11, 32 x 3,0 mm. Podsyp a obsyp potrubí musí být 

proveden jemnozrnným pískem a nesmí obsahovat částice větší než 16 mm. Potrubí 

musí být podsypáno a obsypáno z boku vrstvou min. 100 mm a shora min. 200 mm. 

Minimální hloubka uložení potrubí je 1 m. Na provedený zásyp se musí v hloubce 400 

mm pod povrchem položit výstražná folie žluté barvy s minimálním přesahem 5 cm 

oproti uloženému potrubí. 
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Elektrická energie 

Objekt bude napájen elektrickou energií z distribuční sítě ČEZ a.s. Přípojka 

bude zhotovena z kabelu CYKY 4B*16, který se povedev zemi s minimálním krytím 

800 mm. Kolem kabelu musí být proveden obsyp o minimální tl. 100 mm. z písku 

frakce 0- 4 mm. Během zásypu se položí 300 mm nad potrubí s minimálním přesahem 4 

cm na každou stranu ochranná folie červené barvy. V místech vedení kabelu pod 

pojízdnými plochami musí být uložen v plastové chráničce o průměru 90 mm. Hlavní 

elektroměr bude umístěn do sdruženého elektroměrového rozvaděče umístěného 

v technické místnosti bloku „A“. Zajištění elektřiny pro blok „B“ bude řešeno 

přidruženým elektroměrem v technické místnosti bloku „B“. Před elektroměry se osadí 

hlavní jističe s proudovou hodnotou 25/3/25 A, char. B. Proudová hodnota jističe může 

být změněna na základě změny smlouvy mezi dodavatelem (ČEZ a.s.) a stavebníkem 

(odběratelem). Rozvaděče budou typu, který udává příslušný rozvodný závod (viz. 

technické podmínky ČEZ a.s.). Výtah bude napájen ze záložního zdroje, který umožní 

jeho provoz v případě výpadku elektrického proudu po dobu 45 minut.  

Kanalizace 

Dešťová voda bude odváděna do stávající dešťové kanalizace města.  

Majitelem sítě jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. Voda ze střech a 

plochy, která slouží pro příjezd vozidel ke garážím, bude napojena na síť v ulici 

Tomajerova (KG- SYSTÉM SN8, DN 315). Kanalizace odvádějící vodu z plochy 

parkoviště se napojí na ulici Kaštanová (KG- SYSTÉM SN4, DN 250). Voda, která 

bude svedena z pojížděných ploch nejprve projde odlučovačem lehkých kapalin LAPOL 

do 0,5 ml NEL (výrobce EKOMONITOR). 

Přípojky budou provedeny z trubního systému KG- SYSTÉM (PVC) SN8 

v příslušných dimenzích uvedených v bodě 2.11.1. Odvodnění území včetně 

zneškodňování odpadních vod. Napojení na stávající síť se provede vyvrtáním 

kruhového otvoru v horní polovině trouby pod osovým úhlem 90° a následným 

osazením sedlového kusu. Minimální krytí potrubí je 0,6 m pod plochami bez dopravy a 

1,0 m u ploch zatížených dopravou. Maximální dovolené krytí potrubí je 6 m. Potrubí 

přípojky se uloží do začištěného výkopu buďto přímo na zeminu nebo na zhutněnou 

štěrkopískovou vrstvu tl. 100 mm. Potrubí musí ležet v celé své délce.  
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Zásyp se provede zeminou bez ostrohranných částic o maximální zrnitosti 22 mm. 

Prvních 300 mm zásypu není dovoleno hutnit. Další vrstvy se budou hutnit dle potřeby 

v tloušťkách cca 150 mm. Na kanalizačních přípojkách budou zřízeny kontrolní šachty 

o průměru 400 mm (RV- systém OSMA). Šachty budou zakryty litinovým poklopem. 

 

2.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Součástí některých bytů jsou garáže umístěné v suterénu stavby. Příjezd 

k těmto garážím bude zřízen z ulice Tomajerovy. Jedná se o obousměrnou silnici III. 

třídy o šířce dopravního pásu 6 m. Šířka vjezdu ke garážím je 4,5 m. Povrch bude 

proveden ze zámkové dlažby typu „H“ tl. 80 mm.  

Pro nájemníky bytů, u kterých není součástí garáž, se zřídí odstavná stání na 

parkovišti, které se nachází v jihovýchodní části pozemku. Parkoviště je rovněž 

navrženo pro zákazníky a zásobování obchodů. Návrh počtu parkovacích míst byl 

proveden v souladu s ČSN 73 6056[41]. Povrch parkoviště bude rovněž ze zámkové 

dlažby tl. 80 mm. Dle [4] jsou navržena parkovací místa pro tělesné postižené 

v požadovaném počtu. Rozměry parkovací plochy jsou navrženy tak, aby umožnily 

vjezd, otočení a výjezd velkých nákladních automobilů (popelářské vozy, vozy 

zásobování, hasiči apod.)[41]. Vjezd na parkoviště je navržen z ulice Kaštanová. 

Navržená šířka vjezdu je 6 m s přihlédnutím k rozměrům uvažovaných vozidel, které 

budou plochu parkoviště využívat. Parkovací plocha se skládá z: 

•••• 19 vyhrazených odstavných stání o rozměrech 2,5 x 5,0 m pro nájemníky 

polyfunkčního bytového domu, krajní parkovací místa jsou rozšířena o 0,25 m 

•••• 7 parkovacích stání o rozměrech 2,5 x 5,0 m pro zákazníky obchodů 

•••• 5 parkovacích stání o rozměrech 2,5 x 5,0 m pro obsluhu obchodů 

•••• 2 parkovací místa o rozměrech 2,5 x 5,3 m pro lehké užitkové vozy 

(zásobování obchodů) 

•••• 2 parkovací místa o rozměrech 3,1 x 7,8 m pro nákladní automobily 

(zásobování obchodů) 

•••• 2 parkovací místa o rozměrech 3,5 x 5,0 m pro tělesně postižené dle [4] 
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Pěší a cyklisté mohou k objektu přicházet z chodníků ulice Tomajerovy i 

Kaštanové. Na severovýchodní straně objektu je navrženo venkovní schodiště, které 

bude překonávat výškové rozdíly mezi suterénem a 1. NP. Z tohoto důvodu je 

bezbariérový přístup možný pouze z ulice Kaštanová. Pěší komunikace jsou navrženy 

v šířce 1,5 m a jejich povrch bude zhotoven ze zámkové dlažby typu „H“ tl. 50 mm. 

Přechody vozovky jsou navrženy s nadvýšenými obruby výšky 0,02 m. Součástí 

přechodů bude také provedení signálních a varovných pásů v souladu s [40]. 

 

2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Splaškové a dešťové vody 

Odpadní vody budou odváděny do stávající kanalizace města. Zdrojem dešťové 

vody jsou střechy na budově, parkoviště a příjezd ke garážím. Dešťová voda 

z pojížděných ploch bude před vypuštěním do kanalizace města předčištěna odlučovači 

lehkých kapalin LAPOL (podrobný popis viz. bod 3.6. Vliv objektu a jeho užívání na 

životní prostředí a řešení případných negativních účinků). S odpadními vodami je nutné 

zacházet dle zákona č. 254/2001 Sb. [9] 

Ochrana ovzduší 

Vliv stavby z hlediska znečištění ovzduší je zanedbatelný vzhledem k rozsahu 

znečišťujících činitelů a v souladu s platnými předpisy dle přílohy č. 3a zákona č. 

100/2001 Sb. [43]. Hlavním zdrojem znečištění jsou dva plynové kotle umístěné 

v technických místnostech. Každý kotel má výkon 60 kW. Celkový výkon obou kotlů je 

tedy 120 kW. Při nominálním výkonu bude každý z kotlů produkovat emise oxidů 

dusíku do 55 mg NOx. Dle [44] patří tyto kotle do třídy 5- koncentrace NOx nižší než 

70 mg/kWh. Obě kotelny (2x 60 kW) jsou podle [50] malým zdrojem znečišťování 

ovzduší (limit 0,2 MW). Plynové kotle musí být provozovány s požadovanou účinností 

spalování paliv a s přípustnou koncentrací oxidu uhelnatého dle přílohy č. 7 NV. č. 

146/2007 Sb. [46] 
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Během výstavby bude ovzduší zatěžováno prachem vzniklým při stavebních 

činnostech. Množství prachu bude omezováno skrápěním prašných ploch vodou apod.  

Ochrana proti hluku 

Stavba bude využívána pro bydlení. Z tohoto důvodu byly kladeny vysoké 

požadavky na akustiku. Veškeré konstrukce jsou navrženy z takových materiálů a 

v takových skladbách, aby co nejlépe zaručovaly akustickou pohodu uvnitř objektu. 

Velká pozornost byla věnována oddělení sousedních bytů. 

Likvidace odpadů 

S odpady vzniklými v průběhu užívání bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb. [12]. Dle tohoto zákona vzniknou během užívání stavby odpady 

kategorie „O“- Ostatní a „N“- Nebezpečné. Vzniklé odpady je nutné třídit do těchto 

kategorií a nakládat s nimi v souladu s vyhláškou města č. 8/1998 [13]: 

•••• papír, sklo bílé, sklo tmavé a plasty se budou ukládat do zvláštních sběrných 

nádob k tomu určených, které jsou umístěny u parkoviště 

•••• nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou zářivky, barvy, vyjetý olej 

atd. dle [12] je nutné ukládat do sběrných nádob ve sběrných dvorech k tomu 

určených 

•••• objemný odpad bude rovněž ukládán do sběrných dvorů (nábytek, koberce, 

sanitární keramika; objemné lepené, skleněné a kovové obaly atd.) 

•••• pro ukládání směsného komunálního odpadu budou zřízeny plastové popelnice; 

jejich obsah bude v pravidelných časových úsecích odvážen na skládku. 

••••  odpady ze zeleně je možné odkládat pouze do přistavených kontejnerů v čase 

sezónního svozu, případně na pozemku vlastníka stavby 

 

Svoz recyklovatelných surovin (papír, sklo, plasty) včetně směsného 

komunálního odpadu bude dle platného harmonogramu zajišťovat společnost Hradecké 

služby a.s. 
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Ochrana proti vniku nepovolaných osob 

Pozemek kolem stavby nebude oplocen. Vchodové dveře do bytových prostor, 

obchodů a garáží budou opatřeny bezpečnostními zámky. Skleněné výplně u výkladců a 

vchodových dveří jsou navrženy z tvrzeného bezpečnostního skla. 

 

2.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Navazující veřejné plochy a komunikace jsou v souladu s [4]. Pěší přístup 

k domu je řešen jako bezbariérový pouze z ulice Kaštanová. Přístup k obchodům nebo 

k bytové části domu je možný z ulice Tomajerova pouze po překonání terénního 

schodiště, které překonává výškový rozdíl mezi suterénem a 1. NP. Pěší komunikace 

kolem stavby jsou navrženy ze zámkové dlažby typu „H“ v šířce 1,5 m. Na parkovišti 

jsou zřízena 2 parkovací stání pro tělesně postižené dle [4]. 

 

2.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do PD 

Na stavebních parcelách č. 1157/1 a 1158/1 byl v rámci přípravy stavby 

zpracován geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. 

V červenci 2012 byl proveden firmou DEKONTA a.s., Dřetovice 109, 273 42 

Stehlečeves podrobný geologický průzkum lokality. Průzkum se provedl pomocí 3 

jádrových vrtů provedených do hloubky 12,0 m. Jádra vrtů byla následně 

zdokumentována geologem, který zároveň odebral vzorky pro laboratorní zkoušky. 

Podzemní voda 

Během provádění vrtných prací nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 
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Předkvartérní podloží 

Zájmové území je položeno v nadmořské výšce cca 225 m.n.m. Z širšího 

pohledu se daná lokalita řadí k jednotce Českého masívu. V prostoru zkoumané 

lokality je podloží tvořeno šedými jílovci či méně častými slínovci řezenského 

souvrství (spodní až horní coniak). Povrch slínovců či jílovců byl zaznamenán 

v hloubce 9,5 až 11 m pod terénem tj. na výškové úrovni 225,000 až 226,5 m.n.m. 

(B.p.v.). Toto podloží je značně zvětralé a z tohoto důvodu náleží do klasifikační třídy 

R6 dle [47] 

Pokryvné útvary 

Předkvartérní podloží je překryto mohutným souvrstvím štěrkopísků a písků 

fluviálního původu. Sedimenty náleží k wormské terase Labe. V prostoru zkoumané 

lokality jsou uloženy výhradně zeminy s minimálním obsahem prachovitých a 

jílovitých frakcí. Svrchní horizonty geologického profilu tvoří jemnozrnné písky 

s příměsí drobných valounů (zrna do velikosti 0,5 mm tvoří 60% celkového objemu). 

Hlubší partie jsou tvořeny středně až hrubě zrnitými písky s vysokým obsahem střední 

štěrkovité frakce tvořené valouny. 

V podloží převládají špatně zrněné písky třídy S2 SP, které jsou ve spodní části 

doplněny písčitými štěrky třídy G3 G-F. Svrchní části jsou tvořeny prachovitými písky 

třídy S3 S- F. 

Skladba podloží včetně mocností 

• pokryvný útvar- kvartér 

•••• povrchová zemina- písčitá hlína (včetně svrchní humusovité půdy)  

až písčité hlíny tříd F3 MS a S4 SM o celkové mocnosti cca 1,4 m 

•••• svrchní část terasového souvrství- jemně zrnité písky,  

místy až prachovité s příměsí valounků S2 SP, S3 S- F  

o celkové mocnosti cca 4 m 

•••• spodní část terasového souvrství- středně zrnité písky s drobnými  

až středními valouny, místy se vyskytují písčité štěrky SP2, G3 G- F  

o celkové mocnosti 4-5,5 m 
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• předkvartérní podloží 

•••• zvětralé jílovce a slínovce řezenského souvrství R6 

 

Provedenými průzkumy byly zjištěny tyto skutečnosti: 

Základové poměry v prostoru staveniště jsou jednoduché a náročné dle ČSN 

EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná pravidla [8].  

Radonové riziko 

Radonový průzkum byl proveden firmou Global- Geo, s.r.o. Na základě posudku 

č. 08PR1008 o hodnocení radonového indexu plochy zástavby ze dne 18.8.2012, který 

je součástí projektové dokumentace bylo zjištěno nízké radonové riziko. Hydroizolace 

spodní stavby bude provedena v souladu s [48]. 

 

2.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční a polohový 

systém 

Přehled použitých podkladů: 

•••• katastrální mapa 1:2000 

•••• informace včetně výpisů z katastru nemovitostí 

•••• geodetické zaměření stávající lokality, zaměření provedla firma  

GON Hradec Králové, a.s. 

 

Projektová dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému JTSK 

(Jednotná trigonometrická síť katastrální). Před zahájením stavebních prací se provede 

vytýčení stavebních objektů dle vytyčovacího výkresu, který bude součástí prováděcí 

dokumentace. 
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2.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

•••• SO 01- Polyfunkční bytový dům 

•••• SO 02- Přípojky inženýrských sítí 

•••• SO 03- Opěrné stěny, venkovní terénní schodiště 

•••• SO 04- Zpevněné plochy 

•••• SO 05- Terénní a sadové úpravy 

 

2.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před účinky 

v průběhu realizace a po jejím dokončení 

Výstavba polyfunkčního bytového domu nebude trvale omezovat žádné 

existující provozy. Pouze při budování inženýrských přípojek v ulicích Tomajerova a 

Kaštanová dojde k dočasnému záboru pozemních komunikací. Veškeré stavební práce 

budou prováděny tak, aby byl minimalizován dopad na okolí stavby. Stavební činnost 

nebude omezovat žádné stávající sousední objekty a provozy. 

Ochrana okolí stavby v průběhu realizace stavby 

Stavební práce budou prováděny dle technicko- technologických předpisů a 

norem platných v ČR. Musí být dodržovány podmínky dané stavebním povolením. 

V průběhu stavebních prací dojde k mírnému zhoršení životního prostředí vlivem hluku 

stavebních strojů, prašnosti, dopravní zátěže a vibrací. Stromy, které je nutné zachovat, 

musí být opatřeny bedněním tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození v průběhu 

výstavby. 

Ochrana prostředí proti prašnosti 

Stavební suť bude během manipulace skrápěna vodou a přepravována 

vyhovující technikou. Denně bude prováděn úklid mokrou cestou všech prostor 

dotčených stavbou, stavebního dvora, chodníků a veřejných komunikací, které budou 

znečištěny stavební mechanizací. Veškeré dopravní prostředky a stroje budou před 

vjezdem na pozemní komunikaci očištěny (na „oklepové ploše“ nebo mokrou cestou). 
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Ochrana proti hluku a vibracím 

Stavební práce je možno provádět v době od 700 do 2100 hod dle [49]. 

Ochrana ovzduší 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 [50] 

tak, aby se co nejvíce eliminovalo znečištění ovzduší. Toho lze docílit např.: 

•••• minimalizací doby provozu stavební techniky 

•••• vhodným skladováním výrobků a pohonných hmot, které obsahují těkavé látky 

dle platných předpisů 

•••• zákazem spalování odpadních látek a obalů ve veřejných ohništích 

 

Ochrana vod 

Při ochraně vod je nutné řídit se zákonem č. 254/2001 Sb. [9] a nařízením 

vlády č. 61/2003 Sb. [10]. Odpadní vody vzniklé v průběhu výstavby budou odváděny 

do stávající kanalizační sítě města Hradce Králové. Dešťovou vodu z výkopu je možné 

čerpat do kanalizační přípojky pro dešťovou vodu. Hadice od čerpadla se vloží do 

kanalizační šachty, která je součástí přípojky pro bytový dům. Splaškové vody ze 

zařízení staveniště budou napojeny na samostatně zřízenou přípojku určenou pouze pro 

účely zařízení staveniště.  

Nakládání s odpady 

S odpady vzniklými v průběhu výstavby bude zacházeno dle zákona č. 

185/2001 Sb. [51]. Ke kolaudaci musí být předloženy doklady o uložení odpadu. 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby bylo minimalizováno množství 

vzniklého odpadu. Recyklovatelný stavební odpad bude nabídnut recyklačnímu 

pracovišti, které je sdružené v asociaci pro rozvoj recyklace. Stavební odpad mající 

charakter nebezpečného odpadu dle [51] bude likvidován oprávněnou firmou. 
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Ochrana stávajícího vedení inženýrských sítí 

V průběhu realizace je třeba dbát zvýšené opatrnosti při ochraně inženýrských 

sítí. Inženýrské sítě pod zpevněnými plochami v prostoru staveniště budou uloženy 

v chráničkách tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Při napojování domovních 

přípojek na stávající řády města bude postupováno opatrně a v souladu s požadavky 

správců dotčených inženýrských sítí. 

Zajištění přívodu vody a el. energie 

Voda pro potřeby zařízení staveniště bude zrealizována jako „Zvláštní měření 

staveništního odběru“. Pro napojení bude použita nově vybudovaná přípojka pro bytový 

dům. Úhrada za spotřebovanou vodu bude smluvně sjednána paušální cenou mezi 

zhotovitelem a investorem. Stejnými platebními podmínkami se vyřeší odběr elektrické 

energie pro potřeby zařízení staveniště. 

Údaje o dopravních trasách 

Hlavní vjezd na staveniště je navržen z ulice Tomajerova. Příjezd vozidel 

stavby bude realizován po stávajících komunikacích města. Zhotovitel musí provést 

taková opatření, aby nedošlo ke znečištění pozemních komunikací. V případě znečištění 

je zhotovitel povinen okamžitě provést jejich úklid. Po celou dobu výstavby bude 

zachována dopravní obsluha v dotčené oblasti. 

2.1.12.  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré práce staveništi musí být prováděny v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb. [34] a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [35]. Všichni pracovníci musí být 

řádně proškolení dle odstavce 2 a 3 zákoníku práce [32] a vybaveni osobními 

ochrannými pracovními pomůckami dle [33].  

Dodržování bezpečnostních zásad bude kontrolovat stavbyvedoucí, TDI 

případně pracovníci inspektorátu práce. Kolem staveniště se provede mobilní oplocení 

PROMO výšky 2, 0 m. Vjezd do prostoru staveniště musí být uzamykatelný a opatřený 

bezpečnostní značkou a cedulí se zákazem vstupu dle [36]. V průběhu výstavby jsou 

pracovníci převážně ohroženi prací ve výškách (práce více než 1,5 m nad zemí). Tyto 

práce se musí řídit [37]. 
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2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Polyfunkční bytový dům je navržen v souladu se současnými požadavky týkajícími 

se zatížení stavebních konstrukcí tak, aby zatížení v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek [1]: 

•••• zřícení stavby nebo její části 

•••• větší stupeň nepřípustného přetvoření 

•••• poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

•••• poškození v případě kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Statický výpočet je součástí projektové dokumentace „F“- stavebně konstrukční část 

(není součástí této DP) 

2.3. Požární bezpečnost 

Objekt je navržen v souladu s požárními požadavky. Požární bezpečnost je řešena 

v samostatné části projektové dokumentace (není součástí této DP). Stavba musí po určitou 

dobu dle [1]: 

•••• zachovat únosnost a stabilitu konstrukce 

•••• omezit rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě 

•••• omezit šíření požáru na sousední stavby 

•••• umožnit evakuaci osob a zvířat 

•••• umožnit bezpečný zásah jednotek požární ochrany 
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2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavební objekt je navržen v souladu s hygienickými požadavky. Větrání objektu je 

řešeno přirozeným způsobem kromě vzduchotechniky, která bude zajišťovat odvětrání 

koupelen a wc. Všechny místnosti objektu jsou navrženy v souladu s požadavky na minimální 

výměnu vzduch dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. [15] Parametry vnitřního prostředí (teplota a 

vlhkost) jsou navrženy v souladu s ČSN 730540- 2 [6]. Na konstrukce objektu nejsou použity 

žádné materiály, které by v průběhu užívání ohrožovaly zdraví osob. Provoz objektu je 

v souladu se životním prostředím dle platné legislativy [10, 42, 51, 52]. Ochrana zdraví osob a 

životního prostředí v průběhu výstavby bude realizována dle bodů 2.1.11. a 2.1.12.  

2.5. Bezpečnost při užívání 

V průběhu provozu je nutné dodržovat bezpečnostní opatření vyplývající 

z příslušných právních předpisů. Stavební objekt a technologická zařízení jsou navrženy 

v souladu s technologickými předpisy výrobců a opatřeny certifikačními listy o bezpečnosti 

provozu instalovaných zařízení. Vchodové dveře do bytových prostor, obchodů a garážová 

vrata budou opatřeny bezpečnostními zámky. Výplně výloh obchodů, vchodových dveří 

včetně oken v 1.NP budou zhotoveny z bezpečnostního skla. Pozemek okolo bytového domu 

nebude v průběhu užívání oplocen. Veškeré prostory kde hrozí nebezpečí pádu v průběhu 

užívání (vnitřní a venkovní schodiště a přístup k obchodům) budou zabezpečeny zábradlím 

v potřebné výšce. Nášlapné vrstvy schodišť, balkonů a přístupu k obchodům apod. jsou 

navrženy z takových materiálů, aby co nejvíce zabraňovaly uklouznutí a následnému zranění. 

2.6. Ochrana proti hluku 

Stavba bude využívána pro bydlení. Z tohoto důvodu jsou kladeny vysoké 

požadavky na akustiku. Veškeré konstrukce jsou navrženy z takových materiálů a v takových 

skladbách, aby co nejlépe zaručovaly akustickou pohodu uvnitř objektu. Velká pozornost byla 

věnována oddělení sousedních bytů.  
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Výplňové obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 44 CB. 

Dělící stěny mezi jednotlivými byty budou provedeny z akustických cihelných bloků 

POROTHERM 25 AKU MK, které zaručí dostatečnou akustickou izolaci. Kročejová 

neprůzvučnost podlah je řešena pomocí kročejové izolace STYROFLOOR T4 tl. 30 mm, 

která je umístěna vždy ve skladbách podlah mezi 2 bytovými podlažími. Z důvodu zamezení 

šíření hluku budou výplňové konstrukce pružně odděleny od nosné konstrukce objektu. 

Pružné oddělení bude řešeno pomocí minerálních rohoží nebo PUR pěny. 

2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 0540 [6] a splňuje kritérium na měrnou 

energetickou spotřebu stanovenou vyhláškou č. 291/2001 Sb. [7]. Energetický štítek budovy 

je součástí této projektové dokumentace (bod 3.3. Energetický štítek budovy). 

2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Přístup do všech veřejných prostor budovy je v souladu s požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby [3]. Minimální šířka dveří ve veřejných prostorách je 800 mm. Výtahová kabina má 

rozměry 1100x1400 mm dle [3]. Přístup k objektu pro pěší je v souladu s touto vyhláškou 

pouze z jihozápadní strany z ulice Kaštanová kolem parkoviště. Pěší komunikace jsou 

navrženy v minimální šířce 1,5 m. Na parkovací ploše budou vyhrazena 2 stání pro vozidla 

přepravující osoby těžce pohybově postižené. 
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2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Povodně 

Výškové umístění stavby zaručuje ochranu v případně povodní a následného zvýšení 

hladiny nedaleké řeky Labe. 

Sesuvy půdy 

Stavba se nachází v území, které není ohroženo sesuvy půdy. 

Poddolování 

Stavba se nachází v území, kde není prováděna hlubinná těžba. 

Seizmicita 

Stavba se nachází v území, které by nemělo být ohroženo přímými účinky 

zemětřesení. Z tohoto důvodu nejsou navržena žádná opatření proti seizmicitě. 

Radon 

Radonový průzkum byl proveden firmou Global- Geo, s.r.o. Na základě posudku č. 

08PR1008 o hodnocení radonového indexu plochy zástavby ze dne 18.8.2012, který je 

součástí projektové dokumentace bylo zjištěno nízké radonové riziko. Hydroizolace spodní 

stavby bude provedena v souladu s [48]. 

 

2.10. Ochrana obyvatelstva 

Polyfunkční bytový dům není svým účelem určen k civilní ochraně obyvatelstva. 
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2.11. Inženýrské stavby 

2.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťová voda ze střechy bude přímo odváděna do dešťové kanalizace města. 

Majitelem sítě jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.  

 

Výpočet množství odváděných dešťových vod: 

 

Výpočet je proveden v souladu s ČSN 75 61 01 [38] 

Obecný vzorec pro výpočet množství dešťových vod [38]: 

 

Qr… průtok dešťové vody [l/s] 

i… intenzita deště [l/s * m2] 

A… půdorysný průmět odvodňované plochy [m2] 

C… součinitel odtoku vody z odvodňované plochy [-] 

 

Střecha: 

• Blok „A“ 

•  

Pro odvod vody ze střechy je navrženo 2x svislé potrubí DN 150 (při stupni 

plnění 0,3). Maximální hydraulická kapacita jednoho potrubí je při daném plnění 25 

l/s. Přípojka bude provedena z potrubí KGEM SN 8; 160 x 4,0 mm (při minimálním 

sklonu potrubí 1,0 % a plnění 70 % má hydraulickou kapacitu 19,72 l/s). 

 

[ ]slCAiQr /⋅⋅=

slCAiQr /455,1315,44803,0 =⋅⋅=⋅⋅=
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• Blok „B“ 

•  

Pro odvod vody ze střechy je navrženo 2x svislé potrubí DN 150 (při stupni 

plnění 0,3). Maximální hydraulická kapacita jednoho potrubí je při daném plnění 25 

l/s. Přípojka bude provedena z potrubí KGEM SN 8; 160 x 4,0 mm (při minimálním 

sklonu potrubí 1,0 % a plnění 70 % má hydraulickou kapacitu 19,72 l/s). 

 

Parkoviště: 

  

Pro odvod vody je navrženo potrubí KGEM SN 8 DN 160 (minimální sklon 

potrubí je 1,5 %, hydraulická kapacita je 24,40 l/s; 70% plnění potrubí) [53]. 

Odvodnění parkoviště bude provedeno liniovým odvodněním ACO DRAIN 

MULTIDRAIN. Jsou navrženy žlaby pro třídu zatížení B 125 ve jmenovité velikosti 

200 s mřížkou žlabů z pozinku. Vpustě žlabů mají světlost DN 100. 

 

Příjezd ke garážím 

Množství dešťové vody z plochy příjezdu ke garážím svedené de dešťové 

kanalizace bloku „A“: 

 

Množství dešťové vody z plochy příjezdu ke garážím svedené de dešťové 

kanalizace bloku „B“: 

 

 

Pro odvod vody je navrženo potrubí KGEM SN 8 110 x 3,2 mm (minimální 

sklon potrubí je 1,0 %, hydraulická kapacita 7,4 l/s; 70% plnění potrubí) [53]. 

Odvodnění příjezdu ke garážím bude provedeno liniovým odvodněním ACO DRAIN 

MULTIDRAIN. Jsou navrženy žlaby pro třídu zatížení B 125 ve jmenovité velikosti 

150 s pozinkovanou mřížkou. Vpustě žlabů mají světlost DN 100. 

slCAiQr /200,1319,44003,0 =⋅⋅=⋅⋅=

slCAiQr /92,206,0116203,0 =⋅⋅=⋅⋅=

slCAiQr /96,46,06,27503,0 =⋅⋅=⋅⋅=

slCAiQr /40,36,03,18903,0 =⋅⋅=⋅⋅=
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Dešťová voda z pojížděných ploch nejprve projde odlučovačem lehkých 

kapalin a teprve následně bude napojena na přípojku dešťové kanalizace příslušného 

bloku budovy. Následný celkový průtok v přípojce bude roven součtu průtoků vody 

z příjezdu ke garážím a vody ze střechy. 

 

Dešťová přípojka bloku „A“: 

Qcelk.= 13,455+ 4,96= 18,415 l/s 

Na tento průtok je navrženo potrubí KGEM SN 8 160 x 4,0 mm; při dodržení 

minimálního spádu 1,0 % je hydraulická kapacita 19,72 l/s (70% plnění potrubí). [53] 

 

Dešťová přípojka bloku „B“: 

Qcelk.= 13,2+ 3,4= 16,60 l/s 

Na tento průtok je navrženo potrubí KGEM SN 8 160 x 4,0 mm; při dodržení 

minimálního spádu 1,0 % je hydraulická kapacita 19,72 l/s (70% plnění potrubí). [53] 

 

Výpočet množství odváděných splaškových vod: 

 

Výpočet je proveden v souladu s ČSN 75 61 01. [38] 

Obecný vzorec pro výpočet množství splaškových vod: 

 

Qww… celkový průtok odváděných splaškových vod [l/s] 

K… součinitel odtoku [l0,5/s0,5], pro bytové domy roven 0,5 

DU… průtok splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů [l/s] 

 

[ ]slDUKQww /∑⋅=
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• Blok „A“ 

Počet jednotlivých zařizovacích předmětů: 

•••• vana    8ks   DU= 0,8 l/s 

•••• umyvadlo   20 ks  DU= 0,5 l/s 

•••• výlevka  1 ks  DU= 2,5 l/s 

•••• záchod   19 ks  DU= 2,0 l/s 

•••• dřez   16 ks  DU= 0,8 l/s 

•••• sprchový kout  8 ks  DU= 0,6 l/s 

•••• automatická pračka 16 ks  DU= 0,8 l/s 

•••• podlahová vpusť 1 ks  DU= 2,0 l/s 

 

 

Je navržena kanalizační přípojka o průměru KGEM SN 8, 160 x 4,0 mm 

(hydraulická kapacita potrubí při spádu 1 % a 70% plnění je 19,72 l/s). [53] 

 

• Blok „B“ 

Počet jednotlivých zařizovacích předmětů: 

•••• vana    4ks   DU= 0,8 l/s 

•••• umyvadlo   20 ks  DU= 0,5 l/s 

•••• výlevka  1 ks  DU= 2,5 l/s 

•••• záchod   18 ks  DU= 2,0 l/s 

•••• dřez   16 ks  DU= 0,8 l/s 

•••• sprchový kout  12 ks  DU= 0,6 l/s 

•••• automatická pračka 16 ks  DU= 0,8 l/s 

•••• podlahová vpusť 1 ks  DU= 2,0 l/s 

 

 

Je navržena kanalizační přípojka o průměru KGEM SN 8, 160 x 4,0 mm 

(hydraulická kapacita potrubí při spádu 1 % a 70% plnění je 19,72 l/s). [53] 

slQww /72,43,895,0 =⋅=

slQww /65,45,865,0 =⋅=
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2.11.2. Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka se napojí na stávající vodovodní řád pomocí navrtávací 

soupravy HAWLE 200/40. Napojení provede správce sítě (Vodovody a kanalizace 

Hradec Králové a.s.).  

Výpočet spotřeby vody pro polyfunkční bytový dům je proveden dle ČSN 75 

5455 [39] : 

• Blok „A“ 

Počet jednotlivých zařizovacích předmětů: 

•••• vana    8ks   Qa= 0,3 l/s 

•••• umyvadlo   20 ks  Qa = 0,13 l/s 

•••• záchod   19 ks  Qa = 0,15 l/s 

•••• dřez   16 ks  Qa = 0,2 l/s 

•••• sprchový kout  8 ks  Qa = 0,2 l/s 

•••• automatická pračka 16 ks  Qa = 0,2 l/s 

•••• požární hydrant o ekvivalentním průměru potrubí 5 mm (Qa= 0,3 l/s  

při jmenovitém přetlaku 200 kPa), hydrant předběžně navržen v každém 

podlaží po 1 ks (celkem 6 ks); požární řešení objektu není součástí této DP  

 

 

 

Qd … celkový průtok potrubím [l/s] 

Qa … jmenovité průtoky výtokových armatur [l/s] 

 

Navrženo potrubí HD- PE PN 10 o rozměrech 40 x 3,7 mm (světlost 32,6 mm); 

DN 32; návrhová rychlost 2,5 m/s; maximální průtok 2,08 l/s [42]. Na tuto přípojku 

bude napojeno zařízení staveniště, proto se musí posoudit, co bude mít větší spotřebu 

vody, jestli zařízení staveniště nebo bytový dům a na vetší hodnotu následně 

nadimenzovat vodovodní přípojku (potřeba vody pro zařízení staveniště není součástí 

této DP). 

[ ] slslnQQ
n

i

iAid /90,1/
1

2
=⋅= ∑

=
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• Blok „B“ 

Počet jednotlivých zařizovacích předmětů: 

•••• vana    4ks   Qa = 0,3 l/s 

•••• umyvadlo   20 ks  Qa = 0,13 l/s 

•••• záchod   18 ks  Qa = 0,15 l/s 

•••• dřez   16 ks  Qa = 0,2 l/s 

•••• sprchový kout  12 ks  Qa = 0,2 l/s 

•••• automatická pračka 16 ks  Qa = 0,2 l/s 

•••• požární hydrant o ekvivalentním průměru potrubí 5 mm (Qa= 0,3 l/s  

při jmenovitém přetlaku 200 kPa), hydrant předběžně navržen v každém 

podlaží po 1 ks (celkem 6 ks); požární řešení objektu není součástí této DP 

 

 

Navrženo potrubí HD- PE PN 10 o rozměrech 40 x 3,7 mm (světlost 32,6 mm); 

DN 32; návrhová rychlost 2,5 m/s; maximální průtok 2,08 l/s. [42] 

 

2.11.3. Zásobování energiemi 

Podrobný popis přípojek je uveden v bodě 2.1.4. 

Spotřeba plynu 

Plynový kotel kondenzační 65 kW ……………………….6,9 m3/ hod 

Je navržen plynoměr ACTARIS G6/ RF1 o průtoku 0,06- 10 m3/ hod. 

 

Pozn.: Pro každý blok bude zřízena samostatná plynovodní přípojka a 

samostatný plynový kotel o daném výkonu. Plynové kotle budou umístěny 

v technických místnostech obou bloků. Jsou navrženy plynovodní přípojky DN 25. 

Hlavní uzávěry plynu budou umístěny vně objektu hned u stěn.  

[ ] slslnQQ
n

i

iAid /84,1/
1

2
=⋅= ∑

=
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Elektrická energie 

Zásobování elektrickou energií bude řešeno napojením na stávající síť města 

v ulici Kaštanová. Správcem sítě je ČEZ a.s. Je uvažováno s přibližným příkonem 58 

kW o soudobém výkonu 50 kW. Roční spotřeba je přibližně odhadována na 25 650 

kW.  

2.11.4. Řešení dopravy 

Garáže pro nájemníky bytů jsou přístupné z ulice Tomajerovy. Šířka vjezdu je 

4,5 m. Vjezd na parkoviště pro zákazníky včetně zásobování obchodů, které jsou 

umístěny v 1. nadzemním podlaží objektu, bude zřízen z ulice Kaštanová. Šířka vjezdu 

je 6 m. Obě tyto komunikace jsou dvoupruhové obousměrné silnice  III. třídy o šířce 

asfaltového pásu 6 m. Na každé straně vozovky je pěší komunikace o šířce 1,5 m, 

která je oddělena od vozovky pruhem zeleně o šířce 1,5 m. Pěší mohou přijít k bytům 

a obchodům z ulice Tomajerovy i Kaštanové. 

 

2.11.5. Povrchové úpravy okolí včetně vegetačních úprav 

Zpevněné plochy v okolí objektu budou provedeny ze zámkové dlažby typu 

„H“. Jedná se o příjezd ke garážím, které jsou umístěny v suterénu domu, parkoviště a 

nově zřízené pěší komunikace. Pochuzí plochy budou provedeny z dlažby tl. 50 mm a 

pojízdné tl. 80 mm. Kolem objektu se zhotoví okapový chodník v šířce 0,6 m 

z praného kačírku tl. 200 mm. Pochuzí plochy včetně okapového chodníku budou 

ohraničeny betonovými obrubníky ABO 10- 20 o rozměrech 1000x50x250 mm. 

Zpevněné plochy zatížené dopravou budou ohraničeny silničními obrubníky ABO 1- 

15 o rozměrech 1000x300x150 mm. Podrobný popis zpevněných ploch viz. bod. 3.3. 

Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost- zpevněné plochy. 

Po dokončení výstavby bude provedeno osázení nezpevněných ploch trávníky 

a výsadba křovin a keřů. Některé stromy z původní vegetace před zahájením výstavby 

zůstaly zachovány. Pro výsadbu křovin a keřů je vypracována samostatná 

dokumentace. 
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2.11.6. Elektronické komunikace 

Elektronické komunikace nejsou v rámci stavby navrženy. 
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3. DOKLADOVÁ ČÁST 

(ČÁST „D“) 

3.3. Energetický štítek budovy 
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4. DOKUMENTACE STAVBY- TECHNICKÁ ZPRÁVA 

(ČÁST „F“) 

4.1. Účel objektu 

Stavbou je polyfunkční bytový dům. Hlavním důvodem výstavby je zvýšení kapacit 

pro bydlení v dané lokalitě. Stavba má 5 nadzemních podlaží včetně suterénu.  V přízemí se 

nachází 5 malých obchodů. Nad těmito obchody jsou 4 bytová podlaží, ve kterých je celkem 

32 samostatných bytů o velikosti 2+ kk až 4+ kk. 

 

4.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního, výtvarného řešení 

a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu  

a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Urbanistické řešení 

Polyfunkční bytový dům se nachází v Hradci Králové. Konkrétně v místní části 

města zvané Třebeš. Jedná se o lokalitu kde je již v současné době rozsáhlá městská bytová 

zástavba. Stavba je umístěna na rohu ulic Tomajerovy a Kaštanové. Hlavní vstupy do 

bytových prostor jsou umístěny z jihozápadní strany objektu. Pěší přístup k těmto vchodům 

včetně obchodů nacházejících se v 1. NP je možný z obou přilehlých pozemních komunikací. 

Při přístupu ke vstupům do objektu z ulice Tomajerovy je nutné překonat výškový rozdíl 

terénu pomocí schodiště. Rovněž z ulice Tomajerovy je zřízen vjezd a výjezd z garáží, které 

jsou umístěny v suterénu stavby. Pro nájemníky bytů, u kterých není součástí garáž je 

k dispozici parkovací plocha na jihozápadní straně objektu, která je přístupná z ulice 

Kaštanové. Součástí parkovací plochy pro osobní vozidla je také plocha pro vymezená  

pro automobily zásobující obchody. 
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Architektonické řešení 

Objekt má 5 nadzemních podlaží + suterén. Půdorys objektu je atypický. Ze 

severovýchodní strany dominují stavbě vjezdy do garáží se stříškou z čirého laminátu a 

venkovní krytá chodba, která slouží pro přístup k obchodům. Dále venkovní schodiště 

vyrovnávající výškové změny terénu mezi suterénem a 1. NP. Plocha fasády je různorodě 

vertikálně členěna. Dominantním prvkem jsou balkony s nerezovým zábradlím. Z jihozápadní 

strany dominují objektu sklolaminátové stříšky nad vstupy do objektu. Střecha je navržena 

plochá.  

Povrchovou úpravu fasády tvoří silikonová barva AMPHISILAN PLUS CE 

v odstínu RAL 1005. V prostoru venkovní chodby kde je provedeno kontaktní zateplení má 

povrchová úprava (silikonová omítka BAUMIT SILIKON TOP, škrábaná struktura 1,5 mm) 

odstín BAUMIT LIFE 041 (tento odstín se shoduje s odstínem  RAL 1005). Soklová část je 

provedena z kamínkové omítka WEBER.PAS MARMOLIT, struktura MAR 1 MO 62 (HBW 

16). 

Architektonické řešení je navrženo tak, aby stavba byla v souladu s okolní krajinou a 

nadměrně nenarušovala architektonický výraz stávající zástavby. 

Dispoziční řešení 

Celý stavební objekt je rozdělen na dva nezávislé bloky „A“ a „B“. Budova má 

suterén a 5 nadzemních podlaží. V suterénu se nacházejí garáže pro osobní automobily, 

sklepní prostory a technická místnost. V 1. NP. je celkem 5 obchodů.  

Tyto obchody jsou zpřístupněny venkovní chodbou, která probíhá podél celého objektu. 

Hlavní vstupy do bytové části se nacházejí na jihozápadní straně objektu. Součástí 

vchodových dveří jsou schránky na poštu. Za vchodovými dveřmi je prostor zádvěří. Z něho 

je možno vstoupit do prostoru schodiště, úklidové místnosti nebo do kočárkárny včetně 

kolovny. V prostoru schodiště je také zřízen bezbariérový výtah. V každém z obou bloků 

budovy jsou 4 bytová podlaží po 4 bytech. Celkem je tedy v domě 32 bytů. Všechny byty jsou 

přístupné z prostorů schodišť. Za vchodovými dveřmi všech bytů jsou předsíně, které plní 

zároveň funkci chodby. Z těchto prostorů je možno vstoupit do jednotlivých místností. 

Součástí některých bytů jsou balkony přístupné vždy z obývacího pokoje. Každý byt má 

sklepní prostor. Byty, které mají garáž jsou uvedeny v bodu 1.9. 
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Vegetační úpravy 

Po zhotovení stavby se pozemek zatravní a osází keři a stromy. 

Bezbariérové užívání stavby včetně přístupu 

Přístup do všech veřejných prostor budovy je v souladu s požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb.[4]. Přístup k objektu pro pěší je v souladu s touto vyhláškou pouze 

z jihozápadní strany z ulice Kaštanové kolem parkoviště. Na parkovací ploše jsou vyhrazena 

2 stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

 

3.2. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Celková plocha stavebních parcel:    8389 m2 

Zastavěná plocha:      890 m2 

Obestavěný prostor:      16 341 m3 

Plocha okapového chodníku (kačírek):   46,08 m2 

Komunikace pro pěší:      357 m2 

Parkoviště:       1202 m2 

Příjezd ke garážím:      479 m2 

Celková cena stavby:      84 500 000 Kč Kč 
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3.3. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě  

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Přípravné práce 

V rámci přípravných prací budou z prostoru staveniště odstraněny veškeré křoviny a 

některé stromy. Stromy, které budou zachovány, musí být ochráněny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození v průběhu výstavby. 

Zemní práce 

Pře zahájením samotných výkopových prací bude z prostoru staveniště shrnuta 

ornice v tloušťce 0,3 m. Výkopové práce budou prováděny těžkou stavební mechanizací. 

Výkopy se musí ručně začistit tak, aby jejich rozměry byly v souladu s projektovou 

dokumentací. Základovou spáru před betonáží prohlédne statik a ověří únosnost zeminy. 

Stavební jáma bude provedena jako svahovaná. Ornice včetně vytěžené zeminy se v celém 

svém objemu uloží na pozemku a následně bude použita pro zpětné zásypy a terénní úpravy.  

Základy 

Před započetím vlastní realizace základů musí být provedena ležatá kanalizace. 

Základová konstrukce je navržena v rozsahu patrném z výkresu č. 14- základy.  

Veškeré základové konstrukce jsou monolitické a to: 

•••• patky, základová deska pod výtahovou šachtou, výtahová šachta,  stropní 

konstrukce, sloupy a pás pod dělícími stěnami mezi bloky ze železobetonu  

třídy C 25/30- XC1- CL 0,2- S3 

•••• pásy pod obvodovými stěnami, základy pod komíny, základy pod schodiště a 

podkladní vrstva pod podlahy v suterénu v tl. 150 mm C 16/20- XC0- CL 1,0- S3 

•••• schodiště C 25/30- XC1- CL 0,2- S2 

•••• podkladní beton C 12/15- XC0- CL 0,2- S3 
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Sloupy budou založeny na ž.b. patky o tloušťce 0,5 m. Výtahová šachta je založena 

na ž.b. desce tl. 0,3 m. Pod tyto základy je nejprve nutné provést vrstvu podkladního betonu 

tl. 100 mm třídy C 12/15. Veškeré základy se budou provádět do systémového bednění. 

Pod obvodovými stěnami jsou oboustranně rozšířené základové pásy (rozšíření o 100 

mm na každou stranu). Vnitřní nosné stěny oddělující bloky „A“ a „B“ budovy jsou založeny 

na společném základovém pásu tl. 0,3 m ze železobetonu třídy C 25/30, který je oboustranně 

rozšířen o 150 mm. Ze severovýchodní strany objektu se provedou patky a pásy o 150 mm 

vyšší než u zbylé základové konstrukce viz. výkres č. 14- základy. Tento návrh je nutný 

z důvodu dodržení minimální hloubky založení objektu, jelikož v těchto místech objektu jsou 

vjezdy do garáží. Pod komínové těleso v bloku „A“ se provede základ o rozměrech 0,8 x 0,8 x 

0,5 m. Základ pod komín v bloku „B“ je součástí základového pásu mezi jednotlivými bloky 

budovy. 

Pro dorovnání výkopu do požadované úrovně se provede kolem základů zásyp ze 

zhutněného písku nebo štěrkopísku. Zhutnění těchto vrstev musí být provedeno na únosnost 

0,2 MPa. Následně se na tuto vrstvu provede podkladní beton třídy C 16/20 o tl. 150 m, který 

je nutné v místě vnitřních nenosných stěn suterénu vyztužit kari sítí 150x150x6 mm v šířce 1 

m. 

Opěrné železobetonové stěny 

Opěrné stěny jsou provedeny z pohledového železobetonu třídy C 25/30 tl. 300 mm a 

po zhotovení jejich povrch nebude dále upraven. 

Nosná konstrukce objektu 

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický kombinovaný skelet. 

Převážná část stropů je podporována sloupy 350x350 mm. Pouze v místě dilatační spáry obou 

bloků budovy jsou stropy podporovány zděnou stěnou POROTHERM 30 Profi. V úrovni 

stropu 1. NP jsou z důvodu průchodnosti venkovní chodby sloužící pro přístup k obchodům 

částečně nahrazeny obě nosné stěny vodorovnými průvlaky, které jsou uloženy z jedné strany 

na nosných stěnách a na druhé straně (v exteriéru) jsou vynášeny sloupy o rozměrech 

300x350 mm. Konstrukční výška podlaží je 3050 mm. Vodorovná část nosné konstrukce je 

řešena jako deska se skrytými průvlaky o tl. 250 mm. Pouze v místě uložení schodišťového 

ramene na stropní konstrukci je deska v místě mezi dvěma sloupy zesílena průvlakem. 
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Přerušení tepelného mostu v místě styku stropní desky a balkonové převislé části je řešeno 

pomocí vložených iso nosníků SCHOCK ISOKORB typ D. V místě napojení obvodových 

stěn na konstrukci stropu je stropní deska po celém vnějším obvodu doplněna tepelnou izolací 

z EPS tl.60 mm a věncovky POROTHERM VT8/23.8. Výtahová šachta plní funkci nosnou a 

ztužující, jelikož jsou na ni zároveň uloženy stropy jednotlivých podlaží. Monolitická část 

nosné konstrukce je ze železobetonu třídy C 25/30. V suterénu jsou obvodové zděné stěny 

nahrazeny monolitickými tl. 250 mm ze železobetonu třídy C 25/30. Stěny jsou monoliticky 

spojeny se stropem v suterénu. 

Schodiště 

Schodiště bude monolitické ze železobetonu třídy C 25/30. Konstrukce schodiště je 

řešena jako spojitá 2x zalomená deska s nadbetonovanými stupňi. Na jedné straně je deska 

vetknuta do stropního průvlaku a na druhé straně do stěny výtahové šachty. Napojení 

schodišťové desky na konstrukci výtahové šachty bude řešeno pomocí vylamovací výztuže.

   

Venkovní terénní schodiště překonávající rozdíl mezi vjezdy do garáží a 1. NP je 

navrženo ze zahradních stupňů přímých v pískové barvě (výrobce PRESBETON). Rozměry 

stupňů jsou 200x350x161 mm. Povrch stupňů bude upraven trýskáním. Mezipodesta se 

zhotoví ze zámkové dlažby typu „H“ tl. 50 mm. Dlažba bude uložena na vrstvě zhutněného 

kameniva ve skladbě vrstev dle bodu 3.3- odstavec „Zpevněné plochy“. Stupně budou 

uloženy na betonovém podkladu z betonu třídy C 20/25 tl. 200 mm. Samotná pokládka stupňů 

bude probíhat na betonový potěr tl. 20 mm. Pod betonovou vrstvu se provede vrstva 

zhutněného kameniva tl. 300 mm, která je složena z těchto vrstev: 

•••• HDK 8/16 tl. 100 mm 

•••• HDK 16/32 tl. 200 mm 
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Zdivo 

Zděné stěny budou provedeny z cihelných bloků POROTHERM. V řešeném objektu 

budou použity tyto typy stěn: 

• nenosná obvodová stěna tl. 440 mm z cihelných bloků  

POROTHERM 44 EKO+ Profi; tyto stěny jsou provedeny jako předsazené 

• nosná stěna tl. 300 mm z cihelných bloků POROTHERM 30 Profi 

• akusticky dělící nenosná stěna oddělující jednotlivé byty tl. 250 mm z cihelných 

bloků POROTHERM 25 AKU MK 

• příčka tl. 140 mm z cihelných bloků POROTHERM 14 Profi 

• příčka tl. 80 mm z cihelných bloků POROTHERM 8 Profi 

 

Zdivo z cihelných bloků typu „Profi“ je zakládá na zakládací maltu POROTHERM 

Profi AM. tl. min. 20 mm. Samotný proces zdění potom bude probíhat na tenkovrstvou 

vápenocementovou maltu POROTHERM Profi. Akusticky dělící stěna je zděná včetně 

zakládací vrstvy na cementovou maltu CEMIX MC 5. Pod zakládací vrstvu je nutné podložit 

těžký asfaltový pás s minimálním přesahem 40 mm na každou stranu oproti budoucímu 

obrysu hotové stěny. U nenosných stěn je nutné prostor mezi stěnou a stropem vyššího 

podlaží vyplnit trvale pružnou výplní (minerální rohož). Zároveň musí být minerální rohoží 

vyplněn styk stěn a svislé nosné konstrukce. Nenosné stěny jsou k železobetonovým sloupům 

nebo k výtahové šachtě kotveny pomocí kotevních trnů průměru 8 mm, které jsou přivařeny 

ke kotevní desce. Ta je osazena do sloupu již během jeho provádění. Kotvení stěn na nosnou 

konstrukci je znázorněno na výkrese č. 34. 

Nadpraží otvorů v obvodových stěnách a u vnitřní akusticky dělící stěny budou 

provedeny z překladů POROTHERM 7. U obvodových stěn se tyto překlady doplní o 

tepelnou izolaci tl. 80 mm. Nadpraží otvorů v příčkách je řešeno nízkými překlady 

POROTHERM 14,5. 
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Výtah 

Pro vertikální dopravu v objektu je navržen výtah KONE MONOSPACE R5. Jedná 

se o typ výtahu bez strojovny. Navržené parametry výtahu jsou v souladu s požadavky na 

bezbariérové užívání stavby [4]. Kabina je provedena v designu R5 AUTUMN 0071. 

Parametry výtahu: 

•••• šířka dveří:    900 mm 

•••• rozměry kabiny:    1100x1400 mm 

•••• rychlost kabiny:    1,6 m/s 

•••• počet osob:    8 

•••• maximální zatížení:   630 kg 

 

SDK příčka 

V koupelnách bude provedena sádrokartonová předstěna o výšce 1 m a tloušťce 0,1 

m. Za touto stěnou se provedou rozvody TZB. Předstěna je navržena ze sádrokartonových 

desek GKB-I GREEN 12,5/1250/2600, které jsou určeny do vlhkých prostorů. Následně se 

provede stěrková hydroizolace CERESIT CL 51 tl. 1mm nanášená ve dvou vrstvách. Ve 

finální fázi se předstěna obloží příslušným obkladem. 

Střešní konstrukce 

Střecha je navržena plochá o konstantním sklonu střešních rovin 3,5%. Spády jsou 

vytvořeny pomocí spádových desek RIGIPS EPS 100 S. Minimální tloušťka tepelné izolace u 

střešních vtoků je 200 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonový monolitický 

strop 5. NP. Na nosnou konstrukci se nejprve provede parozábrana z asfaltového 

natavitelného pásu SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL. Na tuto vrstvu se již provádí 

pokládka spádových desek, které se k podkladu lepí polyuretanovým lepidlem PUK. Na 

spádové desky se nalepí první vrstva samolepícího asfaltového podkladního pásu GLASTEK 

30 STICKER. Následně se nataví vrchní asfaltový modifikovaný pás GLASTEK 40 

SPECIAL DEKOR s břidličným posypem. Přechod mezi plochou střechou a atikou je řešen 

pomocí spádových klínů z EPS 100 S Stabil o rozměrech 80x80 mm. 

 



~ 59 ~ 

 

Komín 

Pro odvod spalin od plynového kotle je navržen jednoprůduchový komínový systém 

SCHIEDEL UNI PLUS. Jedná se o třísložkový komínový systém se zadním odvětráváním a 

vnitřní keramickou vložkou. Vnější rozměry tvarovek jsou 400x400 mm. Průduch je navržen 

o průměru 180 mm. Součástí komína je i nadstřešní prefabrikovaný plášť z vláknitého betonu 

včetně krycí desky. Oplechování komína se provede před osazením pláště. Povrchová úprava 

prefabrikovaného komínového pláště je cihlová struktura červená. 

Podlahy 

Podrobný popis skladeb jednotlivých konstrukcí podlah je uveden na výkrese č. 35- 

skladby konstrukcí. V následující tabulce je zpracován přehled použitých nášlapných vrstev  

včetně jejich specifikací. 

Tabulka č. 1- Specifikace nášlapných vrstev podlah: 

místnost  označení  výrobce popis barva formát 

[cm]  

poznámka 

sklep, technická 

místnost, garáže 

CERESIT 

76 

ceresit rychletvrdnoucí 

vyrovnávací 

hmota 

šedá - povrch ošetřen 

epoxidovým 

nátěrem 

CERESIT CF 34 

zádveří, prostor 

schodiště+ chodba, 

kolovna+ 

kočárkárna, 

úklidová místnost, 

mezipodesty 

61887 

DUNE 

naxos glazovaná dlažba krémová 32,5x32,5 matný povrch 
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Tabulka č. 1- Specifikace nášlapných vrstev podlah (pokračování): 

 

Pozn.: Specifikace se mohou měnit v závislosti na požadavcích investora. 

 

 

místnost  označení  výrobce popis barva formát 

[cm]  

poznámka 

předsíň+ 

chodba,  

komora 

37796 HAZEL 

RETT 

naxos glazovaná 

dlažba 

béžová 32,5x32,5 matný povrch 

wc, koupelna X22555 BLUE 

STONE 

naxos glazovaná 

dlažba 

šedá 22,5x22,5 matný povrch 

balkon, 

venkovní 

chodba kolem 

obchodů 

TAURUS 

GRESLINE 

rako neglazovaná, 

slinutá dlažba 

tmavě 

šedá 

30x30 protiskluz R9, 

mrazuvzdorná 

obchodní 

plocha, 

skladovací 

prostory 

X30015 SERENA 

NAT 

naxos glazovaná 

dlažba 

modrá 30x30 - 

obývací pokoj, 

pokoj, ložnice 

REAL SHELL 

3075 

forbo marmoleum - 30x2 m - 

schodišťová 

ramena  

mramorit tryskaný, 

impregonovaný 

040 

topteramo schodovka tl. 

35 mm 

- 40x40x3,5 - 
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Vnitřní dlažby budou k podkladu lepeny tmelem CERESIT CM 17. Spárování se 

provede spárovací hmotou pro úzké spáry CERESIT CE 33 SUPER. Dlažby na balkonech a 

na venkovní chodbě kolem obchodů se lepí k podkladu flexibilním lepícím tmelem WEBER 

FOR FLEX. Následně se rovněž provede spárování flexibilní WEBER COLOR COMFORT. 

Marmoleum bude k podkladu lepeno lepidlem FORBO EUROSTAR. Jeden den po pokládce 

podlahoviny se provede svaření jednotlivých pásů. 

Podkladní betonové mazaniny budou provedeny z betonu C 16/20 se 

zpracovatelností S3 o maximální velikosti zrna 16 mm dle ČSN EN 206-1 [16]. Tato vrstva se 

vyztuží kari sítí dle PD, která se umístí do 1/3 tl. vrstvy. 

Výplně otvorů 

V suterénu jsou navržena sekční garážová vrata TRIDO EASY o rozměrech 

2650x2130 mm. Jedná se o dvoustěnnou sendvičovou konstrukci z pozinkovaného plechu 

vyplněnou PUR pěnou. Prosvětlení obchodů je řešeno skleněnými výkladci, které jsou 

doplněny v místě vstupů vchodovými dveřmi šířky 900 mm. Konstrukci výkladců tvoří 

hliníkové profily s izolačním tvrzeným dvojsklem o součiniteli prostupu tepla U= 1,5 W/m2K. 

Vstupní dveře do bytové části objektu jsou z hliníkového profilu CS 68 a tvrzeného skla o 

součiniteli prostupu tepla U= 1,9 W/m2K. Součástí vchodových dveří jsou domovní schránky. 

V bytových prostorech včetně prostoru schodiště v podlažích 1. – 5. NP jsou všechna okna 

včetně balkonových sestav (okno+ balkonové dveře) dřevěná s izolačním dvojsklem 2x4 mm 

o součiniteli prostupu tepla U= 1,2 W/m2K (typ rámu VEKRA NATURA 68). Klasické sklo u 

okna v prostoru schodiště v 1. NP bude nahrazeno tvrzeným dvojsklem 2x4 mm. V suterénu 

jsou navržena plastová okna RONN PLUS s jednoduchým zasklením 5,5 mm. Z vnější strany 

je okno chráněno ocelovou děrovanou mříží. V interiérech jsou navrženy dveře dřevěné plné 

nebo částečně prosklené. Jednotlivé požární úseky oddělují dřevěné plné protipožární dveře 

s požární odolností EI 30. Podrobný popis všech výplní otvorů včetně jejich specifikací je 

uveden na výkrese č. 20. 
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Vnitřní povrchové úpravy 

V suterénu kromě prostoru schodiště bude provedena jednovrstvá vápenocementová 

omítka BAUMIT MPI 25 v tl. 10 mm. Ve zbývajících interiérech budovy je navržena 

dvouvrstvá omtítka BAUMIT v této skladbě: 

•••• BAUMIT JÁDROVÁ OMÍTKA STROJNÍ tl. 10 mm 

•••• BAUMIT VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMTÍKA tl. 3 mm 

 

Pod veškeré omítky, jejichž podklad tvoří železobeton, musí být proveden adhezní 

nátěr BAUMIT BETONPRIMER. Vnitřní stěny výtahové šachty jsou ponechány bez 

povrchové úpravy.  
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Tabulka č. 2- Specifikace obkladů stěn: 

místnost  označení  výrobce popis barva formát 

[cm]  

poznámka 

všechny 

místnosti kde je 

provedena 

nášlapná vrstva 

podlah 

z dlažby+ 

garážová stání 

54719 PINTA 

NATURALE 

century keramický 

soklík  

hnědá 8x16,5 matný povrch 

balkony PFA3704 

EXTE 

STRUTT 

graniti 

fiandre 

keramický 

sokl na 

balkonech 

černá 20x20 strukturovaný 

povrch 

wc, koupelna FANTASIA 

BEIGE 

arte casa obklad béžová 25x20 pololesklý 

povrch 

kuchyň X30039 

AFRICAN 

WENGE 

porcelangres pás obkladu 

nad 

kuchyňskou 

linkou 

hnědá 30x30 dřevěný 

povrch 

V exteriéru budou obklady k podkladu lepeny flexibilním lepícím tmelem WEBER 

FOR FLEX. Spárování se provede stejně jako u dlažeb flexibilní spárovací hmotou WEBER 

COLOR COMFORT. Obklady v interiéru budou lepeny tmelem CERESIT CM 17. Následně 

se provede vyspárování spárovací hmotou pro úzké spáry CERESIT CE 33 SUPER. 

Pozn.: 1) Obklady budou prováděny na jádrovou omítku strojní tl. 10 mm v interiéru a 20 mm 

                v exteriéru.   

  2) Specifikace se mohou měnit v závislosti na požadavcích investora. 
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Vnější povrchové úpravy 

Vnější omítka na převážné části budovy je provedena jako dvouvrstvá v systému 

BAUMIT: 

•••• BAUMIT JÁDROVÁ OMÍTKA STROJNÍ tl. 20 mm 

•••• BAUMIT VNĚJŠÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl. 3 mm 

 

Na omítku se provede nátěr ze silikonové barvy AMPHISILAN PLUS CE v odstínu 

RAL 1005. Podhled venkovní chodby včetně svislé plochy stěn 1. NP ze severovýchodní 

strany je zateplen kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT PRO. Tímto systémem je 

rovněž zateplena vnější strana atiky a nosné sloupy, které procházejí venkovní chodbou. 

Skladba zateplovacího systému BAUMIT PRO: 

•••• T.I.- BAUMIT EPS- F kotvený lepícími kotvami BAUMIT STARTRACK1) 

•••• lepící hmota BAUMIT PROCONTACT+ výztužná tkanina BAUMIT STARTEX 

•••• omítka BAUMIT SILIKON TOP, škrábaná struktura 1,5 mm, odstín BAUMIT 

LIFE 041 

Pozn. : 

1) Strop venkovní chodby je z důvodu požární bezpečnosti zateplen minerálními deskami 

BAUMIT s podélnou orientací vláken; desky se k podkladu lepí lepidlem BAUMIT 

PROCONTACT 

2) V případě provádění zateplení na minerální podklad je nutné nejprve tento povrch ošetřit 

základním nátěrem BAUMIT UNI PRIMER a poté dodržet technologickou přestávku 24 

hodin. Tímto nátěrem je také nutné před provedením omítky ošetřit výztužnou vrstvu. A 

to v případě kdy došlo ke znečištění armovací vrstvy nebo mezi provedením výztužné 

vrstvy a finální omítky uběhlo více než 30 dnů. 
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Tloušťky použitých izolantů: 

•••• obvodové stěny mezi venkovní chodbou a obchody BAUMIT EPS- F tl. 100 mm 

•••• podhled vnější chodby včetně podhledu balkonů v 2. NP nad venkovní chodbou  

BAUMIT MINERÁLNÍ DESKY tl. 80 mm 

•••• sloupy v prostoru venkovní chodby BAUMIT EPS- F tl. 50 mm 

 

Povrchová úprava soklu o výšce 0,3 m se provede z kamínkové omítky WEBER. 

PAS MARMOLIT, struktura MAR 1 MO 62 (HBW 16) 

 

Tepelné, zvukové a akustické izolace 

Ve skladbě kontaktního zateplovacího systému bude použit expandovaný polystyrén 

BAUMIT EPS- F v příslušných tloušťkách případně minerální desky s podélnou orientací 

vláken (podhled nad venkovní chodbou). Spádování ploché střechy je řešeno pomocí 

spádových desek RIGIPS EPS 100 S STABIL. Dilatační spáry mezi nosnou konstrukcí 

objektu a nenosnými výplňovými stěnami se vyplní minerální rohoží. Skladby překladů je 

nutné v obvodových stěnách doplnit tepelnou izolací EPS tl. 80 mm. Do drážek v obvodovém 

zdivu v místě osazení výplní otvorů se vloží pás XPS o rozměrech 200x40 mm. Věncovky 

v úrovních stropů jednotlivých podlaží jsou doplněny EPS tl. 60 mm. Do podlahy v 1.NP je 

vložena tepelná izolace STYROTRADE EPS 100 Z tl. 60 mm. V následujících podlažích je 

samotná tepelná izolace nahrazena kombinací: 

•••• kročejová izolace STYROFLOOR T4 tl. 30 mm 

•••• STYROTRADE EPS 100 Z tl. 30 mm 

 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je navržena proti zemní vlhkosti a to z natavitelných 

asfaltových pásů BITAGIT S60V40 tl. 4 mm. Svislá podkladní vrstva (BAUMIT JÁDROVÁ 

OMÍTKA STROJNÍ tl. 20 mm) musí být ošetřena penetračním nátěrem PENETRAL ALP. 

Hydroizolaci je nutné chránit před poškozením nopovou folií.  
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V koupelnách je nutné provést na vyzrálý povrch (na stěnách BAUMIT JÁDROVÁ 

OMÍTKA STROJNÍ tl. 10 mm, na podlaze betonová mazanina) stěrkovou hydroizolaci  

CERESIT CL 51 v tl. 1 mm. Izolace se provede ve dvou nátěrech. Je nutné ji vytáhnout 

minimálně 200 mm na obvodové stěny a za vanou až do výšky horní hrany obkladu (1,8 m).  

Hydroizolace ploché střechy je navržena jako dvouvrstvá z podkladního asfaltového 

pásu GLASTEK 30 STICKER SAMOLEPÍCÍ+ vrchní asfaltový modifikovaný pás 

s břidličným posypem GLASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 

Balkonová dlažba je oddělena od spádové vrstvy hydroizolačním separačním pásem 

SCHLÜTER DITRA. Hydroizolace se vytáhne 200 mm na svislou plochu. Přechod mezi 

svislou a vodorovnou izolací je řešen pomocí izolačního pásu KERDI KEBA 100/150. 

Prostupy inženýrských sítí hydroizolací spodní stavby budou řešeny komplexním 

utěsňovacím systémem ACO APLEX. Pro utěsnění prostupu se použije ACO APLEX pažnice 

s přírubou z nerezové oceli v potřebném průměru. Samotné utěsnění potrubí v pažnici bude 

provedeno jednoduchým těsněním APLEX MONO. 

 

1- H.I.  BITAGIT S60V40  

2- zesilující pás H.I. 

3- volná příruba 

4- těsnění APLEX MONO   

 

i.  

obr.1- řešení prostupu inženýrských sítí H.I.[5] 

      

 

Zámečnické + klempířské výrobky 

Podrobný přehled jednotlivých prvků včetně specifikací je uveden na výkrese č. 20.
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Zpevněné plochy 

Pěší komunikace, parkoviště a příjezdová plocha ke garážím budou provedeny ze 

zámkové dlažby typu „H“ šedé barvy. Pod těmito plochami se provede skrývka ornice 

v tloušťce 0,3 m. 

Skladba vrstev pěší komunikace: 1) 

•••• zámková dlažba tl. 50 mm 

•••• ložní vrstva DDK 2/4 tl. 50 mm nehutněná 

•••• podkladní vrstva HDK 8/16 tl. 200 mm hutněná 

 

Pozn.: Varovné pásy a signální pásy pro nevidomé budou provedeny v souladu s 

vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby [3] z reliéfní zámkové dlažby červené barvy. 

Skladba vrstev příjezdové cesty ke garážím: 1) 

•••• zámková dlažba tl. 80 mm 

•••• ložní vrstva DDK 2/4 tl. 50 mm nehutněná 

•••• podkladní vrstva č.1 HDK 8/16 tl. 100 mm hutněná 

•••• podkladní vrstva č.2 HDK 16/32 tl. 200 mm hutněná 

 

Skladba vrstev na parkovišti: 1) 

•••• zámková dlažba tl. 80 mm 

•••• ložní vrstva DDK 4/8 tl. 50 mm nehutněná 

•••• podkladní vrstva č.1 HDK 8/16 tl. 100 mm hutněná 

•••• podkladní vrstva č.2 HDK 16/32 tl. 200 mm hutněná 

•••• podkladní vrstva č.3 HDK 32/63 tl. 300 mm hutněná 

 

Pozn.: 1) Tyto skladby podsypu není nutné provádět v případě, že podloží tvoří písek,  

               případně štěrkopísek. Tento materiál získaný z výkopu stavební jámy lze rovněž    

               použít pro podsyp jako náhradu za kamenivo.    
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Okapový chodník kolem objektu šířky 0,6 m se zhotoví z praného kačírku frakce 16-

32 mm. Tloušťka vrstvy je 200 mm. Okapový chodník je oddělen od okolního trávníku 

betonovým obrubníkem ABO 10-20 uloženým do podkladního betonu tl. 100 mm. Rozměry 

obrubníku jsou 1000x50x250 mm. Těmito obrubníky jsou rovněž ohraničeny všechny pěší 

komunikace. Plochy pro motorová vozidla jsou ohraničeny obrubníkem ABO 1- 15 o 

rozměrech 1000x300x150 mm. Ten je uložen rovněž uložen na podkladním betonu tl. 100 

mm. Z důvodu zamezení zvedání obrubníků v zimním období je pod nimi proveden zhutněný  

podsyp frakce HDK 8/16 tl. 300 mm (případně písčité nebo štěrkopísčité podloží). 

Sadové úpravy 

Nezpevněné plochy pozemku se po provedení stavby osází trávníky. Dále proběhne 

výsadba živých plotů, keřů a rostlin. 

3.4. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Polyfunkční bytový dům je navržen v souladu s aktuálními požadavky na tepelně- 

technické vlastnosti konstrukcí dle ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky 

[6]. Rovněž je stavba v souladu s vyhláškou č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.[7] 

3.5. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko- 

geologického a hydrogeologického průzkumu 

Základové poměry v prostoru staveniště jsou jednoduché a náročné dle ČSN EN 

1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná pravidla [8]. Podzemní voda 

nebyla průzkumem zjištěna. Radonový průzkum byl proveden firmou Global- Geo, s.r.o. Na 

základě posudku č. 08PR1008 o hodnocení radonového indexu plochy zástavby ze dne 

18.8.2012, který je součástí projektové dokumentace bylo zjištěno nízké radonové riziko. 

Podloží je tvořeno písky a štěrkopísky. Pod nosnými sloupy jsou navrženy monolitické patky 

ze železobetonu třídy C 25/30. Vnitřní nosné dělící stěny budou založeny na společném 

základovém pásu rovněž ze železobetonu třídy C 25/30. Základ pro výtahovou šachtu tvoří 
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monolitická základová deska o tl. 300 mm ze železobetonu třídy C 25/30. Pod suterénní 

obvodové stěny se provedou základové pásy z betonu třídy C 16/20. 

3.6. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Stavba je navržena tak, aby v průběhu užívání nadměrně nezatěžovala životní 

prostředí. 

Ochrana vod: 

Odpadní vody jsou napojeny na kanalizační síť města Hradce Králové. Splašková 

voda včetně dešťové vody ze střechy je přímo odváděna do kanalizace. Dešťová voda z ploch 

pojížděných vozidly (parkoviště, příjezd ke garážím) bude nejprve předčištěna odlučovačem a 

následně vypuštěna do stávající dešťové kanalizace města. Jsou navrženy 3 odlučovače 

LAPOL- odlučovač lehkých kapalin do 0,5 ml NEL. Výrobcem je EKOMONITOR. A to pro: 

•••• parkoviště (1202 m2) typ OLK-GK-NS15 o rozměrech 2700 x 1780 x 2170 mm 

•••• příjezdovou plochu ke garážím (275,6 m2) typ OLK-GK-NS04 o rozměrech 1920  

x 1380 x 1150 mm (napojeno do dešťové kanalizace bloku „A“) 

•••• příjezdovou plochu ke garážím (189,3 m2) typ OLK-GK-NS02 o rozměrech 1535  

x 1330 x 1000 mm (napojeno do dešťové kanalizace bloku „B“) 

 

Odlučovače budou uloženy na železobetonových podkladních deskách tl. 100. Pod 

tuto základovou desku se provede podkladní beton tl. 100 mm třídy C 12/15. Po osazení 

odlučovače se provedou stěny šachty po úroveň terénu ze základových tvárnic tl. 250 mm, 

které se následně zmonolitní betonovou zálivkou. Stěny jsou uloženy na ž.b. základové desce. 

Po připojení na kanalizaci se provede obetonování stěn odlučovače betonem třídy C 12/15 za 

současného napouštění odlučovače vodou. Během betonáže je nutné rozepřít stěny, aby 

nedošlo k deformaci odlučovače. Pro základovou desku a zálivku tvárnic se použije betonová 

směs třídy C 20/25. Na šachtu se provede uzamykatelný poklop, který umožní kontrolu 

v průběhu užívání. Veškeré zacházení s vodami podléhá zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon) [9] a nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [10] 



~ 70 ~ 

 

Ochrana ovzduší: 

Jediným zdrojem znečištění ovzduší v průběhu užívání jsou 2 plynové kotle sloužící 

k vytápění objektu. Jejich vliv na znečištění ovzduší je minimální a v souladu s právními 

předpisy. Zejména se zákonem č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší. [11] 

 

Nakládání s odpady: 

S odpady vzniklými v průběhu užívání bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. [12]. Dle tohoto zákona vzniknou během užívání stavby odpady kategorie „O“- 

Ostatní a „N“- Nebezpečné. Vzniklé odpady je nutné třídit do těchto kategorií a nakládat s 

nimi v souladu s vyhláškou města č. 14/2006 [13]: 

•••• papír, sklo bílé, sklo tmavé a plasty se budou ukládat do zvláštních sběrných 

nádob k tomu určených, které jsou umístěny u parkoviště 

•••• nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou zářivky, barvy, vyjetý olej atd. 

dle [12] je nutné ukládat do sběrných nádob ve sběrných dvorech k tomu 

určených 

•••• objemný odpad bude ukládán rovněž do sběrných dvorů (nábytek, koberce, 

sanitární keramika; objemné lepené, skleněné a kovové obaly atd.) 

•••• pro ukládání směsného komunálního odpadu jsou zřízeny plastové popelnice; 

jejich obsah bude v pravidelných časových úsecích odvážen na skládku 

•••• odpady ze zeleně je možné odkládat pouze do přistavených kontejnerů v čase 

sezónního svozu, případně na pozemku vlastníka stavby 

 

Svoz recyklovatelných surovin (papír, sklo, plasty) včetně směsného komunálního 

odpadu bude dle platného harmonogramu zajišťovat společnost Hradecké služby a.s. 
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3.7. Dopravní řešení 

Příjezd ke garážím bude zajištěn z ulice Tomajerovy. Navržená šířka vjezdu je 4,5 m.  

Vjezd na parkoviště pro zákazníky včetně zásobování obchodů, které jsou umístěny v 1. 

nadzemním podlaží objektu, bude zřízen z ulice Kaštanová. Šířka vjezdu je 6 m.  Obě tyto 

komunikace jsou dvoupruhové obousměrné silnice  III. třídy o šířce asfaltového pásu 6 m. Po 

obou stranách komunikací jsou obousměrné pěší komunikace o šířce 1,5 m, které oddělují od 

pozemních komunikací pruhy zeleně o šířce 1,5 m. Pěší mohou využít pro přístup jak 

k bytům, tak i k obchodům chodníky, které jsou napojeny na obě komunikace.  

3.8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

Objekt se nachází v místě, které není ohroženo záplavami, sesuvy půdy, 

poddolováním ani zvýšenou seizmicitou. Na pozemku bylo průzkumem stanoveno nízké 

radonové riziko. Z tohoto důvodu je navržena pouze hydroizolace spodní stavby proti zemní 

vlhkosti z asfaltových natavitelných pásů S60V40. Objekt se nachází v těsné blízkosti 

pozemních komunikací, a tudíž bude zatížen hlukem. Všechny stavební konstrukce a výplně 

otvorů jsou navrženy tak, aby byly v souladu s ČSN 73 0532- Akustika v budovách. [14] 

3.9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 

Sb. [3]. Ostatní obecně- technické požadavky na výstavbu jsou v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.[15] 

 

V Ostravě dne                                                                                       …………………………. 

…………………..                                                                                                podpis studenta 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO Ž.B. MONOLITICKÝ 

SKELET 

4.1. Úvod 

Tento technologický postup je vypracován pro provedení nosné železobetonové 

konstrukce objektu, včetně základových pásů pod suterénními stěnami a vnějších opěrných 

stěn. Provádění nosných stěn objektu z keramických tvárnic POROTHERM není součástí 

tohoto technologického postupu.  

Cílem technologického postupu je stanovit podrobný návod pro provedení daných 

konstrukcí, které budou v souladu s požadavky projektové dokumentace včetně technických 

norem, zákonů a nařízení. 

4.2. Informace o stavbě 

Řešenou stavbou je polyfunkční bytový dům o 4 bytových podlažích, přízemím 

s obchody a suterénem. Stavební objekt se nachází v katastrálním území Hradec Králové, 

místní část Třebeš. Stavba je rozdělena na dva samostatné nezávislé dilatační celky „A“ a 

„B“. V domě je mimo jiné celkem 32 bytů, 5 obchodů a 13 garáží. Pro vertikální komunikaci 

v objektu jsou kromě schodišť navrženy také bezbariérové výtahy. V každém bloku jeden. 

Střecha je plochá. Nosnou část objektu tvoří kombinovaný systém železobetonového 

monolitického skeletu a zděných stěn z keramických bloků POROTHERM 30 Profi.  

 

Postup provádění ž.b. skeletu 

Postup provádění skeletu byl zpracován formou řádkového harmonogramu (součástí 

výkresové dokumentace). Harmonogram je zpracován pouze pro blok „A“ z důvodu chybějící 

výkresové dokumentace pro blok „B“. Oba celky mají přibližně stejné rozměry, tudíž i doba 

provádění bloku „B“ bude přibližně stejně dlouhá. Výstavba bloku „B“ začne o 3 dny později. 

Každý blok bude mít své samostatné bednění. 
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4.3. Materiál 

Pro nosnou konstrukci bloku „A“ byl zpracován rozpočet viz. bod. 8.4. 

4.4. Stavební připravenost 

Před zahájením prací musí být provedeny začištěné výkopy v rozměrech daných 

projektovou dokumentací. Hlavní požadavky jsou kladeny na základovou spáru, která musí 

být řádně provedena, tj. musí být splněny tyto požadavky: 

•••• vodorovná 

•••• nerozbředlá 

•••• nepromrzlá   

 

Výkopy těžkou stavební mechanizací je nutné ukončit 150 mm nad úrovní budoucí 

základové spáry. Základovou spáru je nutné ručně začistit od nakypřené zeminy nebo bahna 

až na rostlý podklad. Před začátkem betonáže bude základová spára převzata technickým 

dozorem investora. 

Dále je nutné prověřit příjezdovou cestu na staveniště, určené zdvihací mechanismy, 

zdroje elektrického proudu, vody a další požadavky, které vyplývají z technických norem, PD 

apod. 
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4.5. Podmínky realizace 

Obecné podmínky realizace dle [22]: 

•••• dohlednost maximálně 30 m 

•••• rychlost větru nad 11 m/s, při práci na pojízdných plošinách, lanech a žebřících 

nad 5 m a zavěšených plošinách se rychlost větru snižuje na 8 m/s 

•••• bouřka, sněžení, déšť a tvorba námrazy 

 

Při nedodržení minimálně jedné z těchto obecných podmínek je nutné přerušit 

veškeré prováděné činnosti. 

 

Teplotní podmínky související s betonáží a následnými operacemi dle [23]: 

Provádění nosné konstrukce se předpokládá v období roku, kdy denní teploty mohou 

klesnout pod 5 °C. Z tohoto důvodu jsou pro betonáž zavedeny 4 kategorie podmínek: 

1. Normální podmínky: Jsou definovány průměrnou denní teplotou max. +20 °C a nejméně 

+5 °C pro betony s portlandskými cementy CEM I a +8 °C pro betony s cementy CEM II 

až CEM IV. Během dne nesmí klesnout teplota pod 0 °C a nejvyšší teplota nesmí překročit 

+30 °C. Současně musí být splněno: 

•••• nejnižší teplota v průběhu dne neklesne pod 0°C 

•••• nejvyšší teplota v průběhu dne nestoupne nad  +30°C 

 

Průměrná denní teplota se určí dle následného vzorce [23]: 

 

 

t… průměrná teplota [°C] 

t7… teplota vzduchu změřená v 7 hodin [°C] 

t13… teplota vzduchu změřená v 13 hodin [°C] 

t21… teplota vzduchu změřená v 21 hodin [°C] 
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ttt

t °⋅++
=

4

2 21137



~ 75 ~ 

 

2. Podmínky s nízkými teplotami: Jsou definovány průměrnou denní teplotou prostředí 

alespoň 3 po sobě jdoucích dnů nižší než +5 °C pro portlandský cement CEM I. Nejnižší 

denní teplota nesmí klesnout pod 0 °C. 

 

3. Betonáž v zimě: Pokles denní nebo noční teploty pod 0 °C. 

 

4. Betonáž v horkém a suchém prostředí, které je definováno dle [17] : průměrnou denní 

teplotou po dobu třech po sobě jdoucích dnů vyšší než +20 °C nebo při překročení teploty 

+30 °C. 

Podrobný popis vhodných opatření pro dané kategorie podmínek při betonáži a 

následném ošetřování k-ce je uveden v bodě č. 4.8.7- Ošetřování betonu, návrhy vhodných 

opatření za nepříznivých klimatických podmínek. 

4.6. Bednění 

4.7.1. Stavební připravenost 

Stavební připravenost je popsána v bodě č. 4.4. Stavební připravenost. 

4.7.2. Přejímka podkladu 

Před započetím bednění základů je nutné zkontrolovat:1) 

•••• provedení podkladního betonu pod budoucími železobetonovými konstrukcemi 

v tl. 100 mm, beton musí být starý minimálně 24 hodin, čistý a přiměřeně 

rovný 

•••• kvalitu základové spáry pod základy z prostého betonu; základová spára musí 

být vodorovná, nepromrzlá a nerozbředlá 
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Před započetím bednění nosné konstrukce je důležité zkontrolovat pracovní 

spáru, která musí být čistá a dostatečně únosná (minimální stáří je 24 hodin). V případě 

bednění obvodových stěn v suterénu je nutné zkontrolovat provedení vodorovné 

hydroizolace pod budoucí konstrukcí. Při přejímce pracoviště je rovněž nutné posoudit 

únosnost podkladu, na kterém bude stát bednění- strop nižšího podlaží nebo podkladní 

beton pod podlahami v případě budování stropů v suterénu. Při provádění bednění 

stropu 1-5. NP je nutné, aby byly všechny nižší stropy podepřeny stojkami dle projektu 

bednění. Dále nutné prověřit pevně stanovené vytyčovací výškové a směrové body, na 

které bude železobetonová konstrukce orientována. Případně se provede podrobné 

vytýčení lomových bodů. [19] 

Přejímku podkladu provede stavbyvedoucí. O přejímce se provede zápis do 

stavebního deníku. 

1) Pozn.: Tato přejímka se dělá všeobecně před zahájením procesu bednění nebo 

armování, jelikož některá bednění se budou provádět až po zhotovení výztuže. 

Návaznosti mezi bedněním a vyztužováním jsou řešeny v bodě 4.7.4. Postupy provádění 

bednění. 

 

4.7.3. Materiál, doprava, skladování a manipulace 

Materiál 

Pro bednící práce bude použito bednění PASCHAL. 

•••• bednění základů- PASCHAL RASTER/ GE  

•••• suterénní stěny a výtahová šachta- PASCHAL LOGO 1 

•••• pravoúhlé sloupy- PASCHAL 1. PAX 

•••• sloupy atypického průřezu v bloku „B“- PASCHAL LOGO 1 

•••• kruhové sloupy- bednění kruhových sloupů PASCHAL 

•••• vodorovné konstrukce- PASCHAL DECK 

•••• bednění schodiště bude prováděno tradičním způsobem ze smrkového řeziva 

Pozn.: Výpis materiálu včetně projektu bednění není součástí této DP. 
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Doprava 

Bednící dílce včetně stojek budou na stavbu dopravovány běžnými dopravními 

prostředky jako jsou nákladní automobily, valníky apod. Při transportu musí být 

převážené dílce zabezpečeny na korbě nákladního automobilu proti pohybu. Drobný 

materiál jako jsou spony, spojovací šrouby, hřebíky nebo spínací tyče bude dopravován 

v pytlích, bednách, koších nebo krabicích. Řezivo pro tradiční bednění schodišť bude 

dopravováno v balících sepnutých ocelovou páskou. 

Skladování 

Bednící dílce a stojky budou skladovány na zpevněné a odvodněné ploše. 

Plošné dílce se mohou skladovat do 12 kusů na sobě. Stavební řezivo se bude skladovat 

na podkladních hranolech o rozměrech 100x100 mm, které je nutné rozmístit 

v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k nadměrným deformacím. Řezivo musí být 

v exteriéru chráněno proti povětrnostním vlivům ochrannou folií. V případě nutnosti je 

možno jej také skladovat v uzavřených a uzamykatelných skladech. Drobný stavební 

materiál lze skladovat rovněž venku na zpevněné ploše (v případě ocelových košů) nebo 

v uzamykatelném skladu. 

Manipulace 

S lehkými kusy lze manipulovat ručně. Spony, spínací tyče apod. se dopravují za 

pomocí stavebního jeřábu v ocelových koších, které lze jednoduše zavěsit na jeřáb. 

Stojky se zavěšují na jeřáb v balících ve vodorovné poloze pomocí dvou popruhů 

případně pomocí speciálního ocelového koše. Jednotlivé dílce bednění případně sestavy 

lze na jeřáb zavěsit pomocí jeřábového závěsu KA nebo jeřábového třmenu GE[45]. 

 

 

 

 

obr. 2-  vlevo jeřábový závěs KA, vpravo zavěšení bednícího dílce [45] 
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obr. 3- jeřábový třmen [45] 

Pro transport stohovaných stejně velkých dílců je možno použít 4- závěs 

transportních úhelníků. Takto je možno transportovat 12-20 elementů, u kterých je 

podmínkou, že dolní a horní musí mít stejný rozměr. Mezi ně je potom možno stohovat 

elementy, které v součtu budou odpovídat šířce stropních elementů. Horní díl je nutné 

otočit směrem dolů. Transportní úhelník se odkloní o 30° a čep úhelníku se zastrčí do 

svorníkového otvoru spodního dílce a úhelník se vyrovná. Následně se každý úhelník 

spojí dvěma spojovacími čepy s horním dílcem tak, že se čepy osadí z vnitřní strany 

elementu a následně se otočí o 90° do vodorovné polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4- závěs pro manipulaci se stohovanými prvky [45] 
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Pro manipulaci s bedněním LOGO 1 lze také použít pomocný závěs logo. Lze 

jej použít pouze jako čtyřzávěs pro transport svázaných elementů bednění LOGO. 

Tímto způsobem lze transportovat maximálně 4 velkoplošné elementy o celkové 

hmotnosti 1,3 t. Dle této maximální zátěže je možné transportovat výplňové elementy 

ve více kusech. 

 

 

 

obr. 5- pomocný závěs LOGO [45] 

4.7.4. Postupy provádění bednění 

Bednění základových patek, pásů a základů pod komíny 

Pro bednění těchto prvků se použije systémové bednění PASCHAL RASTER/ 

GE. Bednění je možno provést kompletně před zahájením vyztužování nebo se provede 

až po dokončení armovacích prací. 

Jednotlivé bednící dílce se budou osazovat ze země. Bednění bude provedeno 

z rastrových dílců výšky 625 mm. U bednění základů se spínací tyče protilehlých dílců 

nahradí spínacím základovým páskem, který zůstane v betonu jako ztracená kotva. 

Rozestup základových pásků bude cca 750 mm. Při montáži se postaví jednotlivé 

rastrové elementy na základové pásky tak, aby ležely mezi vnějším ohraničením a 

vnitřním dorazem.  Jednotlivé panely se k sobě stahují montážní pákou a následně se 

sepnou spojovacími čepy. Na horní straně bednění se sepne distančními lištami 

v místech uložení základových pásků. Neobsazené kotevní otvory se před betonáží 

zaslepí PVC zátkami. Z důvodu zajištění úplné síly kotvy se pásek přehne o 90° dovnitř 

tak, aby doléhal na rám elementu.  
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                   obr. 6- bednění základů[45] 

Postup odbednění 

• po dostatečném zatvrdnutí se demontují distanční lišty, spojovací čepy a musí 

se odehnout spínací základové pásky 

• pro odbedňování jednotlivých elementů se použije speciální pomůcka na 

odbedňování, která se namontuje vlevo a vpravo na bednící dílec. Po osazení 

pomůcky dojde postupným otáčením závitů k postupnému odbednění. Je nutné 

postupovat stejnoměrně napravo i nalevo. Tento krok se musí provést na horní 

i dolní straně elementu viz. obr. č. 18 

 

Bednění suterénních stěn  

Pro bednění těchto prvků se použije systémové bednění PASCHAL LOGO 1. 

Bednění bude vyskládáno ze základních dílců výšky 2,4 m a nástavby výšky 0,6 m. 

Maximální zatížení čerstvou betonovou směsí je 60 kN/m2. Posouzení únosnosti je 

provedeno v bodě 4.7.5. Zatížení bednících forem čerstvou betonovou směsí. 

S jednotlivými dílci bude manipulováno pomocí jeřábového závěsu. Vzájemné spínání 

sousedních dílců se bude provádět pomocí klínových svorek. Ty se budou umisťovat na 

výšku bednícího dílce 2,4 m ve třech místech a u dílce o výšce 0,6 m v jednom místě. 

Vodorovné spojení základního dílce a nástavby bude zajištěno 5 klínovými svorkami. 

V místě rohů se musí osadit vyšší počet klínových svorek dle projektu bednění. Na 

zavření a otevření klínových svorek je nutné použít bednící kladivo. Pro přesné sesazení 

dílců se použije montážní páka.  
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obr. 7- zavření a otevření klínové svorky [45] 

 

Pokud je nutné mezi jednotlivé díly bednění vložit vyrovnávací prostředek, pak 

se mohou klínové svorky nahradit přestavitelnými svorkami ve stejném počtu a 

umístění. Čelisti se musí umístit do podélných drážek rámových profilů. Následně se 

zarazí klín směrem dolů. Opačným pohybem se svorka otevře. 

 

 

 

 

 

                 obr. 8- umístění vyrovnávacího prostředku a sepnutí přestavitelnou svorkou [45] 

 

Spínání jednotlivých dílců se provede pomocí spínacích tyčí DW 15. 

Velkoplošné elementy 240 x 270 cm se sepnou ve 4 místech. Výplňové dílce se musí 

sepnout na spojích dílců. Kloubová matice musí doléhat na rámy obou elementů. To je 

zajištěno v případě, že se vyrovnání provede z PE do šířky 4 cm. 
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V případě použití ocelového vyrovnání mezi výplňové dílce je nutné použít 

sepnutí pomocí ocelového vyrovnání. 

 

 

 

 

                         obr. 9- spínání dílců v případě použití ocelového vyrovnání [45] 

 

Pokud se použije vyrovnání tak široké, že by matice spínací tyče nedoléhala na 

rámy elementu, pak je nutné zabudovat distanční traverzu. 

 

 

 

 

 

obr. 10- použití distanční traverzy [45] 

 

Pokud se na velkoplošný element jednostranně připojí výplňový element do 

šířky 55 cm, pak je nutné jej na spoji sepnout. Pokud se mezi dva plošné elementy vloží 

výplňový element do šířky 45 cm, musí se navíc provést sepnutí na spojích elementu. 
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obr. 11- uspořádání míst sepnutí [45] 

 

Při provádění stěn v několika taktech se provedou pracovní spáry pomocí 

dřevěného čela, přes které se provlečou pruty kotevní výztuže. Tlak působící na čelní 

uzavření bude přenášen distančními traverzami. Distanční traverzy se sepnou na 

elementech logo spínacími šrouby. 

 

 

 

 

 

 

   

    obr. 13- čelní uzavření [45] 
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Napojení na stávající stěnu se provede pomocí zakotvení elementů přes 

poslední místo spínání v betonu za použití kombi traverzy. Ta se upne dodatečně přes 

první spínací místo stěny, která se bude ještě betonovat, aby se zabránilo vyvracení. 

 

 

 

 

 

obr. 14- napojení bednění na stávající stěnu [45] 

 

Postup sestavení bednění 

•••• Nejprve se na přípravné ploše v rámci zařízení staveniště sestaví dohromady 

jednotlivé prvky bednění pro vnější plochy stěn. Velkoplošné dílce se sepnou 

s nástavbami do celkové výšky bednění 3,0 m. Na takto sepnutou sestavu 

velkoplošného dílce a nástavby se připevní dva dřevěné hranoly, které se sepnou 

pásovou úchytkou DW 15. Takto připravené dílce se osadí jeřábem na určené 

místo. Po osazení dalšího dílce se nejprve provede svislé sepnutí s předešlým 

panelem. Následně se na hranoly přichycené k bednění přibijí hřebíky prkna. Na 

druhé straně se prkna přibijí ke kolíkům, které jsou zaraženy dostatečně hluboko 

do země. Zavětrování se bude provádět v osových vzdálenostech cca 3-4 m. Po 

zavětrování bednících panelů se bednící dílce mohou odepnout z jeřábového 

závěsu. Takto se sestaví vnější plocha bedněných suterénních stěn. 
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                                       obr. 15- možnost pažení vnějšího bednění [45] 

 

•••• Nyní je nutné zhotovit bednění veškerých prostupů a otvorů. 

•••• Po zhotovení vnějšího bednění se provede vyvázání výztuže. 

•••• Po provedení výztuže se začne sestavovat vnitřní plocha bednění stěn. Na 

montážní ploše se sestaví opět velkoplošný dílec s nástavbou. Na něj se potom 

připevní stabilizační vzpěry tak, aby u výsledné bednící konstrukce byly 

rozmístěny v osových vzdálenostech 3,0 m. Vzpěry se přichytí na bednící dílce 

pomocí závěsů stabilizačních vzpěr 

 

 

 

 

 

 

obr. 16- montáž stabilizačních vzpěr [45] 
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• Následně se na spojené dílce namontuje pochozí konzolová lávka. Vzdálenost 

jednotlivých konzol pochozí lávky je 2,0 m. Nášlapné vrstvy lávky (dřevěné latě) 

se provedou až po osazení a sestavení bednění v místě budoucí konstrukce. Při 

demontáži bednění se jako první odeberou z lávky desky. Takto sestavené dílce 

(velkoplošný dílec+ nástavba+ nosná konstrukce pochozí lávky+ stabilizační 

vzpěry) se pomocí jeřábového závěsu osadí na požadované místo. První dílec se 

osadí, vyrovná a následně přikotví k podkladu přes otvory, které jsou v patách 

stabilizačních vzpěr. Kotvení se provádí pomocí šroubů a hmoždinek. Stáří 

podkladu musí být minimálně 1 den. Další dílce se po osazení nejprve vyrovnají a 

sepnou ve vertikální rovině s předešlým dílcem. Nakonec bude provedeno 

přikotvení vzpěry k podkladu (pomocí šroubů).  

• V průběhu montáže vnitřního bednění se bude zároveň pomocí spínacích tyčí a 

distančních trubek spínat vnější a vnitřní bednicí plocha. 

• Po zhotovení kompletního bednění je možno odstranit zavětrování před nebo až 

po betonáži. 

 

 

 

 

 

                                obr. 17- výsledná konstrukce bednění suterénních stěn [45] 

 

Postup odbednění 

• rozebrání pochozí plochy pracovních lávek 

• postupná demontáž spínacích tyčí a odstraňování vnějších bednících ploch, které 

nejsou opatřeny lávkami a vzpěrami 

• po odbednění vnitřní plochy následuje demontáž kotvení vzpěr 

• rozpojení vertikálních spojů sousedních dílců 
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• takto vzniklé sestavy se buďto pomocí jeřábového závěsu dopravní na montážní 

plochu kde budou rozebrány nebo se uloží na skládku dílců pro následné použití  

• Pro odbedňování jednotlivých elementů se použije speciální pomůcka na 

odbedňování, která se namontuje vlevo a vpravo na bednící dílec. Po osazení 

pomůcky dojde postupným otáčením závitů k postupnému odbednění. Je nutné 

postupovat stejnoměrně napravo i nalevo. Tento krok se musí provést na horní i 

dolní straně elementu. 

 

 

 

                                          obr.18- umístění odbedňovací pomůcky [45] 

 

 

Bednění výtahové šachty 

Pro bednění výtahové šachty se použije rovněž systémové bednění PASCHAL 

LOGO 1. Manipulace a spojování jednotlivých dílů je stejná jako u bednění suterénních 

stěn. Osazení většího počtu klínových spojek platí pouze u vnější strany bednění.  

Postup bednění výtahových šachet ve výškové úrovni -4,440 -3,180 

• V této úrovni se bude bednit pouze vnitřní plocha výtahové šachty. Funkci 

vnějšího bednění budou plnit vyzděné pomocné stěny z cihelných bloků 

POROTHERM tl. 80 mm na kterých bude z vnitřní strany provedena hydroizolace 

spodní stavby (viz. výkres č. 8- Řez A- A´).  

• Na přípravné ploše se z jednotlivých dílců pomocí kloubových rohů sestaví 

sklopná šachta. V průběhu montáže a osazení se středové klouby v jednotlivých 

stranách bednění vyrovnají a sešroubují s kombi- traverzou tak, aby jednotlivé 

stěny bednění byly tuhé a rovné. Rohové klouby se zpevní speciálními sponami. 

Takto připravené bednění se pomocí jeřábového závěsu osadí na požadované 

místo. 
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• Vnitřní bednění není nutné z důvodu jeho hmotnosti a výšky betonáže zajišťovat 

proti horizontálnímu posunu 

 

 

 

 

 

                   obr. 19- sklopné bednění vnitřního prostoru výtahové šachty- zajištění stěn  

                                                         kombi-  traverzami [45] 

 

Postup bednění výtahových šachet ve výškové úrovni -3,180 a výše 

• Před osazením vnitřního sklopného bednění se ve výtahové šachtě zřídí 

konstrukce z lešení, která bude ukončena vodorovnou plochou. Tato plocha musí 

být provedena v celé ploše vnitřku výtahové šachty. Únosnost této plochy včetně 

lešení musí být taková, aby přenesla zatížení od sklopného bednění šachty. Horní 

hrana dočasné podlahy musí být 100 mm pod horní hranou betonové stěny 

výtahové šachty zřízené v předchozím záběru. 

• Na takto připravenou vodorovnou konstrukci se pomocí jeřábu osadí vnitřní 

sklopné bednění. Aby jej bylo možno osadit do vnitřního rozměru šachty 

z předešlého záběru, musí se kombi- traverzy, které ztužovaly střední klouby stěn 

odstranit a nahradit stabilizačními vzpěrami dle obr. 20. Vzpěry se osadí u 

horního okraje bednění (4 ks) a u spodního okraje (4 ks) 
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obr. 20- sklopné bednění vnitřního prostoru výtahové šachty- zajištění stěn vzpěrami [45] 

 

• Délka vzpěr musí být: [45] 

- bednění přímé L= li- 0,36 m 

- bednění klopené L= 0,8 * li- 0,36 m 

 

• Po osazení sklopného bednění se vzpěry rozepřou na maximum, tím dojde 

k vyrovnání stěn bednění a přesnému osazení vůči předchozímu záběru. Následně 

se vzpěry demontují a nahradí se kombi- traverzami viz. obr. 19. 

• Tímto krokem vznikne hotové vnitřní bednění výtahové šachty. 

• Následně se provede bednění otvorů a zhotovení výztuže. 

• Po zhotovení a následné přejímce výztuže se začne se stavbou vnějšího pláště. 

Ten bude na budoucí místo dopravován v předmontovaných celcích (základní 

panel s nástavbou případně opatřený nosnou konstrukcí pochozí plošiny). První 

celek se osadí jeřábem a pomocí spojovacích tyčí a distančních trubek se stáhne 

s vnitřním pláštěm. Tím se zafixuje jeho poloha. Následně je možno jej odpojit 

z jeřábového závěsu. Další sestavené dílce budou postupně usazovány na 

požadované místo a spojovány se sousedním dílcem ve vertikálním spoji pomocí 

klínových či přestavitelných svorek a zároveň spínacími tyčemi s vnitřním 

bedněním. 

• Nakonec se zhotoví z fošen podlaha pochozí lávky. 
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obr. 21- hotová konstrukce bednění výtahové šachty [45] 

 

Postup odbednění 

• Provede se demontáž podlahy pochozí lávky a spínacích tyčí.  

• Následně se u vnějšího bednění sousední bednící díly rozpojí ve vertikálních 

spojích a pomocí jeřábu dopraví na požadované místo. 

• Pro odbedňování jednotlivých elementů se použije speciální pomůcka na 

odbedňování, která se namontuje vlevo a vpravo na bednící dílec. Po osazení 

pomůcky dojde postupným otáčením závitů k postupnému odbednění. Je nutné 

postupovat stejnoměrně napravo i nalevo. Tento krok se musí provést na horní 

i dolní straně elementu viz obr.18. 

• Vnitřní bednění se demontuje tak, že se kombi traverzy nahradí vzpěrami a 

následným stažením vzpěr se konstrukce odbední viz. obr. 20. Takto povolené 

bednění již lze pomocí jeřábu vyzvednout z výtahové šachy a dopravit na zem. 
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Bednění pravoúhlých sloupů 

Pro bednění těchto prvků se použije systémové bednění PASCHAL 1. PAX. 

Jedná se o kompletní systém na principu větrného mlýna. S bedněním bude 

manipulováno jako s jedním kusem. K otevření a zavření bednění se použije jedna řada 

spínacích čepů. Pro bednění sloupů bude použit základní díl výšky 270 cm a 30 cm 

nástavba pomocí nástavbového úhelníku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        obr. 22- bednící systém pravoúhlých sloupů [45] 

 

Bednění atypických sloupů 

Pro bednění těchto prvků se použije systémové bednění PASCHAL LOGO 1. 

Jednotlivé prvky budou částečně smontovány na staveništi a následně osazeny do 

požadované polohy kde se spojí v jeden celek. Následně se provede podlaha pochozí 

plošiny. Bednění se zhotoví po provedení výztuže sloupů. Zásady pro spínání bednících 

dílců apod. se řídí dle zásad uvedených u bednění suterénních stěn. U zkosených 

obedňovaných rohů se použijí kloubové rohy a kloubový pás. 
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   obr. 23- vlevo řešení zkoseného úhlu; vpravo kloubový pás [45] 

 

Odbedňování bude prováděno postupnou demontáží pochozí plochy pracovní 

lávky,  spojovacích tyčí, odbedněním dílců za pomocí odbedňovacího přípravku viz. 

obr. 18 a následným transportem bednících dílců do prostoru čištění bednění. 

 

Bednění kruhových sloupů 

Pro bednění kruhových sloupů se použije kruhové bednění PASCHAL. 

Bednění se sestává ze dvou poloskořepin, které se navzájem spojí čepy. Bednění se 

provede po zhotovení výztuže sloupu. Nejprve se osadí jedna polovina bednění 

(součástí pochuzí lávka a vzpěry). Zafixuje se její poloha pomocí šroubů, kterými se ke 

stropní konstrukci připevní vzpěry. Následně se osadí druhá polovina bednění a provede 

se sepnutí obou dílů. Postup odbednění je stejný jako montáž bednění, akorát 

v opačném pořadí. 
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Bednění stropní konstrukce 

Pro bednění těchto prvků se použije systémové bednění PASCHAL DECK. 

Maximální odstup hlavního krajního nosníku od kraje bednění je 0,5m. Dva sousední 

hlavní nosníky mohou být od sebe maximálně vzdáleny 2,25 m. Vzdálenost mezi dvěmi 

sousedními stojkami je dle tloušťky budoucí betonové konstrukce 1,15 m. 

 

 

 

 

 

 

obr. 24- stropní bednění PASCHAL DECK [45] 

 

Montážní postup 

• Nejprve se osadí hlavní nosník H 20 na dvě stojky s křížovými hlavicemi a 

trojnožkami. Pokládka nosníků se bude provádět pomocí montážní vidlice. 

 

 

 

 

 

obr. 25- osazení hlavního nosníku [45] 
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• Osazení dalších hlavních nosníků a stojek s roznožkami. 

 

 

 

 

                                        obr. 26- osazení dalšího hlavního nosníku [45] 

 

• Tímto postupem se osadí všechny hlavní nosníky dle zvoleného rozestupu  

(2,25 m). 

 

 

 

 

 

obr. 27- osazení hlavních nosníků [45] 

 

• Po dokončení osazování hlavních nosníků se provedou mezilehlé stojky 

s přidržovací hlavicí H 20. 

 

 

 

 

obr. 28- osazení mezilehlých stojek [45] 
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• Nyní se osadí v požadovaných vzdálenostech mezilehlé nosníky. 

 

 

 

 

 

obr. 29- montáž mezilehlých nosníků [45] 

 

• Osazení bednících tabulí. Před tímto krokem se nejprve osadí a sepne bednění 

jednotlivých průvlaků viz. obr. 31. 

 

 

 

 

obr. 30- pokládání bednících tabulí [45] 

 

• V posledním kroku se namontují nenosná čela bednění stopu (součástí pochozí 

plošina se zábradlím).  

• Stropní průvlaky se budou betonovat zároveň se stropní deskou. Po osazení 

postranního bednění průvlaků se protilehlé díly stáhnou spínací tyčí DW 15. 

V případě bednění průvlaků u schodišť se může vrstva stropního bednění 

(bednící tabule) uložit na boční bednění těchto prvků. U krajního průvlaku se 

zajistí horní vnější element příčnou traverzou. 
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obr. 31- vlevo vnitřní průvlak betonovaný se stropem; vpravo okrajový 

                       průvlak betonovaný se stropem [45]      

 

• Pokud se ve stropním bednění budou vyskytovat otvory (prostor schodiště apod.) 

tak musí být tyto otvory na volných okrajích zabezpečeny postranní ochranou 

zhotovenou z držáků zábradlí a prken 3 x 15 cm v případě, že budou práce 

prováděny ve výšce nad 2,0 m. Totéž platí pro zabezpečení obvodu bednění 

stropů.  

 

 

Demontáž 

• Odstranění bednění bočnic stropní desky a mezilehlých stojek. 

 

 

 

 

obr. 32- odstranění mezilehlých stojek [45] 
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• Následně se sníží bednění stropu o cca 10 cm. 

 

 

 

 

                                                       obr. 33- snížení stropu [45] 

 

• Poté se převrátí a odstraní pomocí montážní vidlice všechny příčné nosníky kromě 

zdvojených nosníků pod spoji dřevěných laťovek. 

 

 

 

 

obr. 34- převracení a odstranění příčných nosníků [45] 

 

• Odbednění průvlaků, po nich se demontují dřevěné laťovky. 

 

 

 

 

        obr. 35- demontáž dřevěných laťovek [45] 
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• Posledním krokem je demontáž zbývajících příčných nosníků, hlavních nosníků a 

stojek 

 

 

 

 

       obr. 36- demontáž zbývajících příčných nosníků, hlavních nosníků a stojek [45] 

 

Po demontáži bednění stropu se neprodleně provede podepření stropní 

konstrukce stojkami dle projektu bednění. Takto podepřeny musí být všechny stropní 

konstrukce nižších již zhotovených podlaží. Po zhotovení stropu nad posledním 

podlažím a následné technologické přestávce (10 dní) se provede jeho odbednění. Až po 

této operaci budou sestupně demontovány stojky v jednotlivých podlažích. Stojky 

nižšího podlaží nesmí být odstraněny do doby, než se odstraní stojky vyššího 

podlaží! 

 

Bednění schodiště 

Bednění schodiště bude zhotoveno ze smrkového řeziva pomocí tradičního 

bednění. Šířka jednotlivých prken by neměla být větší než 150 mm z důvodu 

nadměrného kroucení. Tuto konstrukci budou provádět tesaři. Nejprve se provede 

bednění spodních pohledových ploch schodiště včetně nosné konstrukce podepření a 

nenosných bočnic. Následně se zhotoví výztuž schodišťové desky. Po provedení 

výztuže se vybední jednotlivé schodišťové stupně. Na jednotlivé bednění svislých ploch 

schodišťových stupňů se připevní pletivo, které bude upevněno mezi nosnou výztuž 

schodišťové desky. Toto opatření se provede z důvodu zamezení stékání betonové směsi 

v průběhu ukládání a hutnění do jednotlivých stupňů.  
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 obr. 37- tesařské bednění schodiště (červeně znázorněno pletivo) [17] 

 

4.7.5. Zatížení bednících forem čerstvou betonovou směsí 

Výpočet rychlosti betonáže bud prováděn na stavbě v závislosti na dopraveném 

betonu dle [37]. 

 

4.7.6. Nanášení odbedňovacích prostředků 

Odbedňovací prostředky se musí nanášet na čistou a suchou plochu bednění. 

Nejčastěji se nanáší nástřikem v tenké vrstvě. Odbedňovací prostředky musí být 

aplikovány na bednění před montáží výztuže, aby nedošlo k jejímu znečištění. Těmito 

přípravky nesmí být znečištěn povrch konstrukcí, na které se bude následně betonovat. 

 

4.7.7. Pracovní četa 

Bednící práce budou provádět 2 pracovní čety. 

• vedoucí čety- vyučený tesař; provádí bednící práce, řídí ostatní pracovníky, 

dohlíží na dodržování BOZP; nutnost vazačského průkazu 

• 3x pracovník- zaučený montážník nebo vyučený tesař, provádí bednící práce; 

nutnost vazačského průkazu 

• 2x pomocný dělník- vykonává pomocné práce 
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4.7.8. Přejímka hotové bednící konstrukce 

Po dokončení bednění vyzve stavbyvedoucí TDI k přejímce dokončeného 

bednění a případně i výztuže. Výsledek prověrky bude zapsán do stavebního deníku. Při 

přejímce se kontroluje: [19] 

- geometrie bednění (zaměření geodetem) 

- stabilita bednění 

- čistotu bednění (prach, sníh, led, zbytky vázacího drátu) z části, která se 

bude betonovat  

- úprava čel konstrukčních styků 

- příprava povrchu bednění 

- otvory, prostupy 1) 

Dále je nutno kontrolovat správnost bednění a podpěrné konstrukce včetně 

pracovních plošin, těsnost styků mezi spoji bednícího pláště a pracovní spáry.  

1) Pozn.: U bednění stěn a výtahové šachty je nutné udělat dílčí přejímku jedné strany 

bednění před následným zakrytím. 

4.8. Armování 

4.8.1. Stavební připravenost 

Armování základů 

Před zahájením armování musí být proveden podkladní beton tl. 100 mm. 

Pokud bude provedeno bednění, tak musí být jeho povrch očištěn a nastříkán 

odbedňovacím přípravkem. [17] 
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Armování sloupů 

  Před zahájením prací vyztužování sloupů musí být provedeny buďto základové 

patky nebo vodorovná nosná konstrukce (stropy) nižšího podlaží s minimálním stářím 

24 hodin. Tento proces lze zahájit bez ohledu na postup bednících prací, jelikož výztuž 

sloupů je dodávána ve formě armokošů. Po jejich správném osazení se provede 

obednění. [17] 

Armování výtahové šachty 

  Osazování výztuže je možné po provedení základové desky. V nadzemních 

podlažích pak po provedení betonové konstrukce stropu nižšího podlaží. Minimální stáří 

betonového podkladu je 24 hodin. Armování je závislé na postupu bednících prací. 

Ukládání výztuže může začít až po vybednění vnitřního prostoru výtahové šachty 

v daném podlaží. Povrch již provedeného bednění musí být řádně očištěn a nastříkán 

odbedňovacím přípravkem. Vyjímku tvoří bednění výtahové šachty pod úrovní 

suterénu, kdy musí být hotová vnější plocha výtahové šachty (ztracené bednění z cihel 

POROTHERM 8 Profi+ omítka BAUMIT strojní tl. 10 mm+  hydroizolace BITAGIT 

V60S40). Teprve následně je možno začít s vázáním výztuže. Po zhotovení a přejímce 

výztuže se osadí bednění vnitřního prostoru výtahové šachty.[17] 

Armování stropní konstrukce 

  Před pokládkou výztuže je nutné, aby bylo provedeno bednění minimálně 

v rozměrech, které odpovídají v obou směrech nejdelším prutům výztuže. Je však nutné 

přihlédnout k uložení zasahujících profilů. Dále musí být provedeno bednění veškerých 

otvorů a prostupů v budoucí konstrukci. Povrch již provedeného bednění musí být řádně 

očištěn a nastříkán odbedňovacím přípravkem. [17] 

 

Armování suterénní obvodové železobetonové stěny 

Před započetím vázání výztuže musí být zhotovena jedna strana bednění včetně bednění 

prostupů a nástřiku odbedňovacím prostředkem. 
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Armování schodiště 

  Před započetím armování bude provedeno tradiční bednění podhledové části 

schodišťového ramene příslušného podlaží a bednění stropu řešeného podlaží. Povrch 

již provedeného bednění musí být řádně očištěn a nastříkán odbedňovacím přípravkem. 

[19] 

 

4.8.2. Materiál, doprava, skladování a manipulace 

Materiál 

Pro vyztužování budou použity jednotlivé výztužné pruty, armokoše, kari sítě i vázací 

drát ve svitcích. Použitý materiál musí být v souladu s projektovou dokumentací. 

Betonářská výztuž musí být v souladu s ČSN EN 10080 [24] a s předpisy platnými 

v ČR dle ČSN EN 1992-1-1[25]. Každý výrobek musí být jednoznačně 

identifikovatelný. Pracovní spáry a napojení schodišť na výtahové šachty jsou řešeny 

pomocí vylamovací výztuže. Přerušení tepelného mostu ve stropní desce v místě 

napojení na balkony je řešeno pomocí iso nosníků. 

Doprava 

Výztuž bude na stavbu dopravována podle shodných tvarů a musí být opatřena 

štítky dle projektové dokumentace. Pro dopravu veškerého materiálu se použijí 

standartní dopravní prostředky, jako jsou nákladní automobily nebo návěsy [17]. Návrh 

vhodného dopravního prostředku je závislý na hmotnosti přepravované výztuže a na její 

maximální délce. Během dopravy nesmí dojít k poškození výztuže [17]. Distanční 

podložky budou dopravovány v pytlích nebo bednách.  

Skladování 

Výztuž bude uskladněna na zpevněné štěrkové ploše. Její uložení je možné 

buďto provést do ocelových boxů z válcovaných profilů nebo ji uložit na podkladní 

dřevěné hranoly o rozměrech 100x100 mm v takových osových vzdálenostech, aby 

nemohlo dojít k její trvalé deformaci [20]. V případě použití ocelových boxů musí být 

jednotlivé vrstvy výztuže proloženy dřevěnými proklady. Při uskladňování je nutné 
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výztuž ukládat odděleně podle štítkových údajů [21]. Pruty je možno skladovat 

samostatně nebo svázané podle profilů do skupin. Výztužné sítě případně výztužné 

mřížoviny je povoleno skladovat zásadně naležato. Armokoše se mohou ukládat do 

stojanů nebo ve vodorovné poloze. Při manipulaci a skladování nesmí dojít ke 

znečištění výztuže zeminou nebo k pádu z výšky [20]. Zeminou znečištěnou armaturu je 

možné očistit tlakovou vodou. Během skladování se nesmí pracovníci nebo stroje 

pohybovat po uskladněné výztuži [19]. ISO nosníky a vylamovací výztuž budou 

skladovány v uzamykatelných skladech na dřevěných podložkách. Distanční podložky 

se dodávají v bednách nebo pytlích. 

Manipulace 

S jednotlivými pruty případně lehkými svazky a armokoši je možno 

manipulovat ručně. S těžšími břemeny bude manipulováno pomocí stavebního jeřábu. 

Vždy je nutné na jeřáb zavěsit břemeno o váze nepřekračující únosnost jeřábu. Při 

manipulaci s výztuží jeřábem nesmí dojít k jejímu nadměrnému prohnutí, které by 

mohlo ohrozit vazače případně samotný jeřáb v okamžiku uložení a následného 

nečekaného odlehčení [17]. Delší pruty nebo svazky do délky max. 5 m je nutno uchopit 

minimálně na dvou místech [20]. Pro manipulaci s pruty nebo svazky delšími než 5 m je 

vždy nutné použít tyčový závěs, na který se uchytí přepravovaná výztuž minimálně ve 3 

bodech [17]. Armokoše, výztužné sítě a mřížoviny se musí na jeřáb zavěšovat pomocí 

čtyřpramenného lana s okem navlečeným do háku jeřábu [20]. Armokoše sloupů a 

průvlaků se musí přemisťovat v poloze, ve které budou následně uloženy do bednění. 

 

4.8.3. Přejímka materiálu 

Při přejímce výztuže se kontroluje dle [23]: 

- shodnost dodacího listu s objednávkou a požadavky projektové 

dokumentace 

- doklady jakosti, výztuž musí být v souladu s požadavky na jakost dle  

ČSN 42 0139 [26] 

- průměr a tvar výztuže, ukončení prutů, délky, ohyby 

- počet kusů 



~ 104 ~ 

 

 

Dále se kontroluje míra znečištění povrchu a koroze výztuže nebo mechanické 

poškození. Mechanickým poškozením jsou myšleny vruby, důlky, trhliny apod. U 

polotovarů a armokošů je také nutné kontrolovat tvar a provedení spojů jednotlivých 

prutů. Při nesouladu s požadavky musí stavbyvedoucí rozhodnout o zamítnutí či 

podmínečném přijetí dodávky materiálu. 

 

4.8.4. Pracovní četa 

Armovací práce budou provádět 3 čety.  

Složení 1 pracovní čety: 

•••• vedoucí čety: musí být vyučený jako železář- betonář; nutnost vazačského 

průkazu; organizuje a řídí práce, zhotovuje výztuž, dohlíží na BOZP 

•••• 2x zaučení pracovníci- železáři, nutnost vazačského průkazu; zhotovují výztuž 

•••• 1x pomocný pracovník; provádí pomocné práce 

 

4.8.5. Ukládání výztuže 

Před uložením výztuže do bednění nebo na budoucí místo (sloupy) je nutné 

zkontrolovat, zda souhlasí dle dokumentace [23]: 

- druh a průměr prutů 

- tvar a provedení výztuže včetně spojů 

- počet prutů 

 

Do bednění nesmí být uložena znečištěná výztuž. Veškeré nečistoty musí být 

odstraněny. Jedná se zejména o znečištění povrchu zatvrdlým cementovým mlékem, 

mastnotou a rzí. Mírná koroze není závadou. V případě znečištění povrchu výztuže je 

nutné čištění provádět mimo bednění. [20] 
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Výztuž bude ukládána buďto ve formě armokošů nebo se bude přímo na místě 

svazovat z jednotlivých výztužných prutů pomocí rádlovacího drátu tl. 1,25 mm 

(případně tl. 1,15 mm). Svazování se provede v místě křížení dvou prutů. Výztuž je 

možno také svařovat, ale pouze v nutném případě nebo dle příslušné dokumentace. 

Svařování se nesmí provádět v místech, kde by mohlo dojít k poškození izolace, těsnění 

apod. Armokoše pro sloupy budou zhotoveny v armovně a na stavbě se již pouze osadí 

na určené místo. V rámci urychlení armování nebo za stísněných podmínek je možno 

vyrobit armokoš na ploše k tomu určené v rámci zařízení staveniště a následně ho osadit 

do bednění. 

 

Postup provádění armování jednotlivých konstrukčních prvků skeletu 

Základové patky 

Do předem připraveného bednění se nejprve umístí třmínky, které musí být 

nahoře otevřené. Do nich se následně provede vyvázání nosné výztuže. Jednotlivé pruty 

se mezi sebou spojí rádlovacím drátem. Je nutné zajistit přesnou polohu stykovací 

výztuže mezi patkou a sloupem. Ta se zajistí připevněním výztuže k přesnému rámu, 

který zhotoví tesaři. Po kompletním zhotovení výztuže se celá bednící forma ukončí 

kompletním stažením a vnitřními rozpěrkami. [17] 

Sloupy 

Výztuž sloupu (armokoš) se osadí na požadované místo a naváže se na kotevní 

výztuž ze základové patky případně ze sloupu nižšího podlaží. Následně se výztuž 

obední. [17] 

Výtahová šachta 

Výztuž se bude vyvazovat na již připravenou vnitřní stranu bednění šachty. 

Armování bude prováděno z jednotlivých prutů výztuže, které se budou k této stěně 

provizorně kotvit. Po zhotovení výztuže se provede vnější strana bednění. Následně se 

obě strany bednění stáhnou. [17] 
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Stropní konstrukce 

Armování bude prováděno do připraveného bednění v daném rozsahu. Nejprve 

se osadí výztuž do průvlaků. Jelikož jsou rozměry průvlaků malé, tak bude samotné 

sestavení armokoše provedeno na pomocných kozách hned vedle místa jeho uložení. Po 

zhotovení se již pouze osadí do bednění. Následně se provede výztuž samotného stropu. 

Nejprve se osadí pruty rozdělovací výztuže. Následně se osadí nosná výztuž spodního 

okraje. Nyní je nutné rozmístit distanční žebříčky, které zajistí správnou polohu horní 

výztuže, která bude na nich uložena. Na horní nosnou výztuž se uloží rozdělovací 

výztuž. Jednotlivé stykování výztuže bude prováděno rádlovacím drátem, pokud není 

v projektové dokumentaci uvedeno jinak. [17] 

Schodiště 

Před zahájením vázání výztuže bude provedeno tesařské bednění spodní plochy 

schodišťové desky včetně bočnic. Po provedení výztuže se vybední jednotlivé 

schodišťové stupně. 

Suterénní stěny 

Výztuž se bude vyvazovat na již hotovou jednu stranu bednění. Po zhotovení 

výztuže se obední druhá strana a následně se obě strany bednění stáhnou.  

 

4.8.6. Krytí výztuže 

Pro zajištění předepsaného krytí výztuže je nutné použít distanční podložky, 

které se upevní na výztuž. Počet, druh a umístění podložek je dán projektovou 

dokumentací. V případě, že se tak nestalo, je nutné použít minimálně 4 ks na 1 m2 

hotového bednění. [23]. Vzájemná vzdálenost nosných výztuží u horního a dolního 

povrchu k- cí se zajišťuje pomocí distančních žebříčků. 
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4.8.7. Provádění pracovních spár 

 Vodorovné konstrukce budou prováděny v několika záběrech. Pracovní spáry 

budou řešeny pomocí vylamovací výztuže BVD. Touto metodou se rovněž provede 

napojení mezipodest na stěnu výtahové šachty u bloku „A“ a napojení na trám mezi 

dvěma sousedními sloupy u bloku „B“ 

Postup provádění: 

U vodorovných konstrukcí se v místě pracovní spáry osadí vylamovací výztuž 

a napojí na výztuž v prováděném záběru. Z vnější strany je nutné obednění nebo 

podepření, aby nedošlo k jejímu překlopení nebo posunu v průběhu betonáže. Po 

zatuhnutí betonu a následném odbednění se sejme ochranný kryt, který chrání 

vylamovanou výztuž před znečištěním betonem, odbedňovacími přípravky apod. 

Následně se provede narovnání jednotlivých prutů výztuže (platí pro pruty výztuže do 

průměru 14 mm) a napojení přesahem na výztuž následujícího záběru. Poloha 

pracovních spár je přesně dána projektem. U průměru výztuže nad 14 mm se výztuž 

v pracovní spáře bude napojovat pomocí šroubovacích nástavců umístěných ve 

speciálních profilech. Napojovaná výztuž dalšího záběru musí mít proveden na konci 

závit, aby ji bylo možné našroubovat do nástavců. 

U napojení mezipodest bude postupováno stejným postupem. Během realizace 

bednění výtahové šachty nebo trámu se zároveň osadí vylamovací výztuž. V průběhu 

armování schodišťové desky se vylamovací výztuž narovná a napojí na výztuž 

schodiště. 

 

4.8.8. Výroba výztuže na staveništi 

S výrobou výztuže se na staveništi nepočítá. Veškerá výztuž bude dovážena 

hotová přímo z armovny. I za těchto podmínek bude zřízeno malé pracoviště, na kterém 

bude možné provádět v případě potřeby drobné úpravy výztuže.  
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Pracoviště musí obsahovat: 

- ruční ohýbačku (použitelná do průměru výztuže 14 mm) 

- dvouruční kleště pro maximální průměr výztuže do 14 mm 

- pákové nůžky pro průměry výztuže nad 14 mm 

- svářečku 

- rozbrušovačku 

 

4.8.9. Výstupní kontrola 

Po dokončení železářských prací bude vyzván stavbyvedoucím technický 

dozor investora, aby provedl přejímku výztuže. Výzva se zapíše do stavebního deníku. 

[19]. Přejímku provádí společně s TDI i stavbyvedoucí. Výsledky přejímky je TDI 

povinen zapsat do stavebního deníku. V případě kladného hodnocení výslovným 

souhlasem se zahájením betonáže nebo zamítnutím, pokud provedená výztuž není 

v souladu s projektovou dokumentací. Při zjištění neshody bude výztuž převzata TDI až 

po odstranění zjištěných závad. Kontrolu v průběhu odstraňování závad bude provádět 

stavbyvedoucí [19]. Přejímka se musí provést v době, než dojde k zakrytí výztuže 

bedněním a následnému znemožnění její kontroly. Tento požadavek platí pro sloupy, 

suterénní stěny a výtahovou šachtu. 

Při přejímce se kontroluje [23]: 

- uložení výztuže dle PD- poloha, profil výztuže, počet prutů a třmínků, krytí 

výztuže, osové vzdálenosti prutů, tvar, jakost materiálu dle typu žebírek  

- povrch výztuže- nesmí být znečištěn odbedňovacími přípravky, ledem, 

sněhem, zeminou, mastnotou, barvami a ztvrdlým cementovým mlékem 

(mírná koroze není závadou) 

- provedení nastavování a svárů 

- provedení pracovních spár (osazení vylamovací výztuže) a iso nosníků 

- vyvázání výztuže a její prostorovou tuhost, aby nemohlo dojít k její 

deformaci či posunu v průběhu betonáže 

- čistota bednění po železářských pracích u vodorovných konstrukcí 

- poloha iso nosníků, vylamovací výztuže a jejich napojení na okolní výztuž 
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Kontrola se bude provádět vizuálně nebo měřením. 

Povolené odchylky v uložení výztuže [19]: 

Odchylky výztuže musí být uvedeny v projektové dokumentaci. Pokud tomu 

tak není, pak je nutné řídit se následujícími požadavky: 

•••• poloha jednotlivých prutů výztuže a veškeré vzdálenosti mezi nimi (vzdálenost 

dvou vrstev výztuže, třmínků nosníků a sloupů, rozdělovacích prutů) se nesmí lišit 

vůči projektové dokumentaci o více než 20 %. Maximální povolená odchylka je 

30 mm. Odchylka u krytí výztuže nesmí být větší než 20 mm. 

 

4.9. Betonáž 

Technologický postup betonáže je zpracován pro „TRANSPORTBETON“ 

 

4.9.1. Stavební připravenost 

Hotové a převzaté bednění konstrukcí z prostého betonu. U železobetonových 

konstrukcí bude provedeno bednění a výztuž v potřebném rozsahu, které musí být 

převzaty stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. Povolení zahájení betonáže 

jednotlivých konstrukčních prvků bude stvrzeno zápisem ve stavebním deníku. 

 

4.9.2 Materiál, doprava a manipulace 

Materiál 

•••• patky, základová deska pod výtahovou šachtou, výtahová šachta,  stropní 

konstrukce, sloupy a pás pod dělícími stěnami mezi bloky ze železobetonu  

třídy C 25/30- XC1- CL 0,2- S3 
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•••• pásy pod obvodovými stěnami, základy pod komíny, základy pod schodiště a 

podkladní vrstva pod podlahy v suterénu v tl. 150 mm C 16/20- XC0- CL 1,0- S3 

•••• schodiště C 25/30- XC1- CL 0,2- S2 

•••• podkladní beton C 12/15- XC0- CL 0,2- S3 

 

Soupis materiálů a příslušného množství je uveden v bodu 8.4.- Rozpočet pro 

nosnou konstrukci bloku „A“. 

Doprava 

Čerstvá betonová směs bude z betonárny dovážena autodomíchávači o objemu 

4,5 a 6 m3. Betonárna je vzdálena 6 km od místa stavby.  

Manipulace 

Ukládání čerstvé betonové směsi bude probíhat pomocí mobilního čerpadla 

SCHWING S 34 X TYP P 2020. Samotné rameno čerpadla lze pomocí hadic prodloužit 

až o 20 m. V případě potřeby lze čerstvou betonovou směs dopravovat na místo pomocí 

bádie. Tuto metodu dopravy betonové směsi je nutné využít u betonáže schodiště, 

jelikož konzistence S2 není čerpatelná. 

 

4.9.3. Přejímka čerstvé betonové směsi, provádění odběrů a zkoušek 

Během přejímání čerstvé betonové směsi je zapotřebí mnoha dokladů od 

výrobce. 

Doklady potřebné při přejímce čerstvé betonové směsi: 

Doklady o jakosti hmot 

Výrobce musí povinně předložit:  

•••• prohlášení o shodě pro jednotlivé složky směsi betonu třídy C 12/15 a vyšší 

•••• u kameniva obsahujícího formy SiO2, které reaguje na působení alkálií zkoušky 

na reaktivnost kameniva s alkáliemi [23] 
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•••• chemické rozbory záměsové vody starší méně než rok v případě, že se nejedná o 

pitnou vodu 

Výrobce musí na požádání předložit:  

•••• průkaz shody od dodavatele kameniva, cementu, příměsí a přísad 

•••• výsledky kontrolních zkoušek od dodavatele kameniva a cementu za poslední 3 

měsíce 

•••• množství chloridů obsažených v cementu 

•••• výsledky zkoušek příměsí a přísad, které nejsou starší než 1 rok 

•••• dodací listy jednotlivých složek betonů v průběhu odběru betonů v případě, že 

nutné ověřit zda nedošlo k záměně zdrojů jednotlivých složek čerstvé betonové 

směsi oproti průkazním zkouškám 

 

Doklady o jakosti čerstvé betonové směsi 

Výrobce musí předložit:  

•••• dodací list 

•••• prohlášení o shodě u betonu třídy C 12/15 a vyšší 

•••• protokoly a výsledky kontrolních zkoušek dodávaného ztvrdlého betonu u třídy  

C 12/15 a vyšší 

 

Výrobce musí na vyžádání předložit:  

•••• průkaz shody pro dodávaný beton 

•••• výsledky typových zkoušek 
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Při každé dodávce betonové směsi musí být při přejímce předán dodací list. 

Tento list je dokladem o množství a o jakosti dodané směsi. Musí splňovat minimální 

požadavky dle  [16]: 

•••• jméno a adresa výrobce čerstvé betonové směsi včetně pořadového čísla dodacího 

listu 

•••• údaje o odběrateli, přejímacím pracovníkovi1) a místu přejímky  

•••• druh a třída betonové směsi, zpracovatelnost, druh a třída použitého cementu, 

použité přísady a příměsi 

•••• datum a přesný čas záměsi včetně doby v minutách, po kterou je možno čerstvou 

betonovou směs uložit do bednění viz níže tab. č. 3 

•••• použitý dopravní prostředek, SPZ a jméno řidiče, který směs dovezl 

•••• čas příjezdu na místo přejímky a čas, kdy byla přejímka ukončena 

•••• osvědčení o jakosti čerstvé betonové směsi 

 

 
1) Pozn.: Přejímacím pracovníkem je vedoucí betonářské čety pověřený 

stavbyvedoucím. Tato skutečnost musí být zapsána do stavebního deníku. 

 

Při přejímce čerstvé betonové směsi pověřený pracovník kontroluje: 

•••• shodnost objednávky s dodacím listem a úplnost dodacího listu 

•••• čas zamíchání betonové směsi 

•••• teplotu betonové směsi dle tab. č.4 viz. níže 

•••• konzistenci čerstvé betonové směsi pomocí zkoušky sednutím kužele dle [27] 

•••• vizuální vzhled betonové směsi 

 

Přehled kontrolovaných vlastností čerstvého betonu je uveden v tabulce č. 5. 
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Četnost prováděných kontrol konzistence a odebírání vzorků pro následné 

zkoušení jejich pevnosti se řídí dle tabulky č.6. V případě pochybností jakosti čerstvé 

betonové směsi během přejímky je možno provést odběry z každé dodávky. Na jednu 

dodávku směsi (1 domíchávač) se provede 1 zkouška sednutím kužele dle [27] a 

odebere se 1 vzorek pro následné odzkoušení na pevnost dle [29]. 

V případě neshody vlastností, které by ovlivnily konečné vlastnosti betonu, při 

přejímce čerstvé betonové směsi (jiná konzistence, třída a druh betonu, jiný cement 

apod.) nesmí být v dané konstrukci použita! Pokud se tak stane, bude neprodleně 

informován stavbyvedoucí, který rozhodne o dalším postupu (vrácení dodávky, použití 

do jiných konstrukcí apod.). 

Tabulka 3- Maximální doba přepravy čerstvého betonu [23] 

 

 

 

 

 

Tabulka 4- Teplota čerstvé betonové směsi v závislosti na klimatických 

podmínkách [23] 

 

 

 

 
1) Tato hodnota se týká situace, kdy venkovní teplota klesne pod -3 °C. Pokud se tak 

stane, pak se musí +10° C udržovat minimálně po dobu 3 dnů nebo do dosažení 

minimální pevnosti 5 MPa 
2) Masivní konstrukcí je konstrukce o tl. větší než 600 mm. Nejedná se o masivní 

konstrukce ve smyslu [28] 
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Tabulka 5- Kontrola čerstvé betonové směsi [19] 

 

 

 

 

 

Předmět Způsob kontroly Dle čeho se kontroluje 

Dodací list 
vizuální shoda s požadavkem a 

specifikací dle PD 

Konzistence    

betonu 

vizuální nebo zkouška 

sednutím kužele dle [28] 

Četnost prováděných 

zkoušek dle tab. 4 

srovnání s požadovaným 

vzhledem 

Stejnorodost 

betonu 

vizuální srovnání s požadovaným 

vzhledem z různých částí 

záměsi 

Vzhled betonu 

všeobecně 

vizuální srovnání s požadovaným 

vzhledem (barva směsi a 

pod.) 

Zkouška pevnosti 

v tlaku 

zkouška dle [29]  

Četnost prováděných 

zkoušek dle tab. 4 

dle PD- shoda 

s požadovanou pevností 
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Tabulka č. 6- Typy a minimální četnost zkoušek na staveništi dle [23] nebo [16] 

 

4.9.4. Pracovní četa 

Betonáž bude provádět 1 četa. 

Složení čety: 

• vedoucí pracovník- betonář- železář; provádí betonáž, řídí ostatní pracovníky, 

dohlíží na dodržování BOZP 

• 3x betonář, tesař; provádí betonáž, dohlíží na pomocné pracovníky, alespoň 1 

pracovník vazačský průkaz 

• 2x pomocný dělník; provádí pomocné práce 
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4.9.5. Obecná pravidla pro betonáž [19] 

• betonovou směs je nutné zpracovat co nejdříve po zamíchání 

• ukládání směsi nesmí probíhat z výšky větší než 1,5 m (z důvodu rozmísení 

frakce) 

• trámy se betonují zároveň se stropní deskou 

• čerstvou betonovou směs je nutné ukládat tak, aby nedošlo k posunu výztuže  

nebo k přetvoření bednění 

• jednotlivé vrstvy musí být provedeny v takovém maximálním časovém odstupu, 

než předchozí vrstva dosáhne pevnosti 3,5 MPa [17]. Zkoušení tvrdosti se 

provede pomocí schmidtova kladívka. V případě překročení této hodnoty se 

provede pracovní spára viz. bod 4.8.6- pracovní spáry. S další betonáží je možno 

pokračovat po 18 hodinách za normálních podmínek viz. bod č. 4.5.- Podmínky 

realizace. 

 

4.9.6. Postup betonáže [19] 

Betonáž základových konstrukcí, sloupů, výtahové šachty, suterénních stěn, 

základů pod komíny a základů pod schodiště 

• čerstvá betonová směs bude ukládána ve vodorovných vrstvách 

• další vrstva nesmí být provedena do doby, než se zhutní předcházející 

• tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice 

ponorného vibrátoru 

• jednotlivé vpichy se mohou dělat v maximální vzdálenosti mezi sebou rovné 1,4 

násobku viditelného poloměru účinnosti ponorného vibrátoru 

• je zakázáno provést 2 vpichy v jednom místě 

• při zhutňování následné vrstvy musí vibrátor pronikat 50- 100 mm do předchozí 

vrstvy (neplatí pro hutnění první vrstvy) 

• vpichy je možno provádět v minimální vzdálenosti 100 mm od stěn bednění a 

musí se provádět tak, aby nedocházelo ke styku bednění a ponorného vibrátoru 

• je nutné postupovat tak, aby zanoření hlavice bylo co nejrychlejší, ale vytahování 

pomalé z důvodu dostatečného vytlačení vzduchu 
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• dobu provádění jednotlivých vpichů určí před zahájením betonáže další vrstvy 

stavbyvedoucí 

 

Betonáž schodiště 

• betonáž schodiště bude probíhat po jednotlivých stupních od spodu nahoru 

• každý stupeň bude průběžně vibrován ponorným vibrátorem 

• následující stupeň bude betonován až po dokončení hutnění předchozího 

• jednotlivé vpichy se mohou dělat v maximální vzdálenosti mezi sebou rovné  

1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti ponorného vibrátoru 

• je zakázáno provést 2 vpichy v jednom místě 

• vpichy je možno provádět v minimální vzdálenosti 100 mm od stěn bednění  

a musí se provádět tak, aby nedocházelo ke styku bednění a ponorného vibrátoru 

• je nutné postupovat tak, aby zanoření hlavice bylo co nejrychlejší, ale vytahování 

pomalé z důvodu dostatečného vytlačení vzduchu 

• betonáž mezipodest bude prováděna dle zásad uvedených u betonáže 

vodorovných konstrukcí 

 

Betonáž vodorovných konstrukcí (strop, podkladní vrstva pod podlahy v suterénu) 

• ukládání čerstvé betonové směsi bude probíhat v 1 vrstvě v pásech širokých 2 m 

• zhutňování bude prováděno vibrační lištou tak, že se nejprve osadí stojánky  

a vodící lišty v potřebných rozestupech (2m) 

• za postupné betonáže pásu se bude vrstva hutnit vibrační lištou tak dlouho, dokud 

na povrch nevystoupí cementové mléko 

• následně se vodící lišty přesunou do dalšího záběru 
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obr. 38- princip hutnění betonové desky (vibrační lišta) 

 

4.9.7. Pracovní spáry [17] 

U vodorovných konstrukcí je poloha pracovních spár přesně dána projektovou 

dokumentací. V případě, že je ze závažných důvodů nutné provést pracovní spáru mimo 

polohu předepsanou projektem, pak se musí provést v 1/4- 1/5 rozponu stropních desek 

nebo dle dohody se statikem. Pracovní spára musí být provedena ve sklonu 

rovnoběžném se šikmými ohyby smykové výztuže. Předepsané pracovní spáry jsou 

provedeny pomocí vylamovací výztuže.  

U svislých konstrukcí smí být pracovní spára provedena vždy pouze v hlavě 

nebo patě konstrukce. U stropního trámu lze provést pracovní spáru ve směru 

rovnoběžném s osou trámu až za spolupůsobící šířkou trámu a desky (ve sklonu 

rovnoběžném se šikmými ohyby smykové výztuže). [17] 

Před započetím další betonáže se musí pracovní spára řádně připravit (neplatí 

pro pracovní spáry vytvořené vylamovací výztuží): [17] 

•••• musí být odstraněny nespojené částice starého betonu 

•••• je nutné očistit cementový povlak na povrchu pracovní spáry 

•••• spára se musí omýt vodou a navlhčit 

•••• následně se nanese vrstva betonu požadované třídy betonu bez hrubé frakce 

kameniva v tl. 20-50 mm 
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•••• další vrstvu čerstvé betonové směsi je nutné intenzivně zhutnit 

•••• minimální teplota pracovní spáry před zahájením následné betonáže je +5°C 

 

4.9.8. Ochrana a ošetřování čerstvého betonu, návrhy vhodných opatření za 

nepříznivých klimatických podmínek [17] 

Délka nutného ošetřování betonu se bude řídit dle odstavce 8.5 normy ČSN EN 

13670 [18] prostřednictvím stanovení tzv. „ošetřovací třídy“. Na jejím základě, teplotě 

povrchu betonu a rychlosti vývoje pevnosti betonu v tlaku se z tabulek F. 1- F. 3 této 

normy [18] odečtou hodnoty pro minimální dobu ošetřování betonu. Pokud okolnosti 

nebudou vyžadovat změnu, pak je nutné provádět ošetřování do doby dosáhnutí 

betonu 50 % celkové pevnosti. Z tohoto požadavku vyplývá nutná doba ošetřování dle 

tabulky č.7. 

Tabulka č. 7- Nejkratší doba ošetřování pro třídu ošetřování 3 (odpovídá 50 % 

konečné povrchové pevnosti betonu) [18] 

Teplota povrchu 

betonu (t), °C 

Nejkratší doba ošetřování, dny a) 

Vývoj pevnosti betonu c, d) (fcm2/fcm28)= r 

rychlý r ≥ 0,50 
střední  

0,50 ≥ r ≥ 0,30 

pomalý  

0,30 ≥ r ≥ 0,15 

t  ≥ 25 1,5 2,5 3,5 

25 ˃ t ≥ 15 2 4 7 

15 ˃ t ≥ 10 2,5 7 12 

10 ˃ t ≥ 5 b) 3,5 9 18 
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Normální podmínky (viz. bod 4.5. Podmínky realizace) 

Kropení vodou lze zahájit v době, kdy beton bude natolik tvrdý, že nedojde 

kropením k vyplavování jemných částic a cementu. Kropení je třeba provádět tak 

často, aby byl povrch ošetřované konstrukce stále vlhký. Je možno také použití 

vlhkých tkanin apod. Voda pro ošetřování betonu nesmí mít teplotu nižší o více než 

10°C vůči ošetřovanému povrchu betonu [17]. Pokud klesne venkovní teplota 

prostředí pod 10°C nesmí mít voda potřebná k ošetřování betonu teplotu nižší než 5°C. 

 

Podmínky s nízkými teplotami (viz. bod 4.5. Podmínky realizace) 

Teplota dodané betonové směsi včetně teploty podkladu nesmí být za nízkých 

teplot nižší než 5°C. Při teplotě pod 5°C se nesmí beton zaplavovat, kropit ani vlhčit. 

Je třeba zajistit takové podmínky, aby teplota betonu neklesla pod 0°C dokud pevnost 

betonu nedosáhne 5 MPa [18]. Tuto hodnotu lze zjístit užitím schmidtova kladívka. 

Betonáži za nízkých teplot musí být přizpůsobeno složení betonové směsi (použít 

portlandský cement, zvýšení dávky cementu, snížení vodního součinitele, ohřev 

záměsové vody apod.). Betonované konstrukce se musí přikrýt plachtami, aby na 

povrch betonu nemohl působit déšť. 

 

a) Plus doba tuhnutí přesahující 5 hodin 
b) Pro teploty nižší než 5°C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou 

trvání teploty nižší než 5°C 
c) Vývoj pevnosti betonu je poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech 

k průměrné pevnosti v tlaku po 28 dnech stanovených z průkazních zkoušek 

nebo založených na známém chování betonu s porovnatelným složením dle 

ČSN EN 206- 1 [16] 
d) Pro velmi malý vývoj pevnosti betonu mohou být uvedeny speciální 

požadavky v prováděcí specifikaci 
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Betonáž v horkém a suchém prostředí (viz. bod 4.5. Podmínky realizace) 

Za těchto podmínek musí mít čerstvá betonová směs během dopravy a ukládání 

maximální teplotu + 35 °C. Ihned po betonáži se povrch konstrukce proti působení 

teploty a větru zakryje plachtami apod. Po ztuhnutí se plachta odstraní a položí se 

textilie, která bude udržována neustále vlhká. Voda pro ošetřování betonu nesmí mít 

teplotu nižší o více než 10°C vůči ošetřovanému povrchu betonu. [17] 

 

Betonáž v zimě (viz. bod 4.5. Podmínky realizace) 

Teplota dodané betonové směsi včetně teploty podkladu nesmí být za nízkých 

teplot nižší než 5°C. Při teplotě pod 5°C se nesmí beton zaplavovat, kropit ani vlhčit. 

Při teplotě vzduchu pod -3°C je nutné udržovat beton na minimální teplotě +5°C do 

dosažení hodnoty fcm= 5 MPa nebo alespoň 3 dnů. Bednění a výztuž nesmí být před 

betonáží zapadané sněhem nebo namrzlé. Výztuž nad průměr 25 mm je vhodné 

vysoušet horkým vzduchem a zahřát na minimální teplotu +5°C. Betonáž na 

zledovatělou a zmrzlou pracovní spáru je zakázána! 

Úprava složení betonu a jeho teploty pro zimní betonáž: [17] 

- zvýšení obsahu cementu 

- použití portlandského cementu CEM I vyšší třídy 

- použití plastifikátoru a následné snížení vodního součinitele 

- použít přísady urychlující tvrdnutí betonu 

- u transportbetonu dodržet teplotu betonu v okamžiku dodávky na teplotě 

+5°C - +10°C 

Případně je možno zvýšit teplotu betonu ohřevem v betonárně až na +60°C 

(ohřátí vody, případně i kameniva). [17] 
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Doporučená opatření pro betonáž: [17] 

- zateplení bednění stěn a stropů 

- ochrana proti větru a silnému proudění vzduchu 

- odstranění sněhu, ledu a zmrazků z bednění a dříve položeného betonu 

- ohřát kontaktní plochy podkladu alespoň na teplotu +5°C 

- položení ochranné folie z měkčeného PVC na povrch zhutněného betonu 

případně použití ochranného postřiku (zamezení odparu vody) 

- na ochrannou folii položit tepelnou izolaci a následně ji proti zvlhnutí 

zakrýt další folií 

Uložený beton je možno udržovat na požadované teplotě pomocí nepřímého 

ohřevu (horký vzduch, horká pára), přímým ohříváním uloženého betonu vyhřívaným 

bedněním apod. Volbu vhodného opatření je vždy nutné volit v závislosti na 

aktuálních podmínkách. 

 

4.9.9. Odbedňování konstrukcí 

Bednění je nutné odstranit tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch. 

Doba, za kterou je možné odbednit jednotlivé části bednění: [19] 

•••• nenosné části bednění jako jsou bočnice apod. po 2 dnech 

•••• svislé konstrukce (výtahová šachta, sloupy, stěny) po 3 dnech 

•••• vodorovné konstrukce (stropy) a schodiště po 10 dnech (následné znovu 

podepření) 

 

Postup odbedňování jednotlivých konstrukcí je popsán v bodě 4.7.4. 
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4.10. Pomůcky, strojní zařízení 

Povinnost zaměstnavateli zajistit osobní ochranné pracovní pomůcky ukládá zákoník 

práce [32] a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. [33] 

Osobní ochranné pracovní pomůcky: 

•••• ochranná přilba 

•••• zátkový chránič sluchu 

•••• ochranné brýle, ochranné obličejové štíty 

•••• svářečská kukla apod. 

•••• masky a polomasky s filtry proti částicím, parám a plynům 

•••• ochranné rukavice 

•••• pevná obuv 

 

Stroje a zařízení 

Pro dopravu materiálů kromě betonové směsi budou použity běžné dopravní prostředky jako 

nákladní automobily, valníky apod. Vertikální manipulaci s břemeny bude zajišťovat stavební 

jeřáb KRANIMEX 80 EC- B6 a 2 stavební výtahy NOV 650. Dále jsou potřeba stroje a 

zařízení specifické pro jednotlivé činnosti. 

•••• bednící práce 

- vrtačka, pila na dřevo, systémové bednění, nivelační přístroj a kalibrované 

měřící pomůcky 

•••• armování 

- rozbrušovačka, ruční ohýbačka výztuže, svářecí souprava 

•••• betonáž 

- mobilní čerpadlo na betonovou směs SCHWING S 34 X TYP P 2020 

- bádie 

- příložný a ponorný vibrátor 

- autodomíchávač Mercedes TBG o objemu 4,5 a 6 m3 



~ 124 ~ 

 

4.11. Výstupní kontrola betonové konstrukce 

Jednotlivé tvary prvků betonové konstrukce musí odpovídat projektové dokumentaci. 

Povolené odchylky konstrukce se řídí dle ČSN EN 13670- příloha G [18]. Jakost povrchu 

konstrukce je nutné zkontrolovat nejpozději do 3 dnů po jejím odbednění. Povrch konstrukce 

musí splňovat tyto kritéria: [17] 

•••• musí být bez štěrkových hnízd a větších dutin 

•••• celková plocha vadných míst nesmí být větší než 1 % celkové plochy dané části 

konstrukce 

•••• lokální hnízda nesmí zasahovat více než 5 % plochy příčného průřezu pro danou 

konstrukci 

•••• nesmí být obsažena nosná výztuž  

•••• plochy, které se budou následně omítat nesmí mít výčnělky, které by zasahovaly 

do více než ½ tl. předepsané omítky 

•••• omítané plochy nesmí být znečištěny látkami, které by snižovaly soudržnost mezi 

betonem a omítkou, jedná se např. o odbedňovací přípravky apod. 

 

Doklady o jakosti transportbetonu 

Protokoly o kontrolních zkouškách budou předávány průběžně během provádění 

konstrukce. Následně budou součástí dokladové části při přejímacím řízení. 

Kontrola pevnosti betonu se provádí v případě, že: [17] 

•••• nevyhověly kontrolní zkoušky betonu 

•••• beton v konstrukci nebyl zpracován a ošetřován v souladu s [16, 18] a je ohrožena 

jeho jakost 

•••• je nutná kontrola z technologických důvodů 

 Pevnost betonu je možné zkoušek nedestruktivně nebo na vzorcích odebraných 

z konstrukce. Umístění a počet zkoušek se řídí dle [30]. V případě pochybností o statické 

bezpečnosti konstrukce je možné provést zatěžovací zkoušky konstrukce nebo její části dle 

[31]. 
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4.12. Odstranění vad na hotové konstrukci 

Vzniklá štěrková hnízda, která mohou narušit funkci konstrukce je nutno vysekat až na 

hutný beton a pečlivě očistit od uvolněných částí. Před nanesením nového betonu se musí 

podklad dostatečně navlhčit. Oprava se musí provádět betonem podobného složení jako je 

opravovaný konstrukční prvek. Tyto vady by neměly v konstrukci vznikat! Podrobný způsob 

opravy je vždy nutné řešit se statikem a vedením společnosti. Vzhledové kazy betonu je 

možno opravit speciálními maltami, které mají minimálně o 1 řád vyšší pevnost než podklad. 

[19] 

Pokud se dojde ke zjištění, že konstrukce neodpovídá projektu nebo požadavkům 

smlouvy o dílo (jiný tvar, rozměry, zabudovaný jiný beton), musí být stanoven způsob 

odstranění vad. Ten se navrhne na základě odborného posouzení a odsouhlasení TDI, 

generálním projektantem a statikem. Výsledky kontroly se zaznamenají do stavebního deníku. 

Bez písemného souhlasu TDI je zakázáno pokračovat v dalších pracích, které by zakryly 

vadu.[19] 

 

4.13. Přejímka hotové betonové konstrukce 

Přejímka nosné konstrukce bude provedena na základě výzvy stavbyvedoucím. Tato 

výzva bude zaznamenána do stavebního deníku. 

Přejímacího řízení se zúčastní: 

•••• stavbyvedoucí 

•••• technický dozor investora (TDI) 

•••• projektant (statik) 

•••• případně zástupce zhotovitele 

•••• zástupce transportbetonu 
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Součástí přejímky je dokladová část, která musí obsahovat: 

•••• výkresová dokumentace se zakreslením skutečného stavu včetně zjištěných 

odchylek 

•••• protokoly o kontrolních zkouškách betonu 

•••• osvědčení o jakosti použité výztuže včetně hutních atestů 

•••• stavební deník o kontrolách jednotlivých prací, výztuže, bednění, betonáže a 

ošetřování betonu 

•••• výsledky vstupních kontrol dodávaného transportbetonu 

•••• svářečský deník, seznam svářečů a jejich oprávnění v případě, že byly 

v konstrukci prováděny nosné svary 

O výsledku přejímacího řízení se provede zápis do stavebního deníku nebo na 

samostatný protokol o předání a převzetí díla. Zároveň se uvedou zjištěné vady a nedodělky 

včetně dohodnutého termínu jejich odstranění. 

 

4.14. BOZP 

Veškeré práce staveništi musí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

[34] a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. [35]. Všichni pracovníci musí být řádně proškolení dle 

odstavce 2 a 3 zákoníku práce [32] a vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami 

dle [33].  

Dodržování bezpečnostních zásad bude kontrolovat stavbyvedoucí, TDI případně 

pracovníci inspektorátu práce. Kolem staveniště se provede mobilní oplocení PROMO výšky 

2, 0 m. Vjezd do prostoru staveniště musí být uzamykatelný a opatřený bezpečnostní značkou 

a cedulí se zákazem vstupu dle [36]. V průběhu výstavby jsou pracovníci převážně ohroženi 

prací ve výškách (práce více než 1,5 m nad zemí). Tyto práce se musí řídit [37]. 

 

  



~ 127 ~ 

 

5. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ 

 

[1] ČESKO. Vyhláška č. 499 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 163, s. 6872-6910. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5009. ISSN 1211-1244. 

[2] ČESKO. Zákon č. 183 Sb. ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, 

částka 63, s. 2226-2290. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb063-06.pdf. ISSN 1211-1244. 

[3] ČESKO.  Vyhláška č. 501 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, 

částka 163, s. 6953-6960. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5009. ISSN 1211-1244. 

[4] ČESKO. Vyhláška č. 398 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. In: Sbírka zákonů České republiky. 

2009, částka 129, s. 6621-6647. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5596. ISSN 1211-1244. 

[5] ODBORNÝ PORTÁL PRO PROFESIONÁLY V OBORU STAVEBNICTVÍ. 

Konstrukční detaily systémů vodotěsných izolací spodní stavby - galerie (6/15). asb-portal.cz 

[online]. Únor 12, 2010 [Cit. 2012-11-10].  Dostupné z: http://www.asb-

portal.cz/konstrukcni-detaily-systemu-vodotesnych-izolaci-spodni-stavby/galeria/1778/12156 

[6] ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 56 s. Třídící znak 730540. 

[7] ČESKO. Vyhláška č. 148 Sb. ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov. 

In: Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 53, s. 1855-1879. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5144. ISSN 1211-1244. 

[8] ČSN EN 1997-1. Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 

pravidla. Praha: Český normalizační institut, 2006. 138 s. Třídící znak 731000. 



~ 128 ~ 

 

[9] ČESKO. Zákon č. 254 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 98, s. 5617-5667. 

Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3676. 

ISSN 1211-1244. 

[10] ČESKO. Nařízení vlády č. 61 Sb. ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 2003, částka 24, s. 898-951. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4108. ISSN 1211-1244. 

[11] ČESKO. Zákon č. 201 Sb. ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2012, částka 69, s. 2786-2841. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=24325. ISSN 1211-1244. 

[12] ČESKO. Zákon č. 185 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 71, s. 4074-4113. Dostupný 

také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3649. ISSN 1211-

1244. 

[13] ČESKO. Obecně závazná vyhláška č. 14 města Hradec Králové ze dne 17. října 2006 

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování 

[online]. In: Magistrát města Hradec Králové [Cit. 2012-11-10]. Dostupný z: 

http://www.hradeckralove.org/urad/obecne-zavazna-vyhlaska-c-14-2006-mesta-hradec-

kralove. 

[14] ČSN 73 0532. Akustika-Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků-Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 24 s. Třídící znak 730532. 

[15] ČESKO.  Vyhláška č. 268 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na 

stavby. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 81, s. 3702-3719. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5535. ISSN 1211-1244. 

[16] ČSN EN 206-1. Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Praha: Český 

normalizační institut, 2001. 72 s. Třídící znak 732403. 



~ 129 ~ 

 

[17] LADRA, J., F. MUSIL, V. POSPÍCHAL a P. SVOBODA. Technologie staveb 11-

Realizace železobetonové molitické konstrukce budov. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 

ISBN 80-01-02487-3. 

[18] ČSN EN 13670. Provádění betonových konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2010-06-01. 56 s. Třídící znak 732400. 

[19] BBA-MONOLIT. Technologický předpis provádění monolitických železobetonových 

konstrukcí. BBA-Monolit, s.r.o. [online]. Únor 01, 2007 [Cit. 2012-11-10].  Dostupné z: 

http://www.bba-monolit.cz/Technolog_predpis_BBA-MONOLIT.pdf 

[20] ODBORNÝ PORTÁL PRO PROFESIONÁLY V OBORU STAVEBNICTVÍ. 

Monolitický beton a bezpečná práce s výztuží. asb-portal.cz [online]. Prosinec 12, 2011 [Cit. 

2012-11-10].  Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-

prvky/beton/monoliticky-beton-a-bezpecna-prace-s-vyztuzi-2855.html 

[21] DOČKAL, Karel. Technologie provádění betonových a železobetonových konstrukcí. 

Brno: Vydavatelství FAST VUT v Brně, 2005.  

[22] ČESKO.  Nařízení vlády č. 362 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. In: Sbírka zákonů České republiky. 2005, částka 125, s. 6174-6182. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4723. ISSN 1211-1244. 

[23] ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR. Technické kvalitativní podmínky staveb ŘVC 

ČR. ŘVC ČR [online]. ©2008-2010 [Cit. 2012-11-10].  Dostupné z: 

http://www.ceskaplavba.cz/etc/beton_konstrukce.pdf 

[24] ČSN EN 10080. Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel-Všeobecně. 

Praha: Český normalizační institut, 2010. 64 s. Třídící znak 421039. 

[25] ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2011. 202 s. Třídící znak 731201. 



~ 130 ~ 

 

[26] ČSN 42 0139. Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a 

hladká. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 32 s. 

Třídící znak 420139. 

[27] ČSN EN 12350-2. Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 12 s. Třídící znak 

731301. 

[28] ČSN 73 6200. Mosty - Terminologie a třídění. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 48 s. Třídící znak 736200. 

[29] ČSN EN 12390-3. Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 20 s. 

Třídící znak 731302. 

[30] ČSN 73 2011. Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 24 s. Třídící znak 732011. 

[31] ČSN 73 2030. Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. Praha: 

Český normalizační institut, 1994. 16 s. Třídící znak 732030. 

[32] ČESKO. Zákon č. 262 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění pozdějších 

předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 84, s. 3146-3241. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4930. ISSN 1211-1244. 

[33] ČESKO. Nařízení vlády č. 495 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví 

rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků mycích, 

čisticích a dezinfekčních prostředků. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 178, s. 

11033-11041. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3756. ISSN 1211-1244. 

[34] ČESKO. Zákon č. 309 Sb. ze dne 23. května 2006, 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). In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2001, částka 96, s. 3789-3797. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4942. ISSN 1211-1244. 



~ 131 ~ 

 

[35] ČESKO. Nařízení vlády č. 591 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: Sbírka zákonů České 

republiky. 2006, částka 188, s. 7889-7921. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5034. ISSN 1211-1244. 

[36] ČSN ISO 3864. Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. Praha: Český 

normalizační institut, 1995. 60 s. Třídící znak 018010. 

[37] ČSN 73 0042. Tlaky čerstvého betonu na svislé kontrukce bednění. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 20 s. Třídící znak 730042. 

[38] ČSN 75 6101. Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 44 s. Třídící znak 756101. 

[39] ČSN 75 5455. Výpočet vnitřních vodovodů. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

52 s. Třídící znak 755455. 

[40] ČESKO. Vyhláška č. 369 Sb. ze dne 10. října 2001 o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 140, s. 7902-7917. Dostupný také 

z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3718. ISSN 1211-1244. 

[41] ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 28 s. Třídící znak 736056. 

[42]  KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT. 

Návrhové maximální průtoky vodovodním potrubím. tzb.fsv.cvut.cz [online].[Cit. 2012-11-

25].  Dostupné z: http://tzb.fsv.cvut.cz/vyucujici/hadraba/podklady/prutoky_voda.htm 

[43] ČESKO. Zákon č. 100 Sb. ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní 

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

prostředí). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 40, s. 2794-2822. Dostupný také 

z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3618. ISSN 1211-1244. 

[44] ČSN EN 297. Kotle a plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a 

B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. Praha: 

Český normalizační institut, 1996. 106 s. Třídící znak 075397. 



~ 132 ~ 

 

[45] PASCHAL SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ. Paschal: Systémové bednění [online]. Paschal, 

©2006 [cit. 2012-10-10]. Dostupné z: http://www.paschal.cz/ 

[46] ČESKO. Nařízení vlády č. 146 Sb. ze dne 30. května 2007 o emisních limitech a 

dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. In: 

Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 53, s. 1838-1853. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5144. ISSN 1211-1244. 

[47] ÚRS PRAHA. KROS plus 14.6 [software, CD]. [přístup 10. října 2012].  

[48] ČSN 73 0601. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Praha: Český normalizační 

institut, 2006. 32 s. Třídící znak 730601. 

[49] ČESKO. Nařízení vlády č. 148 Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 51, s. 

1842-1854. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4897. ISSN 1211-1244. 

[50] ČESKO. Zákon č. 201 Sb. ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2012, částka 69, s. 2786-2841. Dostupný také z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6195. ISSN 1211-1244. 

[51] ČESKO. Zákon č. 185 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 71, s. 4074-4113. Dostupný 

také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3649. ISSN 1211-

1244. 

[52] KCAD. Stavební fyzika 2011 [software]. [přístup 10. října 2012]. Dostupné z: 

http://www.kcad.cz/cz/sf_download.html.  

[53] OSMA. Osma: Největší český výrobce plastových potrubních systému pro vnitřní a 

venkovní kanalizaci [online]. Osma zpracování plastů, s.r.o., ©2009 [cit. 2012-11-20]. 

Dostupné z: http://www.kanalizacezplastu.cz/ 

 

 



~ 133 ~ 
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6.2. Tepelně- technické posudky obvodových konstrukcí 

• Podlaha nad suterénem (program TEPLO 2010) [47]  
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• Zateplená obvodová stěna mezi obchody a venkovní chodbou  

(program TEPLO 2010) [47] 

 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Zateplená obvodová stěna mezi obchody a venkovní chodbou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,013       0,800  12,0 
   2  Porotherm 30 Profi  0,300       0,180  5,0 
   3  Baumit jemná štuková omítka (F  0,020       0,800  12,0 
   4  Baumit EPS-F  0,100       0,041  40,0 
   5  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0280 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7306 kg/m2,rok 
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  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

• Plochá střecha nad vytápěným prostorem (program TEPLO 2010) [47] 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha nad vytápěným prostorem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,013       0,800  12,0 
   2  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   3  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   5  Glastek 30 Sticker  0,004       0,210  20000,0 
   6  Glastek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 



~ 138 ~ 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,090 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0083 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

• Podlaha 2. NP nad venkovní chodbou (program TEPLO 2010) [47] 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha 2. NP nad venkovní chodbou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Marmoleum  0,004       0,170  1000,0 
   2  Ceresit CM 17  0,005       0,780  45,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,430  23,0 
   4  Styrofloor T4  0,030       0,045  30,0 
   5  Rigips EPS 100 Z  0,030       0,037  30,0 
   6  Železobeton 1  0,250       1,430  23,0 
   7  Baumit mineralni desky 0,080       0,040  40,0 
   8  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
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  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

• Styk napojení stropu 1.PP a obvodové stěny v 1.NP mezi obchody a venkovní 

chodbou (program AREA 2010) [47] 

  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Styk napojení stropu 1. PP a obvodové stěny mezi obchody  
  a venkovní chodbou 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,932 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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• Vodorovný roh budovy nad venkovní chodbou v místě nosných sloupů  

(program AREA 2010) [47] 

  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Vodorovný roh budovy nad venkovní chodbou v místě sloupu       
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,828 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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• Vodorovný roh budovy nad venkovní chodbou v místě bez nosných sloupů  

(program AREA 2010) [47] 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Vodorovný roh budovy nad venkovní chodbou v místě bez nosných sloupů       
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,908 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

 

 

 

 

 

 

• Posouzení napojení balkonové konzoly „detail 3“ 

(program AREA 2010) [47] 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Posouzení napojení balkonové konzoly „detail 3“                 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,913 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

 

 

 

 

 

• Napojení balkonové konzoly „detail 4“(program AREA 2010) [47] 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Napojení balkonové konzoly „detail 4“                 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,883 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
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  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

 

• Atika „detail 9“ (program 

AREA 2010) [47] 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Atika detail „9“                        
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,841 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
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  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

 

 

 

• Atika (program AREA 2010) [47] 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Atika                     
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,867 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
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  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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6.3. Harmonogram pro nosnou konstrukci bloku „A“ 

Harmonogram je zařazen k výkresové dokumentaci. 

Následující obrázek se týká položek 36 a 42 kdy jsou nejprve zhotoveny trakty suterénních 

stěn 1, 3, 5 a po zhotovení a odbednění těchto částí se vybední a zhotoví trakty 2 a 4. 

 

 

 

 

 

 

 

- Pro výpočet doby trvání jednotlivých procesů byly použity pracnosti uvedené v rozboru 

položek rozpočtu. [47] 

- Technologické přestávky pro tuhnutí a tvrdnutí betonu jsou zakomponovány do doby  

provádění daného procesu 

- Návrh pracovních čet je uveden u příslušných technologických procesů (bednění, armování, 

betonáž) v technologickém postupu. 

 

 

 



~ 148 ~ 

 

6.4. Rozpočet pro nosnou konstrukci bloku „A“ 

Rozpočet je zhotoven pro blok „A“. Cena za blok „B“ bude vzhledem k objemu prací 

podobná. 

Poznámky a vysvětlivky: 

- při určení hmotnosti výztuže jsem vycházel z orientačního předpokladu 100 

kg/1 m3 betonu 

- vyztužení podkladní vrstvy betonu karisítí - spočetl jsem si přibližnou 

délku stěn, pod kterými bude vyztužení provedeno (vyztužení v šířce 1 m) 

* hmotnost výztuže (karisíť 150 x 150 x 6 váží 3 kg/m2) 

- cena za dobu pronájmu bednění je orientačně stanovena dle doporučení  

odborného technika firmy PASCHAL, s.r.o. a to takto: 

 bednění základů 12 kč/m2 * den 

 bednění suterénních ž.b. nosných stěn 16 kč/m2 * den 

 bednění výtahových šachet 25 kč * den 

 bednění pravoúhlých sloupů 32 kč/m2 * den 

 bednění kruhových sloupů 65 kč/ks 

 bednění stropů 13 kč/m2 * den 

- součástí zřízení a odstranění bednění stropů je i následná montáž a 

demontáž podpěr, které budou podepírat stropní konstrukci po odbednění 

v průběhu prací ve vyšších podlažích 

- ochranné lávky kolem bednění stropů jsou v ceně stropního bednění 

Stanovení ceny staveniště: 

- stavební buňky     440 000 Kč 

- stavební jeřáb     1 700 000 Kč 

- staveništní výtahy    130 000 Kč 

- zpevněné plochy     260 000 Kč 

- zřízení technické infrastruktury  80 000 Kč 

Cena celkem 2 610 000 Kč (tato cena je smyšlená, pouze ukazuje způsob, jakým se určí 

skutečná cena zařízení staveniště) 



KRYCÍ LIST ROZPO TU

Název stavby Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové JKSO 803 59

Název objektu Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A E O

Místo Hradec Králové

I DI

Objednatel Bytové družstvo Hradec Králové

Projektant Bc. Petr Spandel

Zhotovitel Prostamo, a.s.

Rozpo et íslo Zpracoval Dne

01 Bc. Petr Spandel 27.11.2012

                M rné a ú elové jednotky

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

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

                Rozpo tové náklady v CZK

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

1 HSV Dodávky 26 690,65 8 Práce p es as 0 13 Za ízení staveništ    2 610 000,00

2 Montáž 35 127 004,52 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava   0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   0,00% 0,00

4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy   0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpo tu 0,00

7 ZRN ( . 35 153 695,17 12 DN ( . 8-11) 19 NUS ( . 13-18) 2 610 000,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sou et 7, 12, 19-22 37 763 695,17

Datum a podpis Razítko
24 DPH 20,00 % z 37 763 695,17 7 552 739,10

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 0,00 0,00

26 Cena s DPH ( . 23-25) 45 316 434,27

Datum a podpis Razítko E P ípo ty a odpo ty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodn ní + - 0,00
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV 26 690,65 35 127 004,52 35 153 695,17 3 385,397

2 Zakládání 0,00 1 871 181,60 1 871 181,60 304,669

1 011 273313511 Podkladní beton  t . C 12/15 m3 8,926 2 310,00 0,00 20 619,06 20 619,06 2,25634 20,140
'podkladní beton'
(4*2,3*2,3+2*2,3*4,05+4*2,3*2,035+1,885*1,15+2,3*5,3+2,99*4,06)*0,
1

8,501

2 011 273321311 Základové desky ze ŽB t . C 16/20 m3 56,105 2 460,00 0,00 138 018,30 138 018,30 2,25634 126,592

'podkladní beton pod podlahy v suterénu tl. 150 mm'
(369,4-3*2*2-1,2*0,45-0,8*0,8)*0,15 53,433

3 011 273321511 Základové desky ze ŽB t . C 25/30 m3 2,353 2 650,00 0,00 6 235,45 6 235,45 2,45329 5,773

'základová deska pod výtahovou šachtou' 2,23*3,35*0,3 2,241

4 011 273361821 Výztuž základových desek betoná skou ocelí 10 505 (R) t 0,224 36 300,00 0,00 8 131,20 8 131,20 1,06017 0,237

'základová deska pod výtahovou šachtou' 2,23*3,35*0,3*0,1 0,224

5 011 273362021 Výztuž základových desek sva ovanými sít mi Kari t 0,567 31 500,00 0,00 17 860,50 17 860,50 1,05306 0,597

'vyztužení podkladní vrstvy betonu tl. 150 mm pod nosnou konstrukcí
podlahy v suterénu v míst  p í ek' 0,567 0,567

6 011 274313611 Základové pásy z betonu t . C 16/20 m3 15,858 2 450,00 0,00 38 852,10 38 852,10 2,25634 35,781

'základové pásy na severovýchodní stran  objektu'
(5,43+5,53+5,53+5,28)*0,45*0,65 6,368

'základové pásy krom  pásu pod zd nými st nami , pásu kolem
výtahové šachty' (3,38+4,48+5,28+5,53+4,275+5,955)*0,3*0,45 3,902

'základový pás kolem výtahové šachty (plocha základu * výška)'
2,856*1,56 4,455
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'základ pod schodišt ' 1,2*0,45*0,7 0,378

7 011 274321511 Základové pásy ze ŽB t . C 25/30 m3 3,420 2 650,00 0,00 9 063,00 9 063,00 2,45329 8,390

'pás pod zd nými nosnými st nami'11,4*0,3 3,420

8 011 274351215 Z ízení bedn ní st n základových pás m2 48,239 204,00 0,00 9 840,76 9 840,76 0,00103 0,050
'bedn ní pás  pod obvodovými monolitickými st nami'
(5,43+2*5,53+5,28)*2*0,3+(3,38+4,48+5,28+5,795+4,275+5,955)*2*0,
3

30,561

'jednostranné bedn ní u výtahové šachty' (2,85+2,99)*1,56 9,110

'bedn ní pásu pod zd nými nosnými st nami'
12,58*0,3+(3,34+0,8+0,47*2+2,65)*0,3 6,093

'bedn ní základu pod schodišt m' (1,2*2+0,45*2)*0,75 2,475

9 011 274351216 Odstran ní bedn ní st n základových pás m2 48,239 47,10 0,00 2 272,06 2 272,06 0,00000 0,000
'bedn ní pás  pod obvodovými monolitickými st nami'
(5,43+2*5,53+5,28)*2*0,3+(3,38+4,48+5,28+5,795+4,275+5,955)*2*0,
3

30,561

'jednostranné bedn ní u výtahové šachty' (2,85+2,99)*1,56 9,110

'bedn ní pásu pod zd nými nosnými st nami'
12,58*0,3+(3,34+0,8+0,47*2+2,65)*0,3 6,093

'bedn ní základu pod schodišt m' (1,2*2+0,45*2)*0,75 2,475

10 011 274352217 P íplatek za pronájem bedn ní základ
m2*d
en 46 190,034 12,00 0,00 554 280,41 554 280,41 0,00000 0,000

doba pronájmu: 28.3- 29.4 2013 (33 dní)

'bedn ní pás  pod obvodovými monolitickými st nami'
12*33*((5,43+2*5,53+5,28)*2*0,3+(3,38+4,48+5,28+5,795+4,275+5,95
5)*2*0,3) 12 102,156
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'bedn ní pásu pod zd nými nosnými st nami'
12*33*(12,58*0,3+(3,34+0,8+0,47*2+2,65)*0,3) 2 412,828

'bedn ní základu pod schodišt m' 12*33*((1,2*2+0,45*2)*0,75) 980,100

'základové patky'
12*33*(5*(1,735*2+4)*0,75+4*(2+2+2+2)*0,625+2*(3,75*+2*2)*0,625+
(5*2+2*2)*0,625) 29 902,950

'základ pod komín' 12*33*((0,8*2+0,8*2)*0,625) 792,000

11 011 274361821 Výztuž základových pás  betoná skou ocelí 10 505 (R) t 0,331 36 300,00 0,00 12 015,30 12 015,30 1,06017 0,351

'základový pás pod zd nými nosnými st nami' 11,04*0,3*0,1 0,331

12 011 275321511 Základové patky ze ŽB t . C 25/30 m3 32,183 2 650,00 0,00 85 284,95 85 284,95 2,45329 78,954

'základové patky'
4*1,735*2*0,65+1,735*1*0,65+4*2*2*0,50+2*3,75*2*0,5+2*5*0,5 30,650

13 011 275351215 Z ízení bedn ní st n základových patek m2 77,513 204,00 0,00 15 812,65 15 812,65 0,00103 0,080

'základové patky'
5*(1,735*2+4)*0,75+4*(2+2+2+2)*0,625+2*(3,75*+2*2)*0,625+(5*2+2*
2)*0,625 75,513

'základ pod komín' (0,8*2+0,8*2)*0,625 2,000

14 011 275351216 Odstran ní bedn ní st n základových patek m2 77,513 47,10 0,00 3 650,86 3 650,86 0,00000 0,000

'základové patky'
5*(1,735*2+4)*0,75+4*(2+2+2+2)*0,625+2*(3,75*+2*2)*0,625+(5*2+2*
2)*0,625 75,513

'základ pod komín' (0,8*2+0,8*2)*0,625 2,000

15 011 275361821 Výztuž základových patek betoná skou ocelí 10 505 (R) t 26,150 36 300,00 0,00 949 245,00 949 245,00 1,06017 27,723
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'základové patky'
4*1,735*2*0,65+1,735*1*0,65+4*2*2*0,50+2*3,75*2*0,5+2*5*0,5*0,1 26,150

3 Svislé a kompletní konstrukce 26 555,75 3 143 734,82 3 170 290,57 356,323

16 011 311238721
Zdivo nosné z cihel broušených POROTHERM Profi tl 300 mm U =
0,31 W/m2K m2 221,672 979,00 0,00 217 016,89 217 016,89 0,18701 41,455

'suterén + 2.- 5. NP' 5*(13,55*2,8) 189,700

'1. NP' 11,440*2,8-0,3*0,2 31,972

17 011 330321410 Sloupy nebo pilí e ze ŽB t . C 25/30 m3 29,352 3 120,00 0,00 91 578,24 91 578,24 2,45329 72,009

'suterén' 14*0,35*0,35*2,8+ 0,3*0,35*2,8 5,096

'1. NP' 13*0,35*0,35*2,8+ 0,3*0,35*2,8+ 3,1415*0,175*0,175*2,8 5,022

'2.- 5NP' 4*(13*0,35*0,35*2,8) 17,836

18 011 331351101 Z ízení bedn ní sloup ty úhelníkových v do 4 m m2 216,340 402,00 0,00 86 968,68 86 968,68 0,00126 0,273

'suterén' 14*(2*0,35+2*0,35*2,8)+ (2*0,3+2*0,35)*2,8 40,880

'1. NP' 13*(2*0,35+2*0,35*2,8)+ (2*0,3+2*0,35*2,8) 37,140

'2.- 5NP' 4*13*(2*0,35+2*0,35*2,8) 138,320

19 011 331351102 Odstran ní bedn ní sloup ty úhelníkových v do 4 m m2 216,340 55,20 0,00 11 941,97 11 941,97 0,00000 0,000

'suterén' 14*(2*0,35+2*0,35*2,8)+ (2*0,3+2*0,35)*2,8 40,880

'1. NP' 13*(2*0,35+2*0,35*2,8)+ (2*0,3+2*0,35*2,8) 37,140

'2.- 5NP' 4*13*(2*0,35+2*0,35*2,8) 138,320

20 011 331351103 P íplatek za pronájem bedn ní pravoúhlých sloup
m2*d
en 37 878,000 32,00 0,00 1 212 096,00 1 212 096,00 0,00000 0,000

doba pronájmu: 13.5- 5.11 2013 (177 dní)
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'suterén' (14*(2*0,35+2*0,35*2,8)+ (2*0,3+2*0,35))*177 6 821,580

'1. NP' (13*(2*0,35+2*0,35*2,8)+ (2*0,3+2*0,35*2,8))*177 6 573,780

'2.- 5NP' (4*13*(2*0,35+2*0,35*2,8))*177 24 482,640

21 011 331351107 P íplatek za pronájem bedn ní kruhových sloup
ks*de
n 177,000 65,00 0,00 11 505,00 11 505,00 0,00000 0,000

doba pronájmu: 13.5- 5.11 2013 (177 dní)

'1. NP' 1*177 177,000

22 011 331361821 Výztuž sloup  hranatých betoná skou ocelí 10 505 t 2,796 36 800,00 0,00 102 892,80 102 892,80 1,05197 2,941

'suterén' (14*0,35*0,35*2,8+ 0,3*0,35*2,8)*0,1 0,510
'1. NP' (13*0,35*0,35*2,8+ 0,3*0,35*2,8+ 3,1415*0,175*0,175*2,8)*0,1 0,502

'2.- 5NP' (4*(13*0,35*0,35*2,8))*0,1 1,784

23 011 332351102 Odstran ní bedn ní sloup  oblých v do 4 m m2 1,539 71,00 0,00 109,27 109,27 0,00000 0,000

'1. NP' 3,1415*0,175*2,8 1,539

24 011 332351105 Z ízení bedn ní sloup  oblých D p es 30 cm v do 4 m m2 1,539 943,00 0,00 1 451,28 1 451,28 0,00067 0,001

'1. NP' 3,1415*0,175*2,8 1,539

25 011 341321410 St ny nosné ze ŽB t . C 25/30 m3 92,429 2 900,00 0,00 268 044,10 268 044,10 2,45330 226,756

'železobetonové zdi v suterénu' 20,4*2,8 57,120

'otvory ve st nách' -(8*2,7*2,33+1*0,5*4)*0,25 -13,082

'výtahová šachta pod suterénem' 3,133*1,56 4,887

'v suterénu a v 1.- 5. NP' (2,551*2,8-'otvor' 2,19*1,26*0,35)*6 37,062

'nadst ešní ást' 2,551*0,8 2,041

26 011 341351105 Z ízení bedn ní oboustranného st n nosných m2 819,316 347,00 0,00 284 302,65 284 302,65 0,00449 3,679
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'bedn ní suterénních st n'
(0,25+6,77+1,5+8,8+3+16,56+7,38+1,75+5,75+30,38+0,46+0,25+0,19
+0,39+29,44+5,75+1,75+6,88+16,56+3+8,3+1,5+7,02)*2,8 458,164

'suterén+ 1.- 5. NP' (11,82+2*2,65+2*1,7)*2,8*6 344,736

'nadst ešní ást' (11,82+2*2,65+2*1,7)*0,8 16,416

27 011 341351106 Demontáž bedn ní oboustranného st n nosných m2 819,316 121,00 0,00 99 137,24 99 137,24 0,00000 0,000

'bedn ní suterénních st n'
(0,25+6,77+1,5+8,8+3+16,56+7,38+1,75+5,75+30,38+0,46+0,25+0,19
+0,39+29,44+5,75+1,75+6,88+16,56+3+8,3+1,5+7,02)*2,8 458,164

'suterén+ 1.- 5. NP' (11,82+2*2,65+2*1,7)*2,8*6 344,736

'nadst ešní ást' (11,82+2*2,65+2*1,7)*0,8 16,416

28 011 341361821 Výztuž st n betoná skou ocelí 10 505 t 8,803 39 500,00 0,00 347 718,50 347 718,50 1,04614 9,209

'železobetonové zdi v suterénu' 44,038*0,1 4,404

'výtahová šachta pod suterénem' 3,133*1,56*0,1 0,489

'v suterénu a v 1.- 5. NP' (2,551*2,8-'otvor' 2,19*1,26*0,35)*6*0,1 3,706

'nadst ešní ást' 2,551*0,8*0,1 0,204

29 011 342351107 P íplatek za pronájem bedn ní st n
m2*d
en 5 727,050 16,00 0,00 91 632,80 91 632,80 0,00000 0,000

doba pronájmu: 24.5- 17.6 2013 (25 dní)

'bedn ní suterénních st n'
25*0,5*((0,25+6,77+1,5+8,8+3+16,56+7,38+1,75+5,75+30,38+0,46+0,
25+0,19+0,39+29,44+5,75+1,75+6,88+16,56+3+8,3+1,5+7,02)*2,8) 5 727,050
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 011 342351108 P íplatek za pronájem bedn ní výtahové šachty
m2*d
en 12 693,576 25,00 0,00 317 339,40 317 339,40 0,00000 0,000

doba pronájmu za sestavu bedn ní pro podlaží: 13.5- 29.11 2013 (201
dní)
201*((11,82+2*2,65+2*1,7)*2,8) 11 548,656
vnit ní díl výtahové šachty pro bedn ní pod úrovní suterénu 28.3- 13.5
2013 (47 dní)
47*((2,65*2+1,7*2)*2,8) 1 144,920

31 132 13281070 Pažnice ACO APLEX D 50/255, nerez ks 1,000 205,00 205,00 0,00 205,00 0,00000 0,000

32 132 13281080 Pažnice ACO APLEX D 80/280, nerez ks 2,000 268,00 536,00 0,00 536,00 0,00000 0,000

33 132 13281060 kotetvní desky pro kotvení zdiva ks 350,000 26,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00000 0,000

34 132 13281090 Vylamovací výztuž BVD9890 24 B m 90,350 185,00 16 714,75 0,00 16 714,75 0,00000 0,000

'pro schodišt ' 5*2,65 13,250

'pro stropy' 12,85*6 77,100

4 Vodorovné konstrukce 0,00 29 112 092,89 29 112 092,89 2 719,951

35 011 411321414 Stropy deskové ze ŽB t . C 25/30 m3 805,040 2 830,00 0,00 2 278 263,20 2 278 263,20 2,45343 1 975,109

'strop v
suterénu'(436,9-'prostupy'0,6*0,24-2*0,3*0,66-0,6*0,24-0,46*0,46-1,7*
2,65+'trám pro uložení schodišt '2,65*0,2*0,25+4,05*0,03)*0,25 107,938

'strop v
1.NP'(436,9-0,6*0,24-2*0,3*0,66-0,6*0,24-0,46*0,46-1,7*2,65)*0,25+'tr
ámy'2,65*0,2*0,25+2,24*0,2*0,25- 'iso n.'
1,648*0,25+'balkony'14,36*0,25 111,297
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'strop v 2.-
4.NP'3*((436,9-0,6*0,24-2*0,3*0,66-0,6*0,24-0,46*0,46-1,7*2,65)*0,25
+'trámy'2,65*0,2*0,25- 'iso n.' 1,648*0,25+'balkony'14,36*0,25) 333,556

'strop v 5. NP'(436,9-0,46*0,46-1,7*2,65-
0,7*1,4-0,03*2)*0,25+4,26*0,03 107,914

'strop v 5.NP (odhad)' 106 106,000

36 011 411321718 P íplatek za pronájem bedn ní strop
m2*d
en 58 004,667 13,00 0,00 754 060,67 754 060,67 0,00000 0,000

doba pronájmu: 18.6- 21.11 2013 (126 dní)

'str. v 1.NP'126*(436,9-'výtah a schod.'1,7*2,65-2,65*3,86+'tr. pro
uložení sch.'2,65*(0,2+0,2+0,25)+'bo nice' 126,44*0,25-9+2,24*0,65+
'balkony'12,4) 58 004,667

37 011 411351101 Z ízení bedn ní strop  deskových m2 2 682,775 360,00 0,00 965 799,00 965 799,00 0,00215 5,768

'strop v suterénu'436,9-'výtah a schodišt '1,7*2,65-2,65*3,86+'trám
pro uložení schodišt '2,65*(0,2+0,2+0,25)+'bedn ní bo nic'
126,44*0,25-9 446,499

'strop v 1.NP'436,9-'výtah a schodišt '1,7*2,65-2,65*3,86+'trám pro
uložení schodišt '2,65*(0,2+0,2+0,25)+'bedn ní bo nic'
126,44*0,25-9+2,24*0,65 447,955

'strop v 2.- 4.NP'3*(436,9-'výtah a schodišt '1,7*2,65-2,65*3,86+'trám
pro uložení schodišt '2,65*(0,2+0,2+0,25)+'bedn ní bo nic'
126,44*0,25-9) 1 339,496

'strop v 5. NP'436,9-'výtah'1,7*2,65+'bedn ní bo nic'
101,72*0,25-9'plocha svislé podp rné konstukce p edchozího podlaží' 448,825

38 011 411351102 Odstran ní bedn ní strop  deskových m2 2 682,775 108,00 0,00 289 739,70 289 739,70 0,00000 0,000
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'strop v suterénu'436,9-'výtah a schodišt '1,7*2,65-2,65*3,86+'trám
pro uložení schodišt '2,65*(0,2+0,2+0,25)+'bedn ní bo nic'
126,44*0,25-9 446,499

'strop v 1.NP'436,9-'výtah a schodišt '1,7*2,65-2,65*3,86+'trám pro
uložení schodišt '2,65*(0,2+0,2+0,25)+'bedn ní bo nic'
126,44*0,25-9+2,24*0,65 447,955

'strop v 2.- 4.NP'3*(436,9-'výtah a schodišt '1,7*2,65-2,65*3,86+'trám
pro uložení schodišt '2,65*(0,2+0,2+0,25)+'bedn ní bo nic'
126,44*0,25-9) 1 339,496

'strop v 5. NP'436,9-'výtah'1,7*2,65+'bedn ní bo nic'
101,72*0,25-9'plocha svislé podp rné konstukce p edchozího podlaží' 448,825

39 011 411361821 Výztuž strop  betoná skou ocelí 10 505 t 660,705 37 300,00 0,00 24 644 296,50 24 644 296,50 1,05516 697,149

'strop v
suterénu'(436,9-'prostupy'0,6*0,24-2*0,3*0,66-0,6*0,24-0,46*0,46-1,7*
2,65+'trám pro uložení schodišt '2,65*0,2*0,25+4,05*0,03)*0,25 107,938

'strop v
1.NP'(436,9-0,6*0,24-2*0,3*0,66-0,6*0,24-0,46*0,46-1,7*2,65)*0,25+'tr
ámy'2,65*0,2*0,25+2,24*0,2*0,25- 'iso n.'
1,648*0,25+'balkony'14,36*0,25 111,297

'strop v 2.-
4.NP'3*((436,9-0,6*0,24-2*0,3*0,66-0,6*0,24-0,46*0,46-1,7*2,65)*0,25
+'trámy'2,65*0,2*0,25- 'iso n.' 1,648*0,25+'balkony'14,36*0,25) 333,556

'strop v 5. NP'(436,9-0,46*0,46-1,7*2,65-
0,7*1,4-0,03*2)*0,25+4,26*0,03 107,914

40 011 430321414 Schodiš ová konstrukce a rampa ze ŽB t . C 25/30 m3 15,819 3 100,00 0,00 49 038,90 49 038,90 2,45337 38,810
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'konstrukce schodišt '6*(1,045*1,2+1,25*0,2*0,25+1,1*1,2) 15,819

41 011 430361821 Výztuž schodiš ové konstrukce a rampy betoná skou ocelí 10 505 t 1,582 42 200,00 0,00 66 760,40 66 760,40 1,04887 1,659

'konstrukce schodišt '(6*(1,045*1,2+1,25*0,2*0,25+1,1*1,2))*0,1 1,582

42 011 431351121 Z ízení bedn ní schodiš  a ramp p ímo arých v do 4 m m2 102,339 474,00 0,00 48 508,69 48 508,69 0,01282 1,312

'schodišt  v suterénu' 'spodní plocha schodišt ' 2*
2,6*1,2+1,13*2,65+'bedn ní bo nic'10,45*2+2*0,71+0,25*0,215 31,608

'schodišt  1.- 5.NP' 5* ('spodní plocha schodišt '
3,35*1,2+1,125*1,45+1,375*1,2+2,695+'bedn ní
bo nic'2*1,14+2*0,91+0,2*0,25) 70,731

43 011 431351122 Demontáž bedn ní schodiš  a ramp p ímo arých v do 4 m m2 102,339 80,10 0,00 8 197,35 8 197,35 0,00000 0,000

'schodišt  v suterénu' 'spodní plocha schodišt ' 2*
2,6*1,2+1,13*2,65+'bedn ní bo nic'10,45*2+2*0,71+0,25*0,215 31,608

'schodišt  1.- 5.NP' 5* ('spodní plocha schodišt '
3,35*1,2+1,125*1,45+1,375*1,2+2,695+'bedn ní
bo nic'2*1,14+2*0,91+0,2*0,25) 70,731

44 011 434351141 Z ízení bedn ní stup  p ímo arých schodiš m2 21,708 286,00 0,00 6 208,49 6 208,49 0,00658 0,143

'suterén'0,17*17*1,2+ 0,2*1,2 3,708

'1.- 5. NP' 5*(0,17*17*1,2+0,11*1,2) 18,000

45 011 434351142 Odstran ní bedn ní stup  p ímo arých schodiš m2 21,708 56,20 0,00 1 219,99 1 219,99 0,00000 0,000

'suterén'0,17*17*1,2+ 0,2*1,2 3,708

'1.- 5. NP' 5*(0,17*17*1,2+0,11*1,2) 18,000

6 Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní 0,00 17 854,52 17 854,52 0,000
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

46 011 629999001
P íplatek k úpravám povrch  za kropení vodou vysoce nasákavého
podkladu m2 3 563,776 5,01 0,00 17 854,52 17 854,52 0,00000 0,000

'podkladní beton' 42 42,000

'betonová vrstva tl. 150 mm pod podlahami v suterénu' 490,5 490,500

'základy' 85,43 85,430

'strop suterén- 4. NP' 5*480 2 400,000

' strop 5. NP' 486,5 486,500

'schodišt ' 6*(17*0,29*1,2+1,5*2,65) 59,346

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 134,90 982 140,69 982 275,59 4,454

47 003 941111111
Montáž lehkého p emístitelného lešení s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š, rozm ry 3x0,9 m ks 1,000 365,00 0,00 365,00 365,00 0,00000 0,000

48 003 941111211
P íplatek k lehkému p emístitelnému lešení s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š, rozm ry 3x0,9 m

ks*dn
y 169,000 28,00 0,00 4 732,00 4 732,00 0,00000 0,000

doba pronájmu: 4.6.- 19.11 2013 (169 dní)

1*169 169,000

49 003 941111811
Demontáž lehkého p emístitelného lešení s podlahami zatížení do 200
kg/m2 š, rozm ry 3x0,9 m ks 1,000 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00000 0,000

50 003 943121112
Montáž lešení prostorového trubkového t žkého bez podlah zatížení
t . 4 do 300 kg/m2 v do 30 m m3 91,722 35,70 0,00 3 274,48 3 274,48 0,00000 0,000

'výtahová šachta' 2,65*1,7*20,36 91,722

51 003 943121129
P íplatek k lešení prostorovému trubkovému t žkému bez podlah za
p dorysnou plochu do 6 m2 m3 91,722 2,43 0,00 222,88 222,88 0,00000 0,000

'výtahová šachta' 2,65*1,7*20,36 91,722
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

52 003 943121212
P íplatek k lešení prostorovému trubkovému t žkému bez podlah t .4
v 30 m za první a ZKD den použití m3 20 453,961 0,95 0,00 19 431,26 19 431,26 0,00000 0,000

doba pronájmu: 8.5.- 16.12. 2013 (223 dní)

(2,65*1,7*20,36)*223 20 453,961

53 003 943121812
Demontáž lešení prostorového trubkového t žkého bez podlah
zatížení t . 4 do 300 kg/m2 v do 30 m m3 91,722 21,30 0,00 1 953,68 1 953,68 0,00000 0,000

'výtahová šachta' 2,65*1,7*20,36 91,722

54 003 949211111 Montáž leše ové podlahy s p í níky pro trubková lešení v do 10 m m2 13,515 27,90 0,00 377,07 377,07 0,00000 0,000

3*2,65*1,7 13,515

55 003 949211112 Montáž leše ové podlahy s p í níky pro trubková lešení v do 25 m m2 18,020 29,80 0,00 537,00 537,00 0,00000 0,000

4*2,65*1,7 18,020

56 003 949211211
P íplatek k leše ové podlaze s p í níky pro trubková lešení za první a
ZKD den použití m2 31,535 0,80 0,00 25,23 25,23 0,00000 0,000

7*2,65*1,7 31,535

57 003 949211811 Demontáž leše ové podlahy s p í níky pro trubková lešení v do 10 m m2 13,515 18,80 0,00 254,08 254,08 0,00000 0,000

3*2,65*1,7 13,515

58 003 949211812 Demontáž leše ové podlahy s p í níky pro trubková lešení v do 25 m m2 18,020 20,70 0,00 373,01 373,01 0,00000 0,000

4*2,65*1,7 18,020

59 011 953511317
Nosný tepeln -izola ní prvek Isokorb typ D pro balkónové desky
pronikající do stropních polí kus 88,000 10 800,00 0,00 950 400,00 950 400,00 0,05060 4,453

'2.- 5. NP' 4*22 88,000

60 283 283758680 deska z p nového polystyrenu bílá EPS 1000 x 1000 x 50 mm m2 1,680 80,30 134,90 0,00 134,90 0,00100 0,002

'v každém podlaží' 1*0,28*6 1,680
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ROZPO ET S VÝKAZEM VÝM R
Stavba:   Polyfunk ní bytový d m Hradec Králové

Objekt:   Rozpo et pro nosnou konstrukci objektu- blok A Objednatel:   Bytové družstvo Hradec Králové

Zhotovitel:   Prostamo, a.s.

JKSO:   803 59 Datum:   27.11.2012

P. . KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Celkem 26 690,65 35 127 004,52 35 153 695,17 3 385,397
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