
 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobní příprava bytového domu 

Production preparation for the construction of apartment 

building 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Tomáš Kubovský 

Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Marek Jašek, Ph.D. 

 

Ostrava 2013 



 



 



Prohlášení studenta 

Prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením 

Ing. Marka Jaška Ph.D. a uvedl jsem všechny pouţité podklady a literaturu. 

 

 V Ostravě 

        ……………………………… 

 Podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prohlašuji, ţe 

 

 jsem byl seznámen s tím, ţe se na moji bakalářskou práci plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských 

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního 

a § 60 – školní dílo. 

 

 beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít  

(§ 35 odst. 3). 

 

 souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

 

 bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 

 bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

V Ostravě         .………………………….. 

 Podpis studenta 



Anotace 

 

Řešením mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace potřebné pro stavbu 

bytového domu. Navrţený bytový dům se nachází v městské zástavbě v katastru území města 

Sviadnov.  

Práce se skládá ze dvou základních částí. V první části je zpracována stavebně technická 

dokumentace, tzn. výkresová dokumentace, technická zpráva, dále časový harmonogram prací 

a poloţkový rozpočet s výkazem výměr. Druhá část je zaměřena na samotnou technologii 

pouţitého systému ztraceného bednění VELOX. Je zde zpracován technologický předpis pro 

provádění obvodových a vnitřních nosných zdí včetně otvorů, dále stropní konstrukce, 

schodiště a příček a to včetně výpisu potřebného mnoţství materiálu. 

Zpracování mé bakalářské práce bylo provedeno dle platných norem a předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

The solution to my thesis is the development of project documentation required for the 

construction of a apartment building. The proposed apartment building is located in an urban 

area in the land of the Sviadnov. 

The work consists of two main parts. The first part is the processing of building technical 

documentation, ie. drawings, technical report, further work schedule and budget with itemized 

bill of quantities. The second part is focused on the technology of system formwork VELOX. 

There processed technological regulation for the implementation of external and internal load-

bearing walls, including openings, as well as ceiling, stairs and walls, including the statement 

required amount of material. 

Processing of my work was done according to applicable standards and regulations.  
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1. Seznam použitého značení 

1.1. Seznam použitých programů 

 

 Graphisoft Archicad 14 

 Microsoft Office Word 2007 

 Microsoft Office Excel 2007 

 Microsoft Office Project 2003 

 Kros Plus 

 

 

1.2. Seznam použitých obrázků 

 

 Obr. 1 Stropní tvarovka 

 Obr. 2 Bednící deska WSL 25 

 Obr. 3 Prefabrikovaný stropní nosník - trigon  

 Obr. 4 Bednící deska WS-EPS 235 

 Obr. 5 Bednící deska WSD 35 

 Obr. 6 Příčkovka  

 Obr. 7 Ocelové spony – zleva: jednostranná, stropní, oboustranná, tahová 

 Obr.8 Mobilní jeřáb Tatra AD 28 

 Obr.9 Autočerpadlo SCHWING S 39 X 

 Obr.10 Autodomíchávač SCHWING AM 10 C 

 Obr.11 Valník s hydraulickou rukou Mercedes 

 Obr.12 Graf pouţitelnosti jeřábu 

 Obr.13 Základní vazba desek 

 Obr.14 Vazba rohu v první vrstvě 

 Obr.15 Vytvoření otvoru 

 Obr.16 Bednění špalet a nadpraţí 

 Obr.17 Napojení svislé a vodorovné konstrukce 

 Obr.18 Montáţ podpůrné konstrukce 

 Obr.19 Uloţení stropního panelu na svislou konstrukci 
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 Obr.20 Vytvoření výměny 

 Obr.21 Hloubka zapuštění trigonu do betonového jádra 

 

 

1.3. Seznam tabulek 

 

 Tab. 1 Výpis mnoţství materiálu pro stěnovou konstrukci v 1. PP 

 Tab. 2 Výpis mnoţství materiálu pro stropní konstrukci nad 1. PP 

 Tab. 3 Výpis mnoţství materiálu pro stěnovou konstrukci v 1. NP 

 Tab. 4 Výpis mnoţství materiálu pro stropní konstrukci nad 1. NP 

 Tab. 5 Výpis mnoţství materiálu pro stěnovou konstrukci v 2. NP 

 Tab. 6 Výpis mnoţství materiálu pro stropní konstrukci nad 2. NP 

 Tab. 7 Výpis mnoţství materiálu pro stěnovou konstrukci v 3. NP 

 Tab. 8 Výpis mnoţství materiálu pro nosnou konstrukci střechy 

 Tab. 9 Výpis celkového mnoţství materiálu 
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2. Úvod 

 

Navrţený objekt je obdélníkového půdorysu s výstupky. Zastřešení je provedeno pomocí 

šikmé střechy nesené krovovou konstrukcí. Obvodové nosné zdi, vnitřní nosné zdi, příčky, 

stropy a schodiště jsou navrţeny ze ztraceného bednění VELOX. Bytový dům je podsklepený, 

třípodlaţní objekt s šesti byty, z toho jeden je řešen bezbariérově. V navrţeném objektu se 

nachází jak bytové, tak i nebytové prostory (suterén, chodby a kolárna). Přístup do bytového 

domu je navrţen jako bezbariérový. 
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3. Technická zpráva 

3.1.  Průvodní zpráva 

3.1.1. Identifikace stavby 

 

Stavba:   Bytový dům Sviadnov  

    Pod Šimlem 501, Sviadnov 

 

Stavebník:   Ladislav Čech  

    První 2, Frýdek – Místek 730 50 

 

Projektant:   Tomáš Kubovský 

    Hlavní třída 1033/31, Ostrava - Poruba  

 

Stupeň projektové 

dokumentace:   Projekt pro stavební povolení 

 

Účel stavby:    Bytový dům 

 

Druh stavby:    Novostavba 

 

Charakteristika:  Jedná se o čtyřpodlaţní dům se třemi obytnými 

podlaţími a suterénem. Zastřešení je provedeno šikmou 

valbovou střechou. 

 

 

3.1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

o majetkoprávních vztazích 

 

Objekt bude realizován na stavební parcele č. 5020/21 s výměrou 1538 m
2
. 

Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Stavební parcela je situována mezi okolní 

zástavbou obytných a rodinných domů. V současné době se pozemek nachází ve fondu 

orné půdy, ze které však bude vyjmut. Pozemek je rovinatý, neoplocený a zatravněný 

bez stromového porostu. Zastavěná plocha činí 200 m
2
. 
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3.1.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Geologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce 4,3 

m pod úrovní původního terénu. Po sérii měření nebyla zjištěna přítomnost radonu. 

Vjezd na parcelu je z ulice Pod Šimlem (asfaltová komunikace šíře cca 6 m 

s chodníkem šíře 1,5 m). Nově vzniklé přípojky inţenýrských sítí budou napojeny na 

stávající sítě vedené pod asfaltovou komunikací a chodníkem. 

 

 

3.1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Během zpracovávání projektové dokumentace byly veškeré známé poţadavky 

dotčených orgánů splněny. Dále byly dodrţeny obecné poţadavky na výstavbu. 

 

 

3.1.5. Informace o dodržení požadavků na výstavbu 

 

Budoucí objekt vhodně zapadá do okolní zástavby z hlediska materiálového 

řešení, tvaru střechy, půdorysné plochy a počtu podlaţí. 

  

  

3.1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

 

Stavba je v souladu s platným regulačním plánem a územním rozhodnutím. 

 

 

3.1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území. 

 

Po dobu realizace a napojování přípojek se provede dočasná uzavírka části 

komunikace, která bude projednána se správci sítí a příslušnými úřady a bude 

dopravně označena. Skládky materiálu budou realizovány na stavebním pozemku. 

Stavba dále nevyţaduje ţádné související investice. 
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3.1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaná doba výstavba objektu je cca jeden rok. Podmínkou ke 

kolaudaci je připojení objektu na inţenýrské sítě.  

 

Termín zahájení stavby:    

Termín ukončení stavby:   

  

Postup:    Zemní práce 

     Základová deska 

     Výstavba podzemního podlaţí 

     Izolace a zásypy 

     Výstavba nadzemních podlaţí 

     Vnitřní práce 

     Dokončovací práce 

 

 

3.1.9. Statické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše 

budovy a o počtu bytů v objektu 

 

Celkové náklady stavby:  

Celková zastavěná plocha objektu je 200,83 m
2
, 

obestavěný prostor je 2004,28 m
3
, 

celková podlahová plocha je 526,95 m
2
.  

V objektu se nachází pět třípokojových bytů a jeden dvoupokojový 

bezbariérový. 
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3.2. Souhrnná technická zpráva 

3.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

3.2.1.1. Zhodnocení staveniště 

 

Stavební parcela je na rovinatém území, je zatravněná a bez stromového 

porostu. Na sousedních pozemcích se nachází okolní zástavba. Objekt se nachází 

24 m od asfaltové komunikace (ulice Pod šimlem), a je osazen hlavním vchodem 

směrem ke komunikaci. Před objektem je navrţeno šest parkovacích míst a jedno 

bezbariérové parkovací stání. Kolem objektu bude zasazen stromový porost. 

Staveniště bude oploceno plotem výšky 2,0 m a zčásti nahrazen obytnými a 

sanitárními kontejnery. 

 

 

3.2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Objekt je podsklepený třípodlaţní bytový dům s pěti třípokojovými 

byty a jedním bezbariérovým. Vchod do objektu je taktéţ navrţen jako 

bezbariérový. Zastřešení je provedeno šikmou valbovou střechou. 

Architektonickým řešením stavba zapadá do okolní zástavby.  

 

 

3.2.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a řešením vnějších 

ploch 

 

V 1. NP se nachází vstupní chodba, uzamykatelná místnost pro úschovu 

kol, kočárků, invalidního vozíku apod. Dále bezbariérový dvoupokojový byt o 

uţitné ploše 57,62 m
2
, prostor chodby, schodišťový prostor a byt o uţitné ploše 

66,25 m
2
. Ve 2. NP se nachází chodba, schodišťový prostor a 2 bytové jednotky o 

uţitných plochách 77,84 a 66,25 m
2
. Ve 3. NP se nachází chodba, schodišťový 

prostor, výlez na střechu a 2 bytové jednotky o uţitných plochách 77,84 a 66,25 

m
2
. V suterénu je umístěna společenská místnost, sušárna, prádelna, kolárna, 

úklidová a technická místnost a sklepní boxy pro jednotlivé bytové jednotky. 

Konstrukční systém objektu je stěnový. 
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 Stavebně technické řešení: 

 

a)  Zemní práce 

Před započetím výkopových prací se v rozsahu celého pozemku sejme 

ornice o mocnosti 150 mm, která se umístí z části na pozemku a pouţije se na 

úpravu venkovních ploch. Následují výkopové práce hlavní stavební jámy a 

svahování výkopu (1:0,5). Rýhy budou prováděny maximálně do hloubky 0,45 m 

a budou nezapaţené. Vytěţená zemina se z části uloţí na deponie umístěné na 

pozemku pro účel následných zásypů a zbylá se odveze na skládku, kde se 

provede její uloţení a zhutnění, dle předpisů.       

 

b) Základy a podkladní betony 

Z provedených geologických průzkumů nebyly zjištěny ţádné sloţité 

zakládací podmínky. Objekt je zaloţen na základových pasech z betonu třídy C 

20/25. Do základů se vloţí zemnící pásky pro následné připojení hromosvodu. 

Podkladní betonová deska je vyztuţena kari sítí 6 / 150 x 150.    

 

c) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny jsou vytvořeny z izolačních desek Velox WS-EPS tl. 

235 mm (tl. TI je 200 mm), betonu C 20/25 tl. 150 mm a desek Velox WSD35 tl. 

35 mm pomocí ocelových spon. Vnitřní nosné stěny jsou vytvořeny z desek 

WSD35 tl. 35 mm a betonu C 20/25 tl. 180 mm pomocí ocelových spon. Příčky 

jsou vytvořeny z příčkových panelů WS100 tl. 100 mm spojovaných PUR pěnou. 

 

d) Stropní konstrukce 

Jedná se o ŢB monolitický ţebírkový strop o osové vzdálenosti 500 mm 

a tloušťce 270 mm. Na jeho stavbu se pouţije prefabrikovaných stropních panelů 

Velox (dutých krabic s přesahy pro vytvoření ţebírek), do kterých se osadí 

betonářská výztuţ a uloţí se beton C 20/25. Do spolupůsobící nadbetonované 

desky tl. 50 mm se z důvodu rozloţení zatíţení osadí kari síť 6 / 150 x 150. 

Celková tloušťka stropu je 270 mm. Ztuţující věnec je proveden osazením dvojice 

prutů betonářské oceli po celém obvodu objektu. 
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e) Schodiště 

Je provedeno z ŢB uloţeného do ztraceného bednění z desek Velox 

WSD35 tl. 35 mm a je spřaţeno se stropní konstrukcí i stěnami. Vybetonování se 

provádí betonem C 20/25 a to včetně stupňů, pro které je rovněţ vybudováno 

bednění. Na stupně se do lepící malty osadí protiskluzová keramická dlaţba. 

Zábradlí a madla jsou ocelová tyčová.  

 

f) Střecha  

Zastřešení je navrţeno jako šikmá valbová střecha o sklonu 30°. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří krov - stojatá stolice. Ta je ukotvena do 

obvodových svislých stěn a do stropní konstrukce. Pouţité dřevo bude jakosti I. A 

II. a bude impregnováno. Výlez do podstřešního prostoru je veden skrz stropní 

konstrukci a je tepelně izolovaný. Výlez na střechu je moţný skrz střešní výlez o 

rozměrech 800 x 1000 mm. Jako krytina byla zvolena keramická dráţková taška. 

Dále je navrţena pojistná hydroizolační folie. Střecha je doplněna o oplechování 

kolem střešního výlezu, úţlabí, dále okapní ţlaby a odpadní trouby. Větrání 

podstřešního prostoru je umoţněno pomocí větracích tvarovek.  

 

g) Překlady 

Překlady se provádí pomocí vloţení prostorových nosníků z betonářské 

oceli zalitých betonem C20/25 do ztraceného bednění z desek Velox.  

 

h) Podlahy 

Podlahy jsou navrţeny dle hygienických norem a poţadavků investora. 

Všechny podlahy jsou od přilehlých stěn dilatovány izolační páskou tl. 10 mm. U 

betonových mazanin se musí provést dilatace - maximální rozměr jednoho bloku 

je 3 x 3 m. 

 

i) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Jako izolace proti zemní vlhkosti bude pouţit 2 x SBS asfaltový pás o 

tl. 4 mm (celkem 8 mm) GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pásy se bodově 

nataví k napenetrovanému podkladu. Pásy se k sobě spojují natavením celoplošně 

s přesahem pásů o 100 mm. Pásy se vytáhnou nad úroveň terénu min o 150 mm 
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(lépe 300). Svislá izolace bude chráněna geotextilií FILTEK 300 a zatíţena 

zeminou. Je navrţena pojistná hydroizolace. 

 

j) Tepelná a kročejová izolace 

V podlaze v suterénu bude pouţit EPS S150 tl. 140 mm. V ostatních 

podlahách je pouţita kročejová izolace Isover EPS RigiFloor 4000 tl. 40 mm. 

Podstřešní prostor bude zaizolován pomocí desek s minerální plsti 

v celkové tloušťce 300 mm (160 + 140 mm). 

 

k) Omítky 

Vnitřní omítky se provedou z jádrové vápenocementové omítky tl. 10 

mm a následně z vápenocementového štuku tl. 2 mm. 

Vnější omítky se provedou ve třech vrstvách – cementový postřik + 

tepelně izolační omítka tl. 30 mm + vápenocementová omítka štuková tl. 5 mm. 

 

l) Obklady 

V kuchyních, koupelnách a toaletách jsou navrţeny keramické obklady 

(poloha a výška obkladu viz PD).  

 

m) Truhlářské výrobky 

Dřevěná Eurookna s hotovou povrchovou úpravou. Zasklení je 

provedeno izolačním dvojsklem s teplým rámečkem. Společně s okny se dodají i 

vnitřní parapetní dřevotřískové desky. Připojovací spáry mezi obvodovým 

pláštěm a rámy nové osazených výplní se utěsní PUR pěnou a následně 

interiérovým a exteriérovým těsněním. V exteriéru (na vnější straně okna) se 

v připojovací spáře osadí hydroizolační páska, v interiéru (na vnitřní straně okna) 

se osadí vzduchotěsná a parobrzdící folie. Dveře vnitřní hladké dýhované. 

 

n) Zámečnické výrobky  

Zárubně, schodišťová zábradlí a madla jsou z oceli s příslušnou 

povrchovou úpravou. Dveře jsou bezpečnostní (3. bezpečnostní třída) a 

protipoţární (EI 30 D2). 
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o) Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky (oplechování vnějších parapetů a střešní prvky) se 

provedou z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm.   

 

p) Malby a nátěry 

Vnitřní malba stěn a stropů se provede 2x disperzní otěruvzdornou 

barvou PRIMALEX PLUS.  

 

q) Větrání místností 

Neuvaţuje se s nuceným větráním, je navrţeno přirozené větrání okny 

s nastavitelnou ventilační štěrbinou a větracími komínky v instalačních šachtách 

(v kuchyni, WC a koupelně).  

 

r) Venkovní úpravy 

Podél objektu se do štěrkového loţe osadí okapový chodník 

z betonových dlaţdic 500 x 500 x 6 mm. Parkovací stání s příjezdovou cestou a 

přístupové chodníky jsou vydláţděny zámkovou betonovou dlaţbou tl. 80 mm 

uloţenou do zhutněné vrstvy kamenné drtě frakce 4-8 mm tl. 60 mm. Na celém 

pozemku se provedou terénní a sadové úpravy. Na hranici pozemku se nachází 

chodník pro pěší a asfaltová komunikace, ze které lze vjet na pozemek. Na 

pozemku bude realizováno šest parkovacích stání a jedno bezbariérové stání. 

Chodník na pozemku je ve stejné výšce jako venkovní pěší komunikace. 

Z invalidního parkovacího stání je bezbariérový přístup aţ k rampě, která je 

rovněţ řešena bezbariérově. 

 

 

3.2.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Přípojkami je objekt napojen na veřejnou kanalizaci, plynovod, 

vodovod, horkovodní potrubí a rozvod elektřiny. Na hranici pozemku se nachází 

chodník pro pěší a asfaltová komunikace, ze které lze vjet na pozemek.  
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3.2.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

 

Na pozemku bude realizováno šest parkovacích stání a jedno 

bezbariérové stání. Pro pohyb osob po pozemku budou vybudovány chodníky 

z betonové zámkové dlaţby, která bude tvořit i parkoviště a příjezdovou cestu. 

 

 

3.2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Během realizace a uţívání stavby se nepočítá s negativním vlivem na 

ţivotní prostředí. Na stavbě budou pouţity běţné technologie neohroţující ţivotní 

prostředí. Během výstavby se bude zabraňovat případné nadměrné prašnosti 

kropením vodou. Znečištěná vozidla budou před odjezdem ze staveniště očištěna. 

Veškeré stavební odpady budou tříděny do připravených kontejnerů podle druhu 

materiálu a odváţeny na skládky. Během uţívání stavby se nepočítá s ţádným 

výrazným negativním dopadem na ţivotní prostředí. Objekt je navrţen v souladu 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

 

 

3.2.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikací 

 

Chodník na pozemku je ve stejné výšce jako venkovní pěší 

komunikace. Z invalidního parkovacího stání je bezbariérový přístup aţ k rampě, 

která je rovněţ řešena bezbariérově. 

 

 

3.2.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 

do projektové dokumentace 

 

Geologickými průzkumy byla zjištěna hladina podzemní vody 

v hloubce 4,3 m pod povrchem, ale bylo rovněţ zjištěno její kolísání. Z toho 
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důvodu bude navrţena hydroizolace spodní stavby proti tlakové vodě. Sérií 

měření nebyla zjištěna přítomnost radonu, z toho důvodu v projektové 

dokumentaci není proti radonu řešena ţádná ochrana. 

 

 

3.2.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

 

Vytýčení stavby se provede z bodů české státní nivelační sítě. Výškový 

systém dle Bpv. 

 

 

3.2.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

 

SO 01 - samotný objekt.  

SO 02 - přípojky. 

 

 

3.2.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. 

jejich minimalizace 

 

Při prašných pracích bude zajištěno kropení staveniště. Stavební práce 

budou probíhat pouze ve všední dny od 7.00 do 19.00. 

 

 

3.2.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Pracovníci se budou řídit podle pravidel bezpečnosti práce a budou 

uţívat ochranných pomůcek. Je nutno dodrţovat platné předpisy. 
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3.2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

      Průkaz statickým výpočtem, ţe stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící 

v průběhu výstavby a uţívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části,  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

 

 

3.2.3.  Požární bezpečnost 

 

a) Stavba je navrţena tak, aby zachovala nosnost a stabilitu konstrukce po určitou 

dobu. 

b) Vchodové dveře do bytů jsou protipoţární, čímţ je zamezeno šíření poţáru. 

c) Mezi realizovaným objektem a okolní zástavbou je dostatečná vzdálenost, která 

přispívá k omezení šíření poţáru na sousední stavby.  

d) Evakuace osob a zvířat je umoţněna z vyšších podlaţí a ze suterénu po hlavním 

schodišti a hlavními vchodovými dveřmi.  

e) Bezpečný zásah jednotek poţární ochrany je umoţněn z přilehlé zatravněné plochy. 

Napojení je moţné na hydrant, který se nachází na hranici pozemku.  

 

 

3.2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Veškeré odpady vzniklé během realizace stavby budou tříděny v označených 

kontejnerech a odváţeny na skládky. Případné nebezpečné odpady zpracuje 

specializovaná firma a na likvidaci bude vystaven protokol.  

 

 

3.2.5. Bezpečnost při užívání 

 

Bezpečnost proti pádu je zajištěna pomocí zábradlí.  
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3.2.6. Ochrana proti hluku 

 

V průběhu prací se bude postupovat tak, aby okolní pozemky a zástavba 

nebyly nadměrně zatěţovány hlukem. Stavební práce budou probíhat výlučně 

v pracovních dnech od 7.00 – 19.00 hod. Výjimky jsou moţné pouze po schválení 

úřady a s upozorněním sousedů na tuto skutečnost v předstihu. Skladby konstrukcí 

jsou navrţeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. tak, aby byli uţivatelé během 

uţívání stavby chráněni před neţádoucím hlukem z vnějšího prostředí a také 

z přilehlých místností. 

 

 

3.2.7. Úspora energie a ochrana tepla  

 

a) Budova je navrţena tak, aby splňovala poţadavky energetické náročnosti 

budov. Koeficienty prostupu tepla obvodovými konstrukcemi i střešním pláštěm 

splňují normou poţadované i doporučené hodnoty. 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby nebylo určeno. 

 

 

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

orientace 

 

V objektu se nachází bezbariérový byt, tzn. vchod do objektu, komunikace na 

pozemku a parkovací stání je řešeno bezbariérově. 

 

 

3.2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Provedenými zkouškami a průzkumy nebyla zjištěna přítomnost agresivní 

spodní vody ani únik radonu - nemají tedy vliv na spodní stavbu. Proti vodě a vlhkosti 

je objekt chráněn hydroizolacemi. Stavba se nenachází v seizmické oblasti ani na 

poddolovaném území – nejsou nutná ţádná opatření. V místě stavby se nenachází 

ţádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  
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3.2.10. Ochrana obyvatelstva 

 

Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou na stavbu kladeny ţádné nároky. 

 

 

3.2.11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění území není v projektu řešeno, jelikoţ se nenachází v inundačním 

území. Systém odvodu odpadních vod je napojen na stávající veřejnou splaškovou 

kanalizaci. 

 

b) Objekt bude zásobován pitnou vodou přípojkou navazující na veřejnou 

vodovodní síť. Měření odběru vody bude zajišťováno hlavním vodoměrem s hlavním 

uzávěrem. Kaţdá bytová jednotka pak bude mít vlastní vodoměr. 

 

c) Objekt bude zásobován elektrickou energií přípojkou NN napojenou 

na veřejnou rozvodnou síť. Součástí přípojky bude elektroměr a hlavní vypínač. Kaţdá 

bytová jednotka bude mít vlastní elektroměr. Objekt bude zásobován plynem 

plynovodní přípojkou, která bude napojena na veřejný rozvod plynovodu NTL. 

Součástí přípojky je hlavní uzávěr plynu. Kaţdá bytová jednotka bude mít vlastní 

plynoměr. Vytápění objektu bude zajištěno pomocí přípojky na veřejné přívodní 

horkovodní potrubí. Součástí přípojky je hlavní uzávěr. Kaţdá bytová jednotka bude 

mít vlastní vodoměr. 

 

d) Objekt bude přístupný z přilehlé pěší a asfaltové komunikace.  

e) Bude provedena povrchová úprava okolí objektu, terénní a sadové úpravy. 

f) Elektronické komunikace nejsou v projektu řešeny. 

3.2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Na stavbě se nevyskytují, nejsou proto předmětem řešení. 

 

 

 

 



- 27 - 
 

3.3. Zásady organizace výstavby 

3.3.1. Technická zpráva 

3.3.1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

 

Stavební parcela je majetkem objednatele. V současnosti se pozemek 

nevyuţívá, je zatravněný a není na něm stromový porost. Vjezd na staveniště je 

umoţněn z ulice Pod Šimlem. Na pozemku bude umístěna mezideponie. Zařízení 

staveniště se začne budovat nejpozději 7 dní po jeho předání a samotné stavební 

práce započnou nejpozději 14 dní po předání staveniště. Na začátku a v průběhu 

výstavby bude probíhat zařízení staveniště a ke konci prací bude nutné toto 

zařízení plynule likvidovat, aby nebránilo bezproblémové předávce hotového 

stavebního díla. Staveniště bude oploceno plotem výšky 2,0 m a z části nahrazeno 

obytnými a sanitárními kontejnery. 

 

 

3.3.1.2. Významné sítě technické infrastruktury 

 

Na stavební parcele se nenacházejí ţádné významné podzemní ani 

nadzemní sítě technické infrastruktury, na které by se musel brát zřetel. 

 

 

3.3.1.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny 

 

I) voda - bude vybudována přípojka na místní veřejnou vodovodní síť 

vzdálenou cca 4 m od jihovýchodní hranice pozemku. K měření odběru vody 

bude současně vybudována instalační šachta s vodoměrem a uzávěrem. Pro účely 

staveniště bude vytvořeno podměření. Na staveništi bude vedeno potrubí v zemi 

v nezámrzné hloubce. 

 

II) kanalizace - splašková voda ze sociálního a provozního zařízení 

staveniště bude odváţena specializovanou firmou. Po vybudování přípojky bude 
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odváděna do veřejného řadu vzdáleného cca 4 m od jihovýchodní hranice 

pozemku. Na staveništi bude vedeno potrubí v zemi mimo dosah vedení vody. 

 

III) elektrická energie - bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné 

sítě vedoucí pod povrchem. Součástí vytvoření přípojky bude elektroměr a hlavní 

vypínač. Bude vytvořeno podměření. Kabely na staveništi povedou v zemi v 

hloubce 0,2 m. Napojení na objekt bude provedeno aţ před předáním díla. 

 

 

3.3.1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s povolením a doprovodem 

odpovědných pracovníků dodavatele nebo investora. Všechny osoby navštěvující 

stavbu musí být vybaveny osobními ochrannými pomůckami a musí být poučeny 

o bezpečném chování na pracovišti. U vstupu na staveniště musí být umístěno 

upozornění - výstraţná tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob. 

 

 

3.3.1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

 

Staveniště nijak nezasahuje do komunikací, okolních pozemků ani na 

chodníky pro pěší.  

 

 

3.3.1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Přístup do prostoru staveniště je přes hlavní vchod z jihovýchodní strany 

z přilehlé silnice II. třídy. Staveniště bude oploceno do výšky min. 2,0 m, které 

bude z části nahrazeno obytnými a sanitárními kontejnery. Z ŢB panelů 3,0 x 1,5 

x 0,215 m bude postavena vnitrostaveništní komunikace. Chodníky pro pěší 

budou zřízeny z dusaného drceného štěrku. Stroje a nákladní automobily budou 

před výjezdem ze staveniště a vjezdem na silnici řádně očištěny. Odpady vzniklé 
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při realizaci objektu se budou třídit do označených kontejnerů a odváţet na 

skládky.  

 

 

3.3.1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

Na staveništi nebudou ţádná zařízení vyţadující ohlášení. 

 

 

3.3.1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběţně a důsledně dodrţovat 

zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 

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

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy 

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

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všichni zúčastnění pracovníci musí být 

s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni pouţívat při práci 

předepsané osobní ochranné pomůcky. 

 
 

 

3.3.1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí 

 

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohroţení ţivotního prostředí 

ani okolní zástavby. 

 

 

3.3.1.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Předpokládané zahájení stavby je rok 2013. Předpokládaná doba 

výstavby je 12 měsíců.  
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4. Technologický předpis pro provádění ztraceného bednění  

 

4.1. Obecné informace: 

 

Jako konstrukční systém je zvolen systém ztraceného bednění Velox. Tento systém 

sestává z bednění z štěpkocementových desek a z betonového monolitického jádra. 

 

 Ţebírková stropní konstrukce bude sloţena z: 

 

- Stropní tvarovky Velox v osové vzdálenosti 500 a 300 mm, o výšce 220 mm 

a v délkách 2000, 1500, 1370, 660 a 330 mm. Hmotnost jednoho dílce je 

maximálně 62 kg.
 [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Stropní tvarovka 
[1]

 

 

 

- Stropní a schodišťové bednící desky WSL 25 s podélným vyztuţením 

dřevěnými latěmi (modrý prouţek). Balík obsahuje 40 m
2
 a váţí 800 kg.

 [1]
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Bednící deska WSL 25 
[1]
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- Prefabrikovaný stropní nosník - trigon (dále jen trigon) z betonářské oceli 

skupiny R 10 505 v délkách 4400, 3600, 2900, 2300, 1750, 1600 mm. Horní 

prut je průměru 8 mm, dvojice spodních prutů má průměr 12 mm a diagonální 

výztuţ je z prutů o průměru 5 mm. 
[1]

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Prefabrikovaný stropní nosník – trigon 
[1]

 

 

 

- Betonová směs C 20/25 měkké konzistence, max. zrno 16 mm. 

 

 Stěnové bednění bude sloţeno z: 

  

- WS-EPS 235 – štěpkocementová deska tl. 35 mm s polystyrenovou deskou tl. 

200 mm. Balík obsahuje 6 m
2 

a váţí 180 kg.
 [1]

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Bednící deska WS-EPS 235 
[1]

 

 

 

- WSD 35 (35 mm) – štěpkocementová deska tl. 35 mm se zvýšenou 

objemovou hmotností pro stěny se zvýšenými nároky na zvukovou izolaci 

(červený prouţek). Balík obsahuje 30 m
2
 a váţí 870 kg.

 [1]
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Obr. 5 Bednící deska WSD 35 
[1]

 

 

- Sendvičová příčkovka tl. 100 mm – plošná hmotnost 55 kg/m
2
. Sestává 

z dvou desek WS 25 a z tvrdé minerální vaty. Balík obsahuje 10 m
2
 a váţí 550 kg.

 

[1]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Příčkovka 
[1]

 

 

 

- Ocelové sponky (popsáno zleva doprava) – jednostranná, oboustranná, 

stropní a tahová. Spotřeba spon (ks/m stěny): jednostranné: 5; oboustranné 4; 

stropní 4; tahové 1 – 2. Jedno balení je po 25 kusech.
 [1]

 

 

 

 

 

Obr. 7 Ocelové spony – zleva: jednostranná, stropní, oboustranná, tahová 
[1]
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4.2. Materiály, doprava a skladování: 

 

 a) Stropní tvarovky, trigony, desky WS: 

 

Materiál bude dopravován v balících na valníku s hydraulickým ramenem a 

zabezpečen vůči posunu. 

 

Materiál musí být skladován na zpevněném a řádně odvodněném povrchu, 

podloţen třemi podklady min. výšky 300 mm (zákaz pouţití kulatiny) a musí být 

chráněn proti povětrnostním podmínkám zakrytím. Stropní tvarovky i stěnové prvky 

budou skladovány maximálně do výšky 1,5 m v řadách, mezi kterými bude mezera 

minimálně 0,75m. Na staveništi se stropní dílce a vnitřní stěnové dílce budou 

skladovat na skládkách umístěných na terénu. Stěnové dílce WS – EPS budou 

skladovány v půdorysu objektu vţdy po vytvrdnutí betonu.
 [1]

 

 

Při dopravě balíků pomocí jeřábu je nutno pouţívat samovyvaţovací paletové 

vidle. Není dovoleno přímé nasazení ocelových lan nebo řetězů. Je dovoleno pouţít 

závěsných textilních popruhů. 

 

  Trigony musí být při skladování rozděleny podle jednotlivých délek a musí se 

uloţit na tři proklady o min. výšce 300 mm. Trigony lze ukládat i ve více vrstvách, 

proklady o výšce min 100 mm však musí být umístěny nad sebou v místě sváru příčné 

a horní výztuţe.
 [1]

 

 

  Desky a příčkové dílce je nutno přenášet ve svislé poloze. Stavební spony je 

nutno uloţit do uzamykatelného krytého skladu.
 [1]

 

 

Materiál přejímá stavbyvedoucí popřípadě jím pověřená osoba. Kontroluje se 

správné mnoţství materiálu a jeho kvalita. Je nutno provést zápis o přejímce do 

stavebního deníku.  
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 b) Betonová směs C 20/25: 

 

Směs bude dopravována v autodomíchavačích SCHWING AM 10 C a rovnou 

pouţívána. Její doprava na místo uloţení bude zajištěna autočerpadlem betonu 

SCHWING S 39 X. Směs přejímá stavbyvedoucí (případně jím pověřená osoba), který 

kontroluje její předepsanou kvalitu, sloţení a objednané mnoţství. Do stavebního 

deníku se provede zápis o převzetí. 

 

Výpis množství materiálů pro stěnovou konstrukci v 1. PP (množství bez otvorů): 

 

Materiál Mnoţství 

Desky WS-EPS 235 cca 181,72 m
2
 

Desky WSD 35 cca 391,17 m
2
 

Betonová směs C 20/25 cca 58,75 m
3
 

Příčky  cca 62,06 m
2
 

Tab. 1 Výpis množství materiálu pro stěnovou konstrukci v 1. PP 

  

Výpis množství materiálů pro stropní konstrukci nad 1. PP: 

 

Materiál Mnoţství 

Stropní tvarovky 2000 x 500 mm 80 ks 

Stropní tvarovky 1500 x 500 mm 22 ks 

Stropní tvarovky 1370 x 500 mm 38 ks 

Stropní tvarovky 660 x 500 mm 53 ks 

Dořezy z desek WSL 35 cca 10,3 m
2
 

Desky WSD 35 na bednění schodiště cca 15,2 m
2
 

Trigon délky 4400 mm 29 ks 

Trigon délky 3600 mm 50 ks 

Trigon délky 2900 mm 7 ks 

Trigon délky 2300 mm 2 ks 

Trigon délky 1750 mm 5 ks 

Trigon délky 1600 mm 1 ks 

Věncová výztuţ ᴓ 12 mm 2 x 59,761 m = cca 120 m 
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Betonová směs C 20/25 pro strop 16,8 m
3
 

Betonová směs C 20/25 pro schodiště 2,6 m
3
 

Tab. 2 Výpis množství materiálu pro stropní konstrukci nad 1. PP 

 

Výpis množství materiálů pro stěnovou konstrukci v 1. NP: 

 

Materiál Mnoţství 

Desky WS-EPS 235 cca 151,69 m
2
 

Desky WSD 35 cca 342,35 m
2
 

Betonová směs C 20/25 cca 51,35 m
3
 

Příčky  cca 49,53 m
2
 

Tab. 3 Výpis množství materiálu pro stěnovou konstrukci v 1. NP 

 

  Výpis množství materiálů pro stropní konstrukci nad 1. NP: 

 

Materiál Mnoţství 

Stropní tvarovky 2000 x 500 mm 80 ks 

Stropní tvarovky 1500 x 500 mm 22 ks 

Stropní tvarovky 1370 x 500 mm 38 ks 

Stropní tvarovky 660 x 500 mm 53 ks 

Dořezy z desek WSL 35 cca 10,3 m
2
 

Desky WSD 35 na bednění schodiště cca 15,2 m
2
 

Trigon délky 4400 mm 29 ks 

Trigon délky 3600 mm 50 ks 

Trigon délky 2900 mm 7 ks 

Trigon délky 2300 mm 2 ks 

Trigon délky 1750 mm 5 ks 

Trigon délky 1600 mm 1 ks 

Věncová výztuţ ᴓ 12 mm 2 x 59,761 m = cca 120 m 

Betonová směs C 20/25 pro strop 16,8 m
3
 

Betonová směs C 20/25 pro schodiště 2,6 m
3
 

Tab. 4 Výpis množství materiálu pro stropní konstrukci nad 1. NP 
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Výpis množství materiálů pro stěnovou konstrukci v 2. NP: 

 

Materiál Mnoţství 

Desky WS-EPS 235 cca 151,17 m
2
 

Desky WSD 35 cca 352,00 m
2
 

Betonová směs C 20/25 cca 52,80 m
3
 

Příčky  cca 48,00 m
2
 

Tab. 5 Výpis množství materiálu pro stěnovou konstrukci v 2. NP 

 

Výpis množství materiálů pro stropní konstrukci nad 2. NP: 

 

Materiál Mnoţství 

Stropní tvarovky 2000 x 500 mm 80 ks 

Stropní tvarovky 1500 x 500 mm 22 ks 

Stropní tvarovky 1370 x 500 mm 38 ks 

Stropní tvarovky 660 x 500 mm 53 ks 

Dořezy z desek WSL 35 cca 10,3 m
2
 

Desky WSD 35 na bednění schodiště cca 15,2 m
2
 

Trigon délky 4400 mm 29 ks 

Trigon délky 3600 mm 50 ks 

Trigon délky 2900 mm 7 ks 

Trigon délky 2300 mm 2 ks 

Trigon délky 1750 mm 5 ks 

Trigon délky 1600 mm 1 ks 

Věncová výztuţ ᴓ 12 mm 2 x 59,761 m = cca 120 m 

Betonová směs C 20/25 pro strop 16,8 m
3
 

Betonová směs C 20/25 pro schodiště 2,6 m
3
 

Tab. 6 Výpis množství materiálu pro stropní konstrukci nad 2. NP 
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Výpis množství materiálů pro stěnovou konstrukci v 3. NP: 

 

Materiál Mnoţství 

Desky WS-EPS 235 cca 153,42 m
2
 

Desky WSD 35 cca 354,25 m
2
 

Betonová směs C 20/25 cca 53,14 m
3
 

Příčky  cca 48,00 m
2
 

Tab. 7 Výpis množství materiálu pro stěnovou konstrukci v 3. NP 

 

Výpis množství materiálů pro nosnou konstrukci střechy: 

 

Materiál Mnoţství 

Stropní tvarovky 2000 x 500 mm 80 ks 

Stropní tvarovky 1500 x 500 mm 22 ks 

Stropní tvarovky 1370 x 500 mm 38 ks 

Stropní tvarovky 660 x 500 mm 53 ks 

Dořezy z desek WSL 35 cca 10,3 m
2
 

Desky WSD 35 na bednění schodiště cca 15,2 m
2
 

Trigon délky 4400 mm 29 ks 

Trigon délky 3600 mm 50 ks 

Trigon délky 2900 mm 7 ks 

Trigon délky 2300 mm 2 ks 

Trigon délky 1750 mm 5 ks 

Trigon délky 1600 mm 1 ks 

Věncová výztuţ ᴓ 12 mm 2 x 59,761 m = cca 120 m 

Betonová směs C 20/25 pro strop 16,8 m
3
 

Betonová směs C 20/25 pro schodiště 2,6 m
3
 

Tab. 8 Výpis množství materiálu pro nosnou konstrukci střechy 
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 Výpis celkového množství materiálu: 

 

Materiál Mnoţství 

Desky WS-EPS 235 cca 638,00 m
2
 

Desky WSD 35 cca 1 439,77 m
2
 

Stropní tvarovky 2000 x 500 mm 320 ks 

Stropní tvarovky 1500 x 500 mm 88 ks 

Stropní tvarovky 1370 x 500 mm 152 ks 

Stropní tvarovky 660 x 500 mm 212 ks 

Dořezy z desek WSL 35 cca 41,20 m
2
 

Desky WSD 35 na bednění schodiště cca 60,80 m
2
 

Trigon délky 4400 mm 116 ks 

Trigon délky 3600 mm 200 ks 

Trigon délky 2900 mm 28 ks 

Trigon délky 2300 mm 8 ks 

Trigon délky 1750 mm 20 ks 

Trigon délky 1600 mm 4 ks 

Věncová výztuţ ᴓ 12 mm cca 480 m 

Betonová směs C 20/25 293,64 m
3
 

Příčky  cca 207,59 m
2
 

Stavební spony  cca 10 500 ks 

Stavební hřebíky cca 146 kg 

Tab. 9 Výpis celkového množství materiálu 

 

 

4.3. Pracovní podmínky: 

 

Staveniště se nachází na mírně svaţitém pozemku a je napojeno na veřejnou 

komunikaci. Na staveništi bude pomocí přípojek na stávající inţenýrské sítě zajištěn 

přívod elektrické energie a pitné vody a provedena kanalizace. Příjezdová cesta je tvořena 

ŢB panely a celé staveniště je oploceno plotem výšky 2,0 m, které bude z části nahrazeno 

obytnými a sanitárními kontejnery a osvětleno průmyslovými reflektory.  
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Sociální zařízení staveniště bude zajištěno odpovídajícím počtem obytných a 

hygienických buněk. Na staveništi se budou nacházet uzamykatelné sklady. Chodníky 

budou vytvořeny v šířce 1 m z gumových pásů. Přístupová cesta bude provedena 

z ţelezobetonových panelů. 

 

Veškerý materiál, který se bude nacházet na staveništi, musí být v dosahu zdvihazích 

mechanismů. 

 

Na skládkách musí být materiál skladován tak, aby byla mezi jednotlivými figurami 

mezera min. 0,75 m. 

  

 

4.4. Převzetí pracoviště: 

 

Podmínkou pro převzetí pracoviště je kompletně hotová základová konstrukce včetně 

izolace proti vlhkosti. Převzetí se účastní stavbyvedoucí s mistrem nebo vedoucím 

pracovní čety a případně s technickým dozorem stavebníka. Kontroluje se dokončenost a 

poţadovaná kvalita provedení – pevnost, rovinnost, pravoúhlost. O předání pracoviště se 

provede zápis do stavebního deníku. 

 

 

4.5. Obecné pracovní podmínky: 

 

Prováděcí práce se musí přerušit v případě, ţe klesne okolní teplota vzduchu pod  

-10°C, rychlost větru bude vyšší neţ 11 m/s nebo pokud by práce ztěţovala bouřka, déšť 

nebo sněţení a viditelnost by byla menší neţ 30 m. Při teplotách pod - 5 °C a nad 30 °C 

je betonáţ zakázána. Při teplotách mezi + 5 a - 5 °C je betonáţ povolena pouze s pomocí 

protizmrazovacích přísad. Při teplotách nad 20 °C je nutno chránit čerstvý beton 

překrytím geotextílií a kropením.  

 

Kaţdý pracovník musí být proškolen o bezpečnosti práce. Pracovník je povinen mít 

na sobě poţadované pracovní a ochranné pomůcky a počínat tak, aby svou činností 

neohroţoval sebe ani ostatní. Kaţdý pracovník bude také proškolen o technologickém 

postupu. Dále musí být pracovník proškolen o strojích a zařízeních, jeţ bude vyuţívat. 
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Skutečnost o všech školeních pracovníků musí být zapsána a pracovníkem podepsána ve 

stavebním deníku. 

 

 Během provádění prací se musí zamezit nadměrným deformacím. Rovinatost všech 

konstrukcí musí splňovat limitní odchylky 5 mm na dvoumetrové lati. Svislost v rámci 

jednoho podlaţí nesmí překročit odchylku ± 20 mm. V rámci celkové výšky budovy je 

limit ± 50 mm. Povolené vodorovné odchylky stropní konstrukce jsou v rozmezí ± 5 mm 

na dvoumetrové lati. 

 

 Při všech pracích je nutno dodrţovat platné předpisy týkající se bezpečnosti 
[7], [9]

 

  

 

4.6. Personální obsazení: 

 

a) pokládka stropních bloků, montáž stěnového bednění, výroba 

 schodišťového bednění a montáž podpůrných konstrukcí: 

 

  - mistr 1 x – vyučen v oboru a s minimálně pětiletou praxí; zodpovídá za kvalitu 

všech provedených prací, dodrţení lhůt a bezpečnost na svém úseku, 

  - tesař 2 x – vyučen v oboru a s minimálně dvouletou praxí; zodpovídá za kvalitu 

provedených prací; úkoluje pomocníky, 

- pomocník 2 x – manipuluje s materiálem a řeţe desky na poţadované rozměry. 

 

b) provedení výztuže: 

 

  - mistr 1 x – vyučen v oboru a s minimálně pětiletou praxí; zodpovídá za kvalitu 

všech provedených prací, dodrţení lhůt a bezpečnost na svém úseku, 

  - vazač výztuţe 3 x – vyučen v oboru a s minimálně dvouletou praxí; zodpovídá za 

kvalitu provedených prací; úkoluje pomocníky, 

  - svářeč 1 x – vyučen v oboru, má svářečské zkoušky a s minimálně dvouletou praxí; 

zodpovídá za kvalitu provedených prací; úkoluje pomocníky, 

 - pomocník 2 x – manipuluje s materiálem. 
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c) betonáž: 

 

  - mistr 1 x – vyučen v oboru a s minimálně pětiletou praxí; zodpovídá za kvalitu 

všech provedených prací, dodrţení lhůt a bezpečnost na svém úseku, 

  - betonář 3 x; zodpovídá za kvalitu provedených prací; úkoluje pomocníky, 

 - pomocník 1 x, 

 - obsluha čerpadla 1 x. 

 

d) vertikální doprava materiálu: 

 

 - vazač 1 x; vlastní vazačský průkaz, 

 - obsluha jeřábu 1 x; vlastní jeřábnický průkaz. 

 

 

4.7. Stroje a pracovní pomůcky: 

Všechny technické parametry strojů a pomůcek viz přílohy. 

 Stroje: 

 

 

 

 

 

 

Obr.8 Mobilní jeřáb Tatra AD 28 
[3] 

Viz: Příloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9 Autočerpadlo SCHWING S 39 X 
[2]

 Viz: Příloha č. 2 
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Obr.10 Autodomíchávač SCHWING AM 10 C 
[2]

 Viz: Příloha č. 3 

 

 

Obr.11 Valník s hydraulickou rukou Mercedes 
[3]

 Viz: Příloha č.6 

 

 

 Pomůcky (viz také Příloha č. 4): 

Rámové lešení (viz Příloha č. 5), které bude dodáno a sestaveno 

specializovanou firmou; Sloupový nákladní výtah GEDA 300 Z - 230 V (viz 

příloha č. 10); ponorný vibrátor Hervisa Perles TRONIC 38; vodováha; osobní 

ochranné pomůcky; zednická lţíce; ruční okruţní kotoučová pila Bosch GKS 

55 Professional s vidiovým kotoučem; ruční oblouková pilka délky min. 800 

mm; Aku vrtačka Bosch GSR 14,4-2-LI; vrták Ø 12 mm, délky min. 350 mm; 

prodluţovačka; tesařská kladívka; montáţní ţebříky; svinovací metr; ocelové 

podpěry s padací hlavou; hřebíky 63/2,5 mm a 100/4,0 mm pro přibití 

stropních panelů a spojování stěnových desek; značkovač – zednický provaz.  
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4.8. Návrh zdvihacích mechanizmů: 

 

4.8.1. Stavební výtah 

 

Pro vyzvedávání materiálu lze pouţít stavební výtah GEDA 300 Z - 230 V (viz 

příloha č. 10). Jeho maximální nosnost je 300 kg. 

 

4.8.2. Autojeřáb 

 

Autojeřáb bude pouţíván na vyzvedávání stropních dílců během pokládky stropní 

konstrukce a pak pro vyzvednutí a uskladnění stěnových dílců na hotové stropní 

konstrukci. Jeden stropní dílec má hmotnost 62 kg. Jeden balík stěnových dílců má 

hmotnost maximálně 870 kg. 

 

Maximální výška vyzvedávaného materiálu je 10 m. Materiál bude vyzvedáván 

do maximální vzdálenosti 22 m od osy jeřábu. 

 

Na vzdálenost 22 m a výšku 10 m je jeřáb schopen přepravit náklad do hmotnosti 

cca 800 kg. Z toho důvodu je na tuto maximální vzdálenost a výšku povoleno 

přepravovat pouze stropní dílce přímo při pokládce stropní konstrukce. V případě 

stěnových dílců o hmotnosti balíku 870 kg je nutno při výšce 10 m zkrátit vzdálenost 

přepravy z 22 m na cca 20 m. Hmotnosti menší neţ 870 kg je moţno odvodit 

z následujícího obrázku 
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Obr.12 Graf použitelnosti jeřábu 
[3] 

Viz: Příloha č. 1 

 

 

4.9. Požadavky na provádění: 

 

Výstavba stropu se provede dle projektové dokumentace. Celou výstavbu kontroluje 

a schvaluje stavbyvedoucí, který je také zodpovědný za provádění zápisů do stavebního 

deníku. Výsledná konstrukce musí být schopná odolávat působení zatíţení a okolním 

vlivům bez neţádoucích deformací. 
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4.10. Pracovní postup: 

4.10.1. Svislá nosná konstrukce 

 

Před započetím prací na svislých konstrukcích je nutno mít provedenou a 

převzatou základovou desku. Dále musí být hotova a převzata izolace spodní 

stavby. 
[1]

 

 

Na připravenou základovou desku se přenese půdorys stavby podle 

projektové dokumentace. Po překontrolování správnosti vyznačení půdorysu 

můţeme začít se sestavováním bednění. První základní vrstva bednění se postaví 

v celém rozsahu půdorysu. 
[1]

 

 

Svislá konstrukce se skládá z vnější desky WS–EPS a z vnitřní desky WSD. 

Obě jsou spojeny pomocí ocelových spon. První řada uloţena na základové desce 

je spojena pomocí jednostranných spon. Následné řady jsou spojeny pomocí 

oboustranných spon. Desky mezi jednotlivými vrstvami je nutno v rozích střídavě 

přesadit.
 [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13 Základní vazba desek 
[1]
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Sestavovat bednění začínáme v libovolném rohu objektu. Na vnější desku 

(WS–EPS) osadíme sponky a to tak, aby přečnívaly směrem od polystyrenu. Dále 

je nutno dodrţet vţdy vzdálenost 50 mm od okraje desky. Všechny další spony se 

osazují ve vzdálenosti cca 250 mm. Pro vytváření rohů nesmí být pouţity desky 

kratší neţ 1 m. V rozích je nutno přesně odříznout polystyren o tloušťku 

napojované desky (235 mm). Důleţité je dodrţovat překrytí vnější a vnitřní desky 

alespoň o tloušťku celé stěny, nejlépe o polovinu délky desky. Vnější a vnitřní 

stěna se na vrchní hraně zajistí oboustrannými sponami, do kterých se následně 

bude osazovat další řada bednění. Pro tyto spony platí stejná pravidla jako pro 

spony jednostranné. V rozích je dále nutno zajistit spolupůsobení desek zabitím 

hřebíků délky 100 mm min. ve třech místech přes plochu jedné desky do svislé 

hrany desky druhé. Po dokončení rohu se pokračuje po celém obdobně v celém 

rozsahu půdorysu. 
[1]

 

Obr.14 Vazba rohu v první vrstvě 
[1]

 

 

 

Během bednění obvodové nosné konstrukce se zároveň bední i vnitřní nosná 

kce. a vytvářejí se obednění otvorů. Navázání bednění vnitřní stěny na stěnu 

obvodovou se provede prostým přiloţením dílce sestaveného ze dvou vnitřních 

desek a spon. Takto přiloţený dílec se opět přibije pomocí tří hřebíků. Otvory jsou 

pak vytvořeny vynecháním bednění v šířce otvoru. Takto vytvořený otvor je nutno 
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doplnit o vloţku z vnitřní desky WSD a to o šířce betonového jádra. Tato vloţka 

se opět přibije pomocí hřebíků. Dále je potřeba namontovat podpůrnou konstrukci 

překladu a rozpěry mezi špalety. Překlady se provedou vloţením trigonu 

s dostatečným uloţením nad otvor. 
[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15 Vytvoření otvoru 
[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.16 Bednění špalet a nadpraží 
[1]

 

 

 

V případě nerovnosti podkladu je moţno vyrovnat první vrstvu bednění 

pomocí klínů. Během provádění první vrstvy bednění je nutno dbát na přesnost, 

která ovlivňuje všechny další vrstvy bednění. 
[1]
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V případě potřeby je moţno vést jádrem před zalitím betonem instalace, které 

je nutno zajistit proti posunutí. Dále je moţno vytvářet instalační šachty a dráţky 

pomocí vloţené desky polystyrenu, který se po vytuhnutí betonu vyjme.
 [1]

 

 

Před samotnou betonáţí je nutno zkontrolovat všechno stěnové bednění – 

jeho správné osazení a kontrola odchylek a případných netěsností. Dále je potřeba 

namontovat co 1,5 m opěrnou konstrukci, která zajistí, aby se bednění 

nedeformovalo. Po kontrole následuje betonáţ cca 40 cm výšky bednění. Směs se 

zhutní pomocí vibrátoru a zajistí se pracovní spára – vloţíme ocelové trny a 

zajistíme, aby spára nebyla příliš hladká (pro lepší spolupůsobení vrstev). Během 

lití i tuhnutí první vrstvy je nutno kontrolovat, zda se bednění nikde nedeformuje, 

nebo zda směs někde neprotéká.
 [1]

 

 

Nyní máme dvě moţnosti, jak betonovat. Můţeme sestavit stěnové bednění a 

následně jej vybetonovat do výšky 10 cm pod úroveň stropní hrany stropní 

konstrukce. Zde je nutnost provést pracovní spáru. Ta je ošetřena tak, ţe se během 

betonáţe vloţí do stěnového bednění betonářská výztuţ (o průměru 12 mm) po 

obvodu svislé konstrukce po vzdálenostech 200 mm tak, aby byla zapuštěna do 

betonové vrstvy v hloubce 300 mm, a aby z této vrstvy o 300 mm vyčnívala (tzn. 

tento prut má délku 600mm). Je vhodné tento prvek na obou stranách ohnout 

(prvek prodlouţit o délku zahnutí). Druhou moţností je sestavit ztracené bednění 

celého jednoho podlaţí (stěny i strop) a následně takto vytvořené bednění 

najednou vybetonovat. U obou variant je nutno betonovat po vrstvách maximální 

výšky 50 cm. 
[1] 
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Obr.17 Napojení svislé a vodorovné konstrukce 
[1]

 

 

 

4.10.2. Stropní konstrukce 

 

Před započetím prací na stropní konstrukci je nutné provést kontrolu svislého 

bednění nosných stěn. Svislé konstrukce nesmí překročit odchylky od svislice v rámci 

jednoho podlaţí o ± 20 mm. Vodorovně nesmí překračovat odchylky hodnotu 2 mm 

na 2 m. Beton ve stěnách musí dosahovat poţadované pevnosti. 
[1]

 

 

Po opětovné kontrole všech stěn a zápisu do stavebního deníku je moţno započít 

s vytvořením podpůrné konstrukce pro bednění stropní konstrukce. Podle výkresu 

skladby stropu se pod podélné styky stropních tvarovek i pod styky jejich čel umístí 

roznášecí fošny o šířce 200 mm a tloušťce 50 mm tak, aby byl spoj tvarovek umístěn 

přesně v podélné ose této fošny. Tyto fošny jsou podepřeny jednoduchými ocelovými 

podpěrami s padací hlavou. Podpěry je nutno umístit v podélné ose fošny, a to 

v maximálních osových vzdálenostech 800 mm od sebe.  Kaţdá podpěra se postaví do 

stavěcí pomůcky (tzv. „trojnoţka“) a provede se zavětrování podpor. U všech podpor 

musí být zajištěna a zkontrolována jejich svislost. Dále je fošny nutno přibít k vnitřní 

desce stěnového bednění z důvodu stabilizace podpůrné konstrukce. Při vytváření 

podpůrné konstrukce v dalším podlaţí je nutno zachovat stejnou polohu podpěr jako 

v předcházejícím podlaţí.
 [1]
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Obr.18 Montáž podpůrné konstrukce 
[1]

 

 

 

Po dokončení podpůrné konstrukce a její kontrole se započne s osazováním 

stropních dílců. Ty se pokládají podle výkresu skladby stropu. Stropní dílec je uloţen 

na podpůrné konstrukci a v případě krajních dílců i na stěnovém bednění. Je nutno 

dodrţet uloţení krajních stropních dílců na vnitřní desce stěnového bednění v celé její 

tloušťce tzn. 35 mm.
 [1]

 

 

 

 

  

 

 

Obr.19 Uložení stropního panelu na svislou konstrukci 
[1] 

 

 

Dílce je nutno ke stěnovému bednění i k podpůrné konstrukci přibít hřebíky (4 

ks / bm). V případě potřeby zkrácení stropního dílce se musí dutiny uzavřít proti 

zátoku betonu (například pomocí zbylých odřezků stěnových bednících desek nebo 

polystyrenem). V místech kde nedoléhají stropní tvarovky aţ ke stěnám, se vytvoří 
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bednění z desek WSL o tl. 25 mm, které se celoplošně podepře pomocí roznášecích 

fošen a stojek.
 [1]

 

 

 V místě prostupu je nutno vyříznout v sestavě stropních dílců otvor 

odpovídající rozměrům prostupu (případné svislé otvory v dutinách stropního dílce je 

nutno utěsnit). Také je nutno vytvořit bednění prostupu pro následné betonování 

pomocí odřezků z bednících desek a toto bednění rozepřít dřevěnými hranoly a 

stáhnout po obvodu vazacím drátem. Obdobně se postupuje i u výměny. 
[1]

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.20 Vytvoření výměny 
[1]

 

 

 

Po kontrole celého ztraceného bednění stropu následuje armování. Osazování 

výztuţe budou provádět proškolení pracovníci. Stropní nosníky (dále jen trigony) 

nebudou z důvodu rychlosti provádění vytvářeny svépomoci přímo na staveništi, ale 

budou dovezeny z výrobny. Výztuţ musí být před uloţením do ztraceného bednění 

očištěna ocelovým kartáčem od šupinkové rzi a případných nečistot. Vazací drát pro 

spojování výztuţe bude dopravován v kotoučích a před jeho pouţíváním bude nutno 

jej narovnat. Do mezer mezi stropními dílci se na distanční tělíska (kvůli dodrţení 

minimálního krytí výztuţe) uloţí s přesahem min. 120 mm do nosných stěn průběţné 

trigony, podle výkresu skladby stropu, které nesmí být nijak poškozeny.
 [1]
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Obr.21 Hloubka zapuštění trigonu do betonového jádra 
[1]

 

 

 

Do obvodových a nosných stěn se vyváţe věncová výztuţ, která se pomocí 

vazacího drátu připevní k vyčnívajícím trigonům. Na celou plochu vodorovného 

bednění se ukládají kari sítě 4 / 150 x 150 mm s minimálním přesahem kaţdých dvou 

sítí o 300 mm, a taktéţ se musí u kaţdých dvou sítí zajistit spolupůsobení spojením 

vazacím drátem.
 [1]

 

 

Před betonáţí je nutno stavbyvedoucím a technickým dozorem stavebníka 

zkontrolovat těsnost a rovinnost bednění, únosnost a stabilitu podpůrné konstrukce a 

správnost provedení výztuţe, tzn. její poloha vůči bednění a správnost provedení 

svazovaných spojů. Výsledek této kontroly je nutno zapsat do stavebního deníku. 

S betonářskými pracemi je dovoleno začít při teplotě vyšší neţ 5 °C. Betonáţ se 

provádí pomocí autočerpadla s hydraulickým výloţníkem. Betonová směs se na místo 

dopraví pomocí autodomíchávačů. Při manipulaci a dopravě betonové směsi se musí 

dbát na to, aby se neoddělilo hrubé kamenivo od jemnějších frakcí, případně od 

cementové malty. Dále je nutno zabránit znehodnocení směsi povětrnostními vlivy. U 

směsi musí být zachována její správná konzistence a to, aby během ukládání a 

zhutňování netuhla. 
[1]

 

 

Betonovat se začne v libovolném rohu objektu tak, aby se nejprve navazovalo 

na pracovní spáru, a dále se pokračuje se stropní konstrukcí, kdy se betonuje v pruzích 

ve směru nosníků. Zároveň se betonují ţebra i betonová deska. Při ukládání betonové 

směsi nesmí dojít k posunu nebo přetvoření výztuţe ani k hromadění betonu na 
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jednom místě. Ukládání betonové směsi je moţno z maximální výšky 300 mm nad 

horní rovinou bednění stropu. Betonáţ pruhu nesmí být přerušena. Tloušťka betonové 

vrstvy nad horní hranou stropních dílců musí být v kaţdém místě přesně 50 mm a 

zároveň je nutno kontrolovat, zda je dodrţeno minimální krytí výztuţe – 15 mm.
 [1]

 

 

Případná pracovní spára se smí vytvořit pouze mezi nosníky uprostřed 

stropního prvku a musí se zajistit spolupůsobení betonu na obou stranách pracovní 

spáry (pouţití ocelových trnů). Během ukládání betonu se zároveň musí směs hutnit 

po obvodu objektu, v místě nosných stěn a v ţebrech a to intenzivním propichováním 

nebo vibrováním ponorným vibrátorem o maximálním průměru vibrační hrušky 40 

mm. Vibrování prostřednictvím výztuţe či bednění se nedovoluje. Čerstvá 

vybetonovaná konstrukce nesmí být pod dobu min. 7 dnů vystavena otřesům. 
[1]

 

 

Po dokončení betonovacích prací je nutno beton ošetřovat. Po dobu 7 dnů se 

bude udrţovat vlhkost betonu a to kropením vodou min. 3 x denně a případně je 

moţno provést nástřik proti odpařování vody. Pokud teplota okolního vzduchu klesne 

pod hodnotu 10 °C, tak se beton kropit nebude. Dále je třeba beton chránit proti 

nepříznivým klimatickým podmínkám a hlavně proti dešti. Potřebná doba ošetření 

zrajícího betonu bude stanovena podle ČSN EN 206-1 
[4]

. 

 

Podpěry stropu lze odstranit, aţ beton dosáhne stanovené pevnosti (kontrola 

stavbyvedoucím a zápis do stavebního deníku), která je pro příslušnou třídu 

předepsána. Podpory se odstraňují od horního podlaţí a to postupně ob jednu řadu.
 
 

 

 

4.10.3. Schodiště 

 

Jako první se na nosné konstrukci stropu nebo základové desce vyznačí 

půdorys budoucího schodiště. Podle výkresu řezu se následně na stěny vyznačí poloha 

ramen a mezipodesty. V místě budoucí podesty se do stěnového bednění vyřízne otvor 

o rozměrech přiléhající podesty (pouze do vnitřní desky). Následně se pomocí desek 

WSL vyrobí podhled schodiště a to jak ramen tak i mezipodesty. Tento podhled se 

podepře ocelovými podpěrami a roznášecími fošnami obdobně jako u stropní 
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konstrukce. Podhled se připevní ke stěnovému bednění pomocí hřebíků. Jako další se 

vytvoří ohraničení schodišťové desky pomocí desek WSD a to včetně hran pro 

budoucí stupně. Tyto hrany se následně doplní o bednění samotných stupňů. 

 

Po překontrolování správnosti smontování bednění se započne s armováním 

schodiště. Po dokončení armování se překontroluje jeho správnost provedení a tato 

skutečnost se stavbyvedoucím a případným technickým dozorem stavebníka zapíše do 

stavebního deníku. Následuje betonáţ, která probíhá zároveň s betonáţí stěn. Začíná se 

betonovat od spodu a to tak, ţe se nejprve vylije schodišťová deska a po zavadnutí se 

dobetonují stupně. Po vytvrdnutí betonu můţe dát stavbyvedoucí pokyn k postupné 

demontáţi podpěr. 

 

 

4.10.4. Příčky 

 

Jako první se na nosné konstrukci stropu nebo základové desce vyznačí 

půdorys budoucí příčky. První desku přisadíme k nosné stěně dle půdorysu podlaţí a 

připevníme ji pomocí polyuretanové pěny k podkladu a zajistíme hřebíky. Tímto 

způsobem dokončíme celou první vrstvu. Otvory se vytvářejí prostým vynecháním 

bednění v šířce budoucího otvoru. Nadpraţí nad otvorem se vytváří pomocí celé 

desky, která se vyřeţe podle rozměru otvoru. Následně zřídíme co 1,5 m opěrnou 

konstrukci pro zajištění svislosti příčky. 
[1]

 

 

Pokračujeme dalšími vrstvami obdobným způsobem jako u vrstvy první. 

Všechny vrstvy musí být mezi sebou převázány na vazbu nejlépe o půlku délky desky. 

V rozích je nutno desky vzájemně střídavě přesadit. Po vytvrdnutí pěny je moţno 

demontovat opěrnou konstrukci.
 [1]

 

 

 

4.11.  Jakost, kontrola kvality: 

 

Je poţadováno provádění podle schválené projektové dokumentace a dodrţování 

poţadavků výrobce. Po odstranění podpůrné konstrukce se provede kontrola kvality 
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výsledné konstrukce a ověření pevnosti betonu. Přizve se technický dozor stavebníka a 

provede se měření rovinnosti. Maximální přípustná odchylka při měření dvoumetrovou 

latí je 5 mm. Betonová konstrukce nesmí být popraskaná. V případě nedostatků musí být 

popsán způsob nápravy. Jakost je dána normami ČSN EN ISO 9001 
[5]

, ČSN 73 12 01 
[6]

. 

 

 

4.12.  Bezpečnost a ochrana zdraví: 

 

Během provádění prací musí být pracovníci na bezpečných místech, kde nehrozí 

pád z výšky, pád do hloubky a kde nehrozí zavalení betonovou směsí a zřícení 

konstrukce. Při pracích ve výškách a nad hloubkou musí být zajištěno provedení zábradlí 

případně lešení odpovídající poţadavkům na bezpečnost práce. Dále musí být pracovník 

vybaven osobními ochrannými pomůckami. Kaţdý pracovník musí být řádně proškolen a 

tato skutečnost zapsána a podepsána kaţdým jedním pracovníkem ve stavebním deníku. 

Na staveništi se musí nacházet v kaţdé buňce pro zaměstnance minimálně jeden hasicí 

přístroj a u stavbyvedoucího musí být k dispozici souprava pro první pomoc. Práce 

mohou začít po převzetí staveniště. Dodrţovány budou následující předpisy:  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě
 [7]

, 

 zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci
 [8]

, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
[9]

. 

 

 

4.13.  Ochrana životního prostředí: 

 

Dopravní prostředky budou při výjezdu ze staveniště řádně očištěny. Veškeré 

stavební práce budou prováděny v rozmezí 7.00 – 19.00 hodin. Zvýšení hluku a prašnosti 

bude působit omezenou dobu pouze přes den. Odpad bude tříděn do předem připravených 

kontejnerů a odváţen na předem určené skládky. 
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5. Rozpočet stavby s výkazem výměr 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Bakalářská 
práce           

Objekt:   Bytový dům     JKSO:        

          EČO:        

Objednatel:          Zpracoval:   Tomáš Kubovský 

Zhotovitel:          Datum:   3.5.2012   
                

P.Č KCN 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  
HSV Práce a dodávky HSV    

   
5 167 250,04 

  
1 Zemní práce    

   
565 555,31 

1 001 121101101 
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m    m3 230,700 26,50 6 113,55 

      "Objem ornice -  mocnost 150 mm"            

      1538*0,15      230,700     

2 001 131201102 
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3    m3 795,369 127,00 101 011,86 

      
"Hlavní jáma(1.figura) - hlavní půdorys + 
svahované stěny + rampa"            

      

(16,870*13,910+(6,460*1,500)*2)*2,460+(1,318*
2,460)*(19,506+3,550+1,500+6,460+1,500+3,90
0)*2/2+2,057*7,009*3,000/2      764,640     

      "2.figura"            

      
(12,160*15,470+5,060*1,500*2+3,470*0,450)*0,
150      30,729     

3 001 131201109 
Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3    m3 795,369 18,40 14 634,79 

      "Viz předchozí položka"            

      795,369      795,369     

4 001 132201201 
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3    m3 33,940 307,00 10 419,58 

      "Zákl. pásy"            

      

((4,300*5+5,060*3+3,590+6,235) + 
(8,505+4,715*2+0,750*4+1,985*2+4,300+0,720+
2,500*2+1,050+0,200+5,235*3+2,000))*0,750*0,
450+2,000*0,200*0,150      33,940     

5 001 132201209 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3    m3 33,940 19,70 668,62 

      "viz předchozí položka"            

      33,940      33,940     

6 001 161101101 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m    m3 80,600 63,00 5 077,80 

      "Jáma"            

      795,369*0,08      63,630     

      "Rýhy"            

      33,940*0,5      16,970     

7 001 162201102 
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4    m3 116,085 30,60 3 552,20 

      
"Zemina pro zpětný zásyp na meziskládku s 
zpět"            

      
((19,506+3,550+1,500+6,460+1,500+3,900)*2/2
+2,057*7,009*3,000/2)*2      116,085     
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8 001 162601102 
Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4    m3 712,687 158,00 112 604,55 

      
"(Jáma + rýhy + ornice) - zpětný zásyp + zpětné 
rozprostření ornice)"            

      
(795,369 + 33,940 + 223,650) - 139,697 - 
1337,167*0,15      712,687     

9 001 167101102 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3    m3 859,434 50,70 43 573,30 

      
"Jáma včetně zpětných zásypů+ rýhy + 
odvezená ornice"            

      

795,369 + 33,940 + 
(12,030*15,340+4,930*1,500*2+3,340*0,450)*0,
15      859,434     

10 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky    m3 712,687 14,30 10 191,42 

      "Viz - položka Vodorovné přemístění do 5000 m"            

      712,687      712,687     

11 001 171201211 
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)    t 1 425,374 150,00 213 806,10 

      "objem zeminy*objemovka/1000"            

      712,687*2000/1000      1 425,374     

12 001 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním    m3 139,697 73,90 10 323,61 

      "zpětný zásyp - svahované stěny + rampa"            

      
(1,318*2,460)*(19,506+3,550+1,500+6,460+1,50
0+3,900)*2/2+2,057*7,009*3,000/2      139,697     

13 001 181301113 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5    m2 1 337,167 11,10 14 842,55 

      "plocha pozemku - plocha ornice pod objektem"            

      
1538-
(12,030*15,340+4,930*1,500*2+3,340*0,450)      1 337,167     

14 231 180402111 
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a 
ve svahu do 1:5    m2 1 037,167 13,20 13 690,60 

      
"plocha pozemku - plocha ornice pod objektem - 
plocha pod parkovištěm a chodníky"            

      

1538-
(12,030*15,340+4,930*1,500*2+3,340*0,450) - 
300      1 037,167     

15 005 005724100 osivo směs travní parková rekreační    kg 25,929 83,40 2 162,48 

      1037,167 * 0,025      25,929     

16 231 184201111 
Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene 
do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5    kus 19,000 68,40 1 299,60 

17 026 026504510 Buk lesní (Fagus sylvatica) 120 - 150 cm, ZB    kus 19,000 83,30 1 582,70 

  
2 Zakládání    

   
185 246,77 

18 011 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25    m3 30,729 2 530,00 77 744,37 

      "Zákl. deska"            

      
(12,160*15,470+5,060*1,500*2+3,470*0,450)*0,
150      30,729     

19 011 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25    m3 33,940 2 530,00 85 868,20 

      "Zákl. pásy"            

      

((4,300*5+5,060*3+3,590+6,235) + 
(8,505+4,715*2+0,750*4+1,985*2+4,300+0,720+
2,500*2+1,050+0,200+5,235*3+2,000))*0,750*0,
450+2,000*0,200*0,150      33,940     

20 011 273362021 
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari    t 0,707 30 600,00 21 634,20 

      
"Plocha zákl. desky * plošná hmotnost kari 
sítí(vč. překrytí)/1000"            

      
(12,160*15,470+5,060*1,500*2+3,470*0,450)*3,
45/1000      0,707     
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3 Svislé a kompletní konstrukce    

   
2 039 648,06 

21 011 311311951 Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25    m3 190,095 2 660,00 505 652,70 

      "všechny obvodové zdi (vč. atiky) - otvory"            

      

(3,550*4+1,500*4+4,460*2+6,000*2+0,450*2+2,
870+14,870)*12,490*0,150-
(1,500*1,500*19+0,800*0,400*10+1,500*0,700*2
+2,400*1,500*14+1,500*2,150)*0,150      96,709     

      "vnitřní nosné zdi - otvory(1.PP)"            

      

(14,500+5,750*2+3,300+4,090+6,000+2,590+4,8
00*2)*2,710*0,180-
(1,000*2,000*3+0,900*2,020*6)*0,180      22,117     

      "Vnitřní nosné zdi - otvory(1.NP)"            

      

(14,500+3,300+4,090+2,590+5,750+5,050+5,75
0+3,550+5,750)*3,000*0,180-
(1,000*2,020*4+0,900*2,020*2+1,500*2,100)*0,1
80      24,502     

      "Vnitřní nosné zdi - otvory(2.NP)"            

      

(14,500+3,300+4,090+2,590+3,810+5,050+5,75
0+4,800+5,750)*3,000*0,180-
(0,900*2,020*5+1,000*2,020*2+1,500*2,100)*0,1
80      23,875     

      "Vnitřní nosné zdi - otvory(3.NP)"            

      

(14,500+3,300+4,090+2,590+3,810+5,050+5,75
0+4,800+5,750)*2,890*0,180-
(0,900*2,020*5+1,000*2,020*2+1,500*2,100)*0,1
80      22,892     

22 011 311351237 

Ztracené bednění oboustranné zdí nosných ze 
štěpkocementových desek zateplených tl do 235 
mm    m2 644,727 996,00 642 148,09 

      "(všechny obvodové zdi (vč. atiky) - otvory)"            

      

(3,550*4+1,500*4+4,460*2+6,000*2+0,450*2+2,
870+14,870)*12,490-
(1,500*1,500*19+0,800*0,400*10+1,500*0,700*2
+2,400*1,500*14+1,500*2,150)      644,727     

23 011 311351212 

Ztracené bednění oboustranné zdí nosných ze 
štěpkocementových desek nezateplených tl 35 
mm    m2 1 440,295 466,00 671 177,47 

      
"Plocha všech vnitřních zdí včetně obvodové 
konstrukce - plocha otvorů"            

      "1.PP"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*3+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*3+4,80
0*2+1,250*2+3,000*2+5,250*2+2,500*2)*2,730      411,793     

      -(0,800*0,400*10+0,900*2,020*6+1,000*2,000*3)      -20,108     

      "1.NP"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*3+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*3+4,80
0*2+5,750+3,250+1,250+2,500+5,250)*2,730      395,413     

      

-
((1,500*0,700*2+2,400*1,500*4+1,500*1,500*6+
1,500*2,150)+(1,000*2,020*4+0,900*2,020*3+1,
500*2,100*2))      -53,059     

      "2.NP"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*4+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*2+4,80
0+3,000+1,250+1,060+2,860+5,250*2+2,500*2)*
2,730      401,883     

      

-
((1,500*1,500*7+2,400*1,500*5)+(0,900*2,020*5
+1,000*2,020*2+1,500*2,000))      -49,880     

      "3.NP"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*4+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*2+4,80
0+3,000+1,250+1,060+2,860+5,250*2+2,500*2)*   401,883     
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2,730    

      

-
((1,500*1,500*6+2,400*1,500*5)+(0,900*2,020*5
+1,000*2,020*2+1,500*2,000))      -47,630     

24 011 317361821 
Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 
505    t 0,243 35 000,00 8 505,00 

      
"Suma délek*počet prutů*délková 
hmotnost/1000"            

      

(17*1,300+4*2,700+6*1,300+11*1,800+5*2,700+
7*1,300+8*1,800+5*2,700+7*1,300+7*1,800)*3*
0,61/1000      0,243     

25 011 317351109 
Příplatek k bednění překladů za zřízení i 
odstranění podpěrné konstrukce v do 4 m    m2 15,780 27,00 426,06 

      "Suma bedněných ploch nádpraží"            

      
(0,800*10+1,500*22+2,400*14)*0,150+(0,900*15
+1,000*6+1,500*4)*0,180      15,780     

26 011 342253112 
Příčky tl 100 mm z desek štěpkocementových 
(VELOX)    m2 207,587 1 020,00 211 738,74 

      "1.PP - otvory"            

      
(1,500+2,000+2,590)*2,730+(8,930+5,320+1,90
0*4)*2,530-(0,800*1,970+0,700*1,970*6)      62,056     

      "1.NP - otvory"            

      

(3,300+4,090+0,610+0,300*3+2,040*2+2,690+1,
000+0,850+2,590+0,550+0,370)*2,730-
(0,9*1,970*2+0,800*1,970+0,700*1,970*2)      49,532     

      "2.NP+3.NP"            

      

(4,090+0,610+0,300*3+2,690+2,040*2+1,000+0,
850+1,570*2+0,900*2+1,020)*2,730*2-
(0,800*1,970+0,700*1,970*4)*2      95,999     

  
4 Vodorovné konstrukce    

   
1 136 163,17 

27 011 411381121 

Strop tl 270 mm ze štěpkocementových 
stropních prvků a příhradových nosníků světlé 
rozpětí do 2,9 m    m2 88,621 1 560,00 138 248,76 

      "Stropy do rozpětí 2,9 m"            

      

(2,680*4,510+1,340*3,010+2,500*1,500+2,570*1
,000)*3+(1,340*5,000+4,000*2,570)+(2,160*0,50
0)*4      88,621     

28 011 411381122 

Strop tl 270 mm ze štěpkocementových 
stropních prvků a příhradových nosníků světlé 
rozpětí do 3,9 m    m2 339,000 1 580,00 535 620,00 

      "Stropy do 3,9 m"            

      ((9,000+5,000+2*5,500)*3,390)*4      339,000     

29 011 411381123 

Strop tl 270 mm ze štěpkocementových 
stropních prvků a příhradových nosníků světlé 
rozpětí do 4,9 m    m2 156,520 1 640,00 256 692,80 

      "Stropy do 4,9 m"            

      (4,180+7,000)*3,500*4      156,520     

30 011 411354121 

Ztracené bednění stropních podhledů rovných ze 
štěpkocementových desek tl 25 mm včetně 
zmonolitnění    m2 39,554 1 750,00 69 219,50 

      "Doplnění bednění"            

      

((0,390*3,390)*2+0,235*2,590+0,440*1,320+4,1
80*0,300+2,680*0,370+2,170*0,400+4,180*0,46
0+0,390*3,390)*3      30,576     

      
(3,390*0,320)*2+4,180*0,360+0,410*2,680+0,47
0*2,680+0,450*0,820+4,180*0,300+3,390*0,390      8,978     

31 011 411354173 
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa    m2 629,664 157,00 98 857,25 

      "Podepření stropů (podlahová plocha)"            
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(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)*4      629,664     

32 011 411354174 
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa    m2 629,664 33,80 21 282,64 

      "viz předchozí položka"            

      629,664      629,664     

33 011 433351131 
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť 
v do 4 m    m2 23,760 443,00 10 525,68 

      "Boční+spodní časti bednění"            

      2,800*0,300*6+2,700*1,200*4+2,400*1,200*2      23,760     

34 011 433351132 
Odstranění bednění schodnic přímočarých 
schodišť v do 4 m    m2 23,760 89,20 2 119,39 

      23,76      23,760     

35 011 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť    m2 10,709 281,00 3 009,23 

      "Bednění stupňů"            

      0,167*1,2*18*2+0,182*1,2*16      10,709     

36 011 434351142 
Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť    m2 10,709 54,90 587,92 

      "viz předchozí položka"            

      10,709      10,709     

  
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní    

   
996 457,36 

37 011 611321341 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně    m2 629,664 191,00 120 265,82 

      "Omítka stropy"            

      

(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)*4      629,664     

38 011 611321345 

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 
strojně    m2 139,060 196,00 27 255,76 

      "Schodnice + stěny"            

      
2,800*0,300*6+2,700*1,200*4+2,400*1,200*2+4,
000*2,500*11,530      139,060     

39 011 612321341 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená strojně    m2 1 697,264 164,00 278 351,30 

      "1.PP"            

      "povrch nosných stěn"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*3+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*3+4,80
0*2+1,250*2+3,000*2+5,250*2+2,500*2)*2,730      411,793     

      "odečet otvory"            

      -(0,800*0,400*10+0,900*2,020*6+1,000*2,000*3)      -20,108     

      "povrch příček (bez otvorů)"            

      
(1,500+2,000+2,590)*2,730+(8,930+5,320+1,90
0*4)*2,530-(0,800*1,970+0,700*1,970*6)      62,056     

      "špalety a nadpraží"            

      +(0,400*2+0,800)*0,270*10      4,320     

      "1.NP"            

      "povrch nosných stěn"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*3+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*3+4,80
0*2+5,750+3,250+1,250+2,500+5,250)*2,730      395,413     

      "odečet otvory"            
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-
((1,500*0,700*2+2,400*1,500*4+1,500*1,500*6+
1,500*2,150)+(1,000*2,020*4+0,900*2,020*3+1,
500*2,100*2))      -53,059     

      "povrch příček (bez otvorů)"            

      

(3,300+4,090+0,610+0,300*3+2,040*2+2,690+1,
000+0,850+2,590+0,550+0,370)*2,730-
(0,9*1,970*2+0,800*1,970+0,700*1,970*2)      49,532     

      "špalety a nadpraží"            

      
((0,700*2+1,500)*2+(1,500*3)*6+(2,400+1,500*2
)*4)*0,270      14,688     

      "2.NP"            

      "povrch nosných stěn"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*4+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*2+4,80
0+3,000+1,250+1,060+2,860+5,250*2+2,500*2)*
2,730      401,883     

      "odečet otvory"            

      

-
((1,500*1,500*7+2,400*1,500*5)+(0,900*2,020*5
+1,000*2,020*2+1,500*2,000))      -49,880     

      "povrch příček (bez otvorů)"            

      

(4,090+0,610+0,300*3+2,690+2,040*2+1,000+0,
850+1,570*2+0,900*2+1,020)*2,730-
(0,800*1,970+0,700*1,970*4)      47,999     

      "špalety a nadpraží"            

      ((1,500*3)*7+(1,500*2+2,400)*5)*0,270      15,795     

      "3.NP"            

      "povrch nosných stěn"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*4+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*2+4,80
0+3,000+1,250+1,060+2,860+5,250*2+2,500*2)*
2,730      401,883     

      "odečet otvory"            

      

-
((1,500*1,500*6+2,400*1,500*5)+(0,900*2,020*5
+1,000*2,020*2+1,500*2,000))      -47,630     

      "povrch příček (bez otvorů)"            

      

(4,090+0,610+0,300*3+2,690+2,040*2+1,000+0,
850+1,570*2+0,900*2+1,020)*2,730-
(0,800*1,970+0,700*1,970*4)      47,999     

      "špalety a nadpraží"            

      ((1,500*3)*6+(1,500*2+2,400)*5)*0,270      14,580     

40 011 622131301 
Cementový postřik vnějších stěn nanášený 
celoplošně strojně    m2 663,017 42,70 28 310,83 

      "všechny obvodové zdi (vč. atiky)"            

      
(3,550*4+1,500*4+4,460*2+6,000*2+0,450*2+2,
870+14,870)*12,490      746,402     

      "Odečet všech otvorů"            

      

-
(1,500*1,500*19+0,800*0,400*10+1,500*0,700*2
+2,400*1,500*14+1,500*2,150)      -101,675     

      "Všechny špalety + nadpraží"            

      (0,400*2+0,800)*0,100*10      1,600     

      
((0,700*2+1,500)*2+(1,500*3)*6+(2,400+1,500*2
)*4)*0,100      5,440     

      ((1,500*3)*7+(1,500*2+2,400)*5)*0,100      5,850     

      ((1,500*3)*6+(1,500*2+2,400)*5)*0,100      5,400     
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41 011 622322341 
Vápenocementová lehčená omítka štuková 
dvouvrstvá vnějších stěn nanášená strojně    m2 663,017 197,00 130 614,35 

      "viz předchozí položka"            

      663,017      663,017     

42 011 622322391 

Příplatek k vápenocementové lehčené omítce 
vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 
strojně    m2 1 989,051 46,00 91 496,35 

      
"viz předchozí položka (úprava na celokových 30 
mm => 3 x 5 mm)"            

      663,017*3      1 989,051     

43 011 622521001 
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn    m2 663,017 166,00 110 060,82 

      "všechny obvodové zdi (vč. atiky)"            

      
(3,550*4+1,500*4+4,460*2+6,000*2+0,450*2+2,
870+14,870)*12,490      746,402     

      "Odečet všech otvorů"            

      

-
(1,500*1,500*19+0,800*0,400*10+1,500*0,700*2
+2,400*1,500*14+1,500*2,150)      -101,675     

      "Všechny špalety + nadpraží"            

      (0,400*2+0,800)*0,100*10      1,600     

      
((0,700*2+1,500)*2+(1,500*3)*6+(2,400+1,500*2
)*4)*0,100      5,440     

      ((1,500*3)*7+(1,500*2+2,400)*5)*0,100      5,850     

      ((1,500*3)*6+(1,500*2+2,400)*5)*0,100      5,400     

44 011 631311114 
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20    m3 33,845 3 110,00 105 257,95 

      "podlahová plocha"            

      "1.PP"            

      

(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)*0,050      7,871     

      "1.NP+2.NP+3.NP"            

      

(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)*0,055*3      25,974     

45 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari    t 2,172 30 600,00 66 463,20 

      
"Celková vyztužovaná plocha * plošná 
hmotnost(včetně překrytí)/1000"            

      

(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)*4*3,45/1000      2,172     

46 011 637211122 
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC    m2 26,230 526,00 13 796,98 

      "obvod * šířka chodníku"            

      

(16,340+2,480+1,350+1,480+0,950+1,450+1,50
0+0,720+1,830+2,700+2,300+3,840+3,200+1,32
0+1,230+1,500+0,990+3,440+0,850+2,990)*0,50
0      26,230     

47 011 642945111 
Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2    kus 6,000 2 770,00 16 620,00 

      "Bytové dveře"            

      6      6,000     

48 011 642945112 
Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2    kus 1,000 3 330,00 3 330,00 

      "Hlavní domovní dveře"            

      1      1,000     
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49 553 553313390 Zárubeň protipožární    kus 7,000 662,00 4 634,00 

      7      7,000     

  
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    

   
244 179,37 

50 003 941211112 
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m    m2 596,405 34,30 20 456,69 

      "Povrch venkovní fasády"            

      
(3,550*4+1,500*4+4,460*2+6,000*2+0,450*2+2,
870+14,870)*9,980      596,405     

51 003 941211211 
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití    m2 596,405 1,75 1 043,71 

      "viz předchozí položka"            

      596,405      596,405     

52 003 941211812 
Demontáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m    m2 596,405 21,30 12 703,43 

      "viz předchozí položka"            

      596,405      596,405     

53 003 949101111 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2    m2 629,664 36,00 22 667,90 

      "podlahová plocha"            

      "1.PP"            

      

(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)      157,416     

      "1.NP+2.NP+3.NP"            

      

(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)*3      472,248     

  
99 Přesun hmot    

   
187 307,64 

54 011 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m    t 1 040,598 180,00 187 307,64 

  
PSV Práce a dodávky PSV    

   
2 352 945,56 

  
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    

   
129 904,00 

55 711 711111001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 
za studena nátěrem penetračním    m2 204,857 6,85 1 403,27 

      "Plocha základové desky"            

      (12,160*15,470+5,060*1,500*2+3,470*0,450)      204,857     

56 711 711112001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním    m2 180,886 14,90 2 695,20 

57 111 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg    t 0,116 43 500,00 5 046,00 

      
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín    

        

      "Vodorovná + svislá plocha"            

      204,857+180,886      385,743     

58 711 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP    m2 204,857 70,00 14 339,99 

      "Plocha základové desky"            

      (12,160*15,470+5,060*1,500*2+3,470*0,450)      204,857     

59 711 711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP    m2 180,886 80,30 14 525,15 

      
"Svislá část izolace spodní stavby včetně 
vytažení nad terén 300 mm"            
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(15,470+3,550*4+5,060*2+1,500*4+6,000*2+0,4
50*2+3,470)*2,910      180,886     

60 628 628522540 
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 
Special mineral    m2 509,182 176,00 89 616,03 

      
"Vodorovná + svislá část (včetně přesahů 100 
mm)"            

      204,857*1,1      225,343     

      180,886*1,1      198,975     

61 711 998711102 
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m    t 2,765 824,00 2 278,36 

  
713 Izolace tepelné    

   
235 822,69 

164 713 713111111 
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami    m2 351,300 22,90 8 044,77 

      "Plocha podstřešního izolovaného prostoru * 2"            

      175,65*2      351,300     

165 631 631481570 
deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 
mm tl. 160 mm    m2 179,163 293,00 52 494,76 

      "Plocha podstřešního izolovaného prostoru"            

      175,65      175,650     

166 631 631481560 
deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 
mm tl. 140 mm    m2 175,650 257,00 45 142,05 

      "Plocha podstřešního izolovaného prostoru"            

      175,65      175,650     

69 713 713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva    m2 157,416 15,30 2 408,46 

      "Podlahová plocha v 1.PP"            

      

(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)      157,416     

70 283 283759900 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 
1000 x 1000 x 140 mm    m2 160,564 425,00 68 239,70 

      157,416 * 1,02      160,564     

71 713 713121111 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva    m2 629,664 15,30 9 633,86 

      "1.PP"            

      

5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230      157,416     

      "1.NP+2.NP+3.NP"            

      

(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)*3      472,248     

72 283 283756750 
deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 
1000x500x40 mm    m2 642,257 74,60 47 912,37 

      629,664 * 1,02      642,257     

77 713 998713102 
Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné 
v objektech v do 12 m    t 2,499 779,00 1 946,72 

  
762 Konstrukce tesařské    

   
190 723,90 

135 762 762083122 
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4    m3 12,656 842,00 10 656,35 

      12,656      12,656     

136 762 762332132 
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2    m 601,440 135,00 81 194,40 
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      "01 - Pozednice 140 / 140 mm"            

      59,78      59,780     

      "03 - Kleština 120 / 180 mm"            

      16*4,14      66,240     

      "04 - Kleština 120 / 180 mm"            

      8*6,03      48,240     

      "07 - Pásek 140 / 140 mm"            

      16*1,2      19,200     

      "08 - Nárožní krokev 140 / 160 mm"            

      4*9,36      37,440     

      "09 - Úžlabní krokev 140/160 mm"            

      4*5,01      20,040     

      "10 - Nárožní krokev 140 / 160 mm"            

      4*5,01      20,040     

      "11 - 28 - Krokev 100 / 160 mm"            

      

4*7,70+4*8,23+2*7,68+2*7,10+4*6,22+4*5,18+1
8*4,14+4*4,21+8*3,05+8*1,88+8*0,84+4*0,56+4
*1,50+8*1,75+4*1,83+4*2,78+8*0,78+2*3,57      330,460     

                  

137 762 762332133 
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2    m 56,780 205,00 11 639,90 

      "02 - Vaznice 160 / 180 mm"            

      24,54      24,540     

      "05 - Sloupek 160 / 160 mm"            

      8*2,62      20,960     

      "06 - Sloupek 160 / 160 mm"            

      4*2,00      8,000     

      "29 - Vaznice 160 / 180 mm"            

      2*1,64      3,280     

139 762 762342216 
Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm    m2 279,760 19,40 5 427,34 

      "30 - latě 50 / 30 mm"            

      2*79,05 + 2*50,27 + 4*5,28      279,760     

140 762 762342441 
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60°    m 251,690 8,57 2 156,98 

      "29 - kontralatě 50 / 40 mm"            

      251,69      251,690     

141 762 762395000 
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny    m3 12,656 871,00 11 023,38 

      "Spojovací prostředky pro krov"            

      12,656      12,656     

142 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2    m3 11,335 4 830,00 54 748,05 

      12,26-0,422-0,503      11,335     

143 605 605120030 řezivo jehličnaté hranol jakost II do 120 cm2    m3 0,925 4 830,00 4 467,75 

      "31 - latě 50 / 30 mm"            

      0,422      0,422     

      "30 - kontralatě 50 / 40 mm"            

      0,503      0,503     

144 762 998762103 
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m    t 7,075 1 330,00 9 409,75 
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764 Konstrukce klempířské    

   
47 782,71 

145 764 764352203 Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm    m 67,640 222,00 15 016,08 

      67,640      67,640     

146 764 764367200 
Oplechování Pz střešního výlezu do 6 m2 sklon 
do 30°    m2 0,800 525,00 420,00 

      0,8      0,800     

147 764 764391230 Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 400 mm    m 0,900 159,00 143,10 

      2*0,450      0,900     

148 764 764392260 Střešní prvky Pz - úžlabí rš 750 mm    m 17,340 242,00 4 196,28 

      4*4,335      17,340     

78 764 764410210 
Oplechování parapetů Pz rš 100 mm včetně 
rohů    m 73,100 116,00 8 479,60 

      "1.PP+1.NP+2.NP+3.NP)"            

      
(0,800*10)+(1,500*8+2,400*4)+(1,500*7+2,400*
5)+(1,500*6+2,400*5)      73,100     

149 764 764454202 Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm    m 85,815 219,00 18 793,49 

      9*9,535      85,815     

80 764 998764102 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 
v objektech v do 12 m    t 0,532 1 380,00 734,16 

  
765 Konstrukce pokrývačské    

   
229 413,90 

151 765 765111016 
Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 
30° na sucho přes 12 do 13 ks/m2    m2 279,760 179,00 50 077,04 

      "plocha střechy"            

      79,05*2+5,28*4+50,27*2      279,760     

152 596 596604001 Keramická taška - Tondach - Francouzská 12    m2 279,760 385,20 107 763,55 

      Spotřeba: 12 kus/m2            

      "plocha střechy"            

      79,05*2+5,28*4+50,27*2      279,760     

153 765 765111203 
Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá 
větrací mřížka    m 67,640 45,60 3 084,38 

154 596 596602020 
mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm 
(černá)    kus 68,000 19,90 1 353,20 

      68      68,000     

155 765 765111221 
Montáž krytiny keramické nároží na sucho 
větracím pásem lepícím    m 54,760 594,00 32 527,44 

156 596 596602220 
pás větrací kovový hřebene a nároží  500/25 cm 
(v barvě)    kus 11,000 1 360,00 14 960,00 

      11      11,000     

157 765 765115302 
Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 
0,25 m2 pro keramickou krytinu    kus 1,000 333,00 333,00 

      1      1,000     

158 611 611406060 
výlez střešní GVK 0000Z - pro sklon střechy 20-
65°, 46 x 61 cm    kus 1,000 3 960,00 3 960,00 

      1      1,000     

159 765 765115352 
Montáž střešní stoupací plošiny délky do 800 
mm pro keramickou krytinu    kus 1,000 195,00 195,00 

160 596 596602070 
stoupací komplet univerz. - dlouhý ,držák profil., 
rošt 80/25 cm vč. spojovacího materiálu, v barvě    kus 1,000 1 780,00 1 780,00 

161 765 765191011 
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30° volně na krokve    m2 279,760 26,60 7 441,62 

162 283 283292660 
folie podstřešní difúzní JUTAFOL D Speciál 110 
g/m2    m2 293,748 19,80 5 816,21 
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      279,76 * 1,05      293,748     

163 765 998765103 
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m    t 0,130 942,00 122,46 

  
766 Konstrukce truhlářské    

   
872 874,80 

81 766 766621021 

Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 
1,5m s rámem do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů    m2 42,750 409,00 17 484,75 

      "okno 1500*1500"            

      (0+6+7+6)*1,5*1,5      42,750     

82 611 611101290 

okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 
EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 150 x 150 
cm    kus 19,000 11 300,00 214 700,00 

83 766 766621021 

Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 
1,5m s rámem do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů    m2 50,400 409,00 20 613,60 

      "okno 2400*1500 mm"            

      (0+4+5+5)*2,4*1,5      50,400     

84 611 611101460 

okno dřevěné tříkřídlové otvíravé a sklápěcíse 
sloupkem EUROSAT SOFT LINE - "S"tandard 
240 x 150 cm    kus 14,000 17 500,00 245 000,00 

85 766 766621021 

Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 
1,5m s rámem do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů    m2 2,100 409,00 858,90 

      "okno 1500*700 mm"            

      (0+2+0+0)*1,500*0,700      2,100     

86 611 611101120 
okno dřevěné jednokřídlové sklápěcí EUROSAT 
SOFT LINE - "S"tandard 150 x 70 cm    kus 2,000 6 000,00 12 000,00 

87 766 766621603 
Montáž oken plochy do 1 m2 jednoduchých 
pevných do celostěnových panelů    kus 10,000 409,00 4 090,00 

      "okno 800*400 mm"            

      (10+0+0+0)      10,000     

88 611 611101130 
okno dřevěné jednokřídlové sklápěcí EUROSAT 
SOFT LINE - "S"tandard 80 x 40 cm    kus 10,000 4 500,00 45 000,00 

      10      10,000     

89 766 766660101 
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně    kus 16,000 504,00 8 064,00 

      "700*1970mm"            

      (6+2+4+4)      16,000     

90 611 611617160 
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
70x197 cm buk    kus 16,000 2 210,00 35 360,00 

91 766 766660102 
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně    kus 4,000 544,00 2 176,00 

      "900*1970 mm"            

      (0+4+0+0)      4,000     

92 611 611617240 
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
90x197 cm buk    kus 4,000 2 280,00 9 120,00 

93 766 766660101 
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně    kus 22,000 504,00 11 088,00 

94 611 611617200 
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
80x197 cm buk    kus 22,000 2 260,00 49 720,00 

95 766 766682111 
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm    kus 22,000 871,00 19 162,00 

96 611 611822580 
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk    kus 22,000 3 020,00 66 440,00 

97 766 766682112 
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 350 mm    kus 20,000 981,00 19 620,00 
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      "Zárubně v nosných zdech"            

      (6+4+5+5)      20,000     

98 611 611822640 
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm,dub,buk    kus 20,000 3 340,00 66 800,00 

99 766 766694112 
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m    kus 21,000 132,00 2 772,00 

      "1.PP+1.NP+2.NP+3.NP"            

      (0+8+7+6)      21,000     

100 766 766694113 
Montáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m    kus 14,000 180,00 2 520,00 

      "1.PP+1.NP+2.NP+3.NP"            

      (0+4+5+5)      14,000     

101 607 607941000 
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
POSTFORMING 0,15 x 1 m    m 65,100 255,00 16 600,50 

      "délka 1,5 m a 2,4 m"            

      21*1,5+14*2,4      65,100     

102 766 998766102 
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m    t 4,792 769,00 3 685,05 

  
767 Konstrukce zámečnické    

   
128 643,98 

103 767 767161114 
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi 
hmotnosti do 30 kg    m 1,360 188,00 255,68 

      "Zábradlí v posledním patře"            

      1,360      1,360     

104 767 767220210 
Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou 
konstrukci hmotnosti do 15 kg    m 16,400 277,00 4 542,80 

      
"Montáž zábradlí v nadzemních a podzemním 
podlaží"            

      2,900*4+2,400*2      16,400     

105 767 767220550 Montáž zábradlí osazení samostatného sloupku    kus 12,000 229,00 2 748,00 

      "podpěrné sloupky zábradlí"            

      12      12,000     

106 141 141108900 
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 
D21,3 tl 2,6 mm    m 29,160 63,00 1 837,08 

      Hmotnost: 1,199 kg/m            

      "Rovné zábradlí+Schodišťové+Slupky            

      1,360+16,400+12*0,950      29,160     

107 767 767640111 
Montáž dveří bezpečnostních vchodových 
jednokřídlových bez nadsvětlíku    kus 6,000 2 440,00 14 640,00 

      "Bytové vstupní dveře"            

      6      6,000     

108 553 553412220 
dveře bezpečnostní BEDEX STANDARD 3, EI 
30 D2, 900x1970 mm    kus 6,000 13 500,00 81 000,00 

      bezpečnostní třída 3 (ENV 1627), NBÚ "T"            

109 767 767640113 
Montáž dveří bepečnostních vchodových 
jednokřídlových s bočním dílem    kus 1,000 2 620,00 2 620,00 

      "domovní dveře"            

      1      1,000     

110 553 553412221 

dveře bezpečnostní BEDEX STANDARD 3, EI 
30 D2, 900 (1500) x1970 mm s bočním pevným 
proskleným prvkem    kus 1,000 20 520,00 20 520,00 

      bezpečnostní třída 3 (ENV 1627), NBÚ "T"            

      1      1,000     
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111 767 998767102 
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 
v objektech v do 12 m    t 0,471 1 020,00 480,42 

  
771 Podlahy z dlaždic    

   
300 567,47 

112 771 771271123 
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických do malty š do 300 mm    m 62,400 314,00 19 593,60 

      "Nadzemní i podzemní podlaží"            

      1,200*(18*2+16)      62,400     

113 597 597611331 

dlaždice protislkuzné keramické RAKO - 
koupelny ARDE (bílé i barevné) 30 x 25 x 0,8 cm 
I. j.    m2 19,683 550,00 10 825,65 

      1,200*0,296*(18*2)+1,200*0,266*16      17,894     

114 771 771273242 

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 
protiskluzných keramických lepených v do 200 
mm    m 62,400 104,00 6 489,60 

      "Nadzemní i podzemní podlaží"            

      1,200*(18*2+16)      62,400     

115 597 597611333 Dlaždice na podstupnice    m2 11,780 450,00 5 301,00 

      1,200*0,167*(18*2)+1,200*0,182*16      10,709     

116 771 771473113 
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných v do 120 mm    m 180,674 70,10 12 665,25 

117 597 597613350 
sokl RAKO - podlahy ATRIUM (barevné) 44,5 x 
8,5 x 1 cm I. j.    m 198,741 118,00 23 451,44 

      180,674 * 1,1      198,741     

118 771 771573131 
Montáž podlah keramických režných 
protiskluzných lepených do 50 ks/m2    m2 254,249 278,00 70 681,22 

119 597 597611332 
dlaždice keramické RAKO - koupelny ARDE 
(bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm I. j.    m2 279,674 530,00 148 227,22 

      254,249 * 1,1      279,674     

120 771 998771102 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m    t 7,732 431,00 3 332,49 

  
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)    

   
79 574,01 

121 775 775413110 
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého přibíjené s přetmelením    m 187,640 29,90 5 610,44 

122 614 614181020 lišta dřevěná buk 8x35 mm    m 206,404 41,40 8 545,13 

      187,640      187,640     

123 775 775541134 

Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a 
laminovaných na kovové zámky š dílce do 190 
mm    m2 193,158 104,00 20 088,43 

124 611 611911200 
palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 
mm A/B    m2 212,474 149,00 31 658,63 

      193,158 * 1,1      212,474     

125 775 775591191 
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro 
plovoucí podlahy    m2 193,158 12,80 2 472,42 

126 611 611553530 
podložka pro kročejový útlum BENEFLOOR 
PERFORMANCE PLUS tl. 5 mm    m2 212,474 46,20 9 816,30 

      193,158 * 1,1      212,474     

127 775 998775102 
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m    t 1,798 769,00 1 382,66 

  
781 Dokončovací práce - obklady keramické    

   
53 990,19 

128 781 781473113 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem    m2 108,575 239,00 25 949,43 

129 597 597610100 
obkládačky keramické RAKO - koupelny 
ELECTRA (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.    m2 112,918 242,00 27 326,16 

      108,575 * 1,04      112,918     
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130 781 998781102 
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m    t 1,658 431,00 714,60 

  
783 Dokončovací práce - nátěry    

   
19 737,10 

131 783 783824120 
Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů 
barva standardní dvojnásobné a 1x email    m2 128,163 154,00 19 737,10 

      "1.PP"            

      

(2,180*1,900)*4+(2,565*1,900)*2+1,300*9,020+1
,300*5,230+4,000*4,090+1,250*3,000+2,590*1,5
50+2,500*1,680+2,500*1,700      77,415     

      
8,200*2,590+5,250*1,500+1,900*1,400+5,750*3,
300      50,748     

  
784 Dokončovací práce - malby    

   
63 910,81 

132 784 784453631 

Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé 
otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost 
v do 3,8 m    m2 2 326,928 25,90 60 267,44 

      "Omítka stropy"            

      

(5,750*3,300*2+4,000*4,090+1,250*3,000+5,250
*2,500+4,800+2,590+7,250*4,090+2,590*0,950+
8,930*3,300+3,300*5,230)*4      629,664     

      "1.PP"            

      "povrch nosných stěn"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*3+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*3+4,80
0*2+1,250*2+3,000*2+5,250*2+2,500*2)*2,730      411,793     

      "odečet otvory"            

      -(0,800*0,400*10+0,900*2,020*6+1,000*2,000*3)      -20,108     

      "povrch příček (bez otvorů)"            

      
(1,500+2,000+2,590)*2,730+(8,930+5,320+1,90
0*4)*2,530-(0,800*1,970+0,700*1,970*6)      62,056     

      "špalety a nadpraží"            

      +(0,400*2+0,800)*0,270*10      4,320     

      "1.NP"            

      "povrch nosných stěn"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*3+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*3+4,80
0*2+5,750+3,250+1,250+2,500+5,250)*2,730      395,413     

      "odečet otvory"            

      

-
((1,500*0,700*2+2,400*1,500*4+1,500*1,500*6+
1,500*2,150)+(1,000*2,020*4+0,900*2,020*3+1,
500*2,100*2))      -53,059     

      "povrch příček (bez otvorů)"            

      

(3,300+4,090+0,610+0,300*3+2,040*2+2,690+1,
000+0,850+2,590+0,550+0,370)*2,730-
(0,9*1,970*2+0,800*1,970+0,700*1,970*2)      49,532     

      "špalety a nadpraží"            

      
((0,700*2+1,500)*2+(1,500*3)*6+(2,400+1,500*2
)*4)*0,270      14,688     

      "2.NP"            

      "povrch nosných stěn"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*4+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*2+4,80
0+3,000+1,250+1,060+2,860+5,250*2+2,500*2)*
2,730      401,883     

      "odečet otvory"            
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-
((1,500*1,500*7+2,400*1,500*5)+(0,900*2,020*5
+1,000*2,020*2+1,500*2,000))      -49,880     

      "povrch příček (bez otvorů)"            

      

(4,090+0,610+0,300*3+2,690+2,040*2+1,000+0,
850+1,570*2+0,900*2+1,020)*2,730-
(0,800*1,970+0,700*1,970*4)      47,999     

      "špalety a nadpraží"            

      ((1,500*3)*7+(1,500*2+2,400)*5)*0,270      15,795     

      "3.NP"            

      "povrch nosných stěn"            

      

(6*3,300+5,750*4+8,930*2+5,320*2+4,090*4+4,
000*2+8,200+7,250+1,500+0,950+2,590*2+4,80
0+3,000+1,250+1,060+2,860+5,250*2+2,500*2)*
2,730      401,883     

      "odečet otvory"            

      

-
((1,500*1,500*6+2,400*1,500*5)+(0,900*2,020*5
+1,000*2,020*2+1,500*2,000))      -47,630     

      "povrch příček (bez otvorů)"            

      

(4,090+0,610+0,300*3+2,690+2,040*2+1,000+0,
850+1,570*2+0,900*2+1,020)*2,730-
(0,800*1,970+0,700*1,970*4)      47,999     

      "špalety a nadpraží"            

      ((1,500*3)*6+(1,500*2+2,400)*5)*0,270      14,580     

133 784 784453634 

Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé 
otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací schodiště 
v do 3,8 m    m2 139,060 26,20 3 643,37 

      "Schodnice + stěny"            

      
2,800*0,300*6+2,700*1,200*4+2,400*1,200*2+4,
000*2,500*11,530      139,060     

   
Celkem    

   
7 520 195,60 
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6. Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování textové a výkresové dokumentace pro 

zadaný objekt. Dále zpracování poloţkového rozpočtu s výkazem výměr, harmonogramu 

pro provádění stavebních prací a dokumentace pro zařízení staveniště. Byly stanoveny 

potřebné nástroje pomůcky a stroje. Byly definovány podmínky pro přerušení prací a 

poţadavky na správné provedení a jakost výrobku a jejich kontroly a také byl definován 

poţadavek na bezpečné provádění prací. Také bylo stanoveno mnoţství potřebného 

materiálu a počet pracovníků nutných pro realizaci objektu. Součástí je podrobný 

technologický předpis pro provádění ztraceného bednění VELOX. 
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