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Anotace 

 Diplomové práce řeší počítačovou simulaci výstavby penzionu pro seniory. Práce 

obsahuje položkový rozpočet na celou stavbu, kromě technického vybavení a zařízení. Další 

součástí je harmonogram výstavby. Na základě těchto dvou podkladů a 3D modelu 

vytvořeného v programu ArchiCAD, byl vytvořen 5D model stavby, který znázorňuje 

samotnou výstavbu v čase a ním související čerpání finančních zdrojů. Součástí práce je i 

dokumentace v rozsahu pro provádění staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation  

 The diploma thesis rifer the computer simulation of the construction of a house for the 

senior citizens. The work contains the elaborate budget for the entire construction, in addition 

to the technical equipment and installations. Another component of the work is the detailed 

timetable for the construction. On the basis of these two documents and the 3D model created 

in the program ArchiCAD, was created 5D model of the complete building, which shows 

itself in time and the associated disbursement of financial resources. Part of the work is in the 

range of documentation for real construction. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě [1] 

Název akce:        Penzion pro seniory 

Místo stavby:  Hradec Králové, Petra Jilemnického 329, 503 32 Hradec Králové 

Parcela číslo:  6750/2 

Stupeň PD:        Dokumentace pro provádění stavby 

Kraj:           Královehradecký 

 

A.1.2. Údaje o vlastníkovy [1] 

Investor:            Sdružení obcí Hradecko 

Adresa:  Vocelova 162/2, 503 35 radec Králové 

IČO:   70891095 

Stavební úřad:    Hradec Králové 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1] 

Vypracoval:       Bc. Veronika Luxová 

Adresa:  Pastviny 69, 564 01 Žamberk 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů [1] 

 Dokumentace pro stavební povolení, hydrogeologický průzkum, katastrální mapa, 

prohlídka staveniště.  

   

A.3 Údaje o území [1] 

a) rozsah řešeného území [1] 

 Objekt je situován na stavební parcele č. 6750/2 o celkové výměře 6 476 m2 v 

katastrálním území Hradec Králové-Plačice. Vjezd na pozemek je z ulice Petra Jilemnického 

(asfaltová komunikace šíře 6,7m). Parcela je situována v mírně svažitém území (severní svah 

s převýšením 3,0 m). Pozemek je pouze zatravněn. Základová půda je tvořena písčitými 

hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové 

sloupky + tkané pletivo výšky 150 cm), vjezdová brána šířky 3 m. U vjezdu je ve zděném 

pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z uličního řadu do 
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vodoměrné šachty (na parcele 2 m od oplocení). Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a 

telefonu jsou vedeny v ulici Petra Jilemnického (viz příloha stavební části - zastavovací plán). 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů [1] 

 Stavba se nenachází v žádném území dle dalších právních předpisů (záplavové území, 

památková zóna, památková rezervace, zvláštní chráněné území apod.), tudíž nebudou řešeny 

zvláštní podmínky ochrany území.  

 

c) údaje o odtokových poměrech [1] 

 Dešťové vody budou zaústěny přes revizní šachtu do dešťové kanalizace. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací [1] 

 Objekt je v souladu s regulačním plánem. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím [1] 

 Projekt splňuje veškeré požadavky územního rozhodnutí. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území [1] 

 Obecné požadavky jsou dodrženy dle vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích o 

využívání území. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 

 Veškeré doposud známé požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v 

dokumentaci, případně budou na základě jejich požadavků následně doplněny.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení [1] 

 Nebyly vystaveny žádné výjimky ani úlevy. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic [1] 

 Žádné podmiňující investice se v projektu nenacházejí. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby [1] 

 Číslo 

parcely 

Vlastník Výměra [m2] Druh pozemku 

6750/1 Město  

Hradec Králové, 

Československé 

armády 408,  

502 00  

Hradec Králové 

4 250 trvalý travní porost 

6750/3 3 756 trvalý travní porost 

6735 10 503 trvalý travní porost 

354 5 337 ostatní plocha 

 

Všechny pozemky, které budou využity pro stavbu objektu, jsou majetkem investora. 

 

A.4 Údaje o stavbě [1] 

a) nová stavba  [1] 

 Jedná se novostavbu Penzionu pro seniory. 

 

b) účel užívání stavby [1] 

 Objekt bude využíván pro bydlení seniorů, jejich různé aktivity, ale také pro relaxační 

aktivity ostatních občanů. 

 

c) trvalá stavba [1] 

 Objekt má charakter trvalé stavby. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů [1] 

 Na stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby [1] 

 Vzhledem k charakteru okolí stavby je bezbariérovost zajištěna jednoduchými 

terénními úpravami. 

 V rámci objektu je bezbariérovost řešena výtahem a bezprahovým provedením vstupů. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 

 Stavba splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení [1] 

 Nebyly vystaveny žádné úlevy ani výjimky. 

 

h) navrhované kapacity stavby [1] 

Zastavěná plocha celkem:      832 m2 

Obestavěný prostor:   11 169 m3 

Podlahová plocha celkem:    2 855 m2 

Počet bytových jednotek:        20 bytů 

Počet obyvatel:         26 osob 

 

i) základní bilance stavby [1] 

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

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.  

 Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční 

odpady (dle vyhlášky 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění 

pozdějších předpisů). 

 Při provozu je nutné: 

  minimalizovat vznikání odpadů 

  separovat jednotlivé druhy odpadů 

  uplatňovat zásady maximální recyklace 

  minimalizovat odpady k přímému skládkování 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

     (t/rok)   kategorie odpadu 

17 01 01 Beton   3,0 t    O  

17 02 01 Dřevo   2,5 t    O 

17 02 02 Sklo    1,0 t    O 

17 02 03 Plasty   1,0 t    O 

17 04 05 Železo a ocel  2,0 t    O 

17 09 04 Směsné stavební   2,5 t    O 

 a demoliční odpady  
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Odpady vzniklé provozem 

     (t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem 

20 01 21 Zářivky   0,05 t  N   OZO 

20 03 01 Směsný komunální   2,3 t  O  

  odpad 

Spotřeba vody: 

- průměrná spotřeba vody   Qp = 2340 l/den = 0,027 l/s 

- maximální denní spotřeba  Qm = 0,027 x 1,5 = 0,041 l/s 

- maximální hodinová spotřeba  Qh = 0,041 x 1,8 = 0,073 l/s 

 Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 40 IPE v ulici 

Petra Jilemnického v majetku VakStav. 

 

j) základní předpoklady výstavby [1] 

 Předpokládané časové členění výstavby: 

dokončení projektu stavby    leden 2014 

zahájení stavby    duben 2014 

ukončení stavby    listopad 2016 

 

k) orientační náklady stavby [1] 

 Předpokládané náklady stavby:   60 mil. Kč  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 

SO 01 - Novostavba objektu 

SO 02 - Zpevněné plochy 

SO 03 - Přípojka kanalizace 

SO 04 - Přípojka teplovodu 

SO 05 - Přípojka vodovodu 

SO 06 - Přípojka NN  
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B.1 Popis území stavby [1] 

 

a) charakteristika stavebního pozemku [1] 

 Objekt je situován na stavební parcele č. 6750/2 o celkové výměře 6 476 m2 v 

katastrálním území Hradec Králové - Plačice. Parcela je situována v mírně svažitém území 

(severní svah s převýšením 3,0 ). Pozemek je pouze zatravněn. Základová půda je tvořena 

písčitými hlínami pevné konzistence. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky + tkané pletivo 

výšky 150 cm). 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů [1] 

 V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Riziko 

pronikání radonu nebylo v území zjištěno. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma [1] 

 Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny v komunikaci Petra Jilemnického. Na pozemek 

nezasahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [1] 

 Parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území [1] 

 V okolí prozatím není uvažována další výstavba. Stavební úpravy nebudou mít na 

okolí žádný podstatný vliv. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin [1] 

 Pozemek je nyní pouze zatravněn a podzemní voda nebyla zjištěna, tudíž nebudou 

vyžadovány asanace, demolice ani kácení dřevin.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu [1] 

 Parcela se nachází v zastavěném území, proto není nutno řešit maximální zábor 

půdního fondu. 
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h) územně technické podmínky  [1] 

 Objekt je situován na stavební parcele č. 6750/2 o celkové výměře 6 476 m2 v 

katastrálním území Hradec Králové - Plačice. Parcela je situována v mírně svažitém území 

(severní svah s převýšením 3,0 ). Pozemek je pouze zatravněn. Základová půda je tvořena 

písčitými hlínami pevné konzistence. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky + tkané pletivo 

výšky 150 cm). 

 

B.2 Celkový popis stavby [1] 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek [1] 

 Objekt bude využíván pro bydlení seniorů, jejich různé aktivity, ale také pro relaxační 

aktivity ostatních občanů. 

 V objektu se nachází 20 bytových jednotek, dohromady pro 26 osob a 2 osoby jako 

personál. 

 Kadeřnictví je pro dvě pracovnice. V ordinaci lékaře bude ordinovat pouze jeden lékař 

se zdravotní sestrou. Čítárna slouží maximálně pro 4 čtenáře. Fitcentrum může navštěvovat 

maximálně 6 osob najednou a v relaxačním centru je prostor pro 6 osob. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 

 

 a) urbanismus [1] 

 Objekt penzionu pro seniory je situován v obytné zóně: Hradec Králové - Plačice. 

Poloha budovy je určena investorem. Vjezd na pozemek navazuje na 9 stání pro osobní 

automobily, které je na západní straně pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace 

oddělen pruhem zeleně. Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

 

 b) architektonické řešení [1] 

 Půdorys objektu penzionu pro seniory je ve tvaru písmene L. Budova je čtyřpodlažní. 

Vstup do objektu je ze severní strany objektu. Vede přes zádveří do chodby do užitných 

prostor a do obytných částí. Ze zádveří v přízemí, ve kterém jsou umístěny poštovní schránky, 

se vstoupí do chodby, ze které jsou vstupní dveře do jednotlivých užitných prostor jako je 

relaxační centrum, fitcentrum, čítárna, knihovna, ordinace lékaře, kadeřnictví, společenská 
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místnost, sociální zařízení, kancelář personálu, prádelny a žehlírny a do schodišťového 

prostoru s výtahem.  

 Schodištěm je dále zpřístupněn suterén, kde jsou sklepní kóje (každému bytu přísluší 

jedna + jedna pro personál) a archiv dokumentů. 

 V 2.NP a 3.NP jsou vždy tři byty 2+kk a sedm bytů 1+kk. V každém bytě je WC s 

koupelnou, kuchyňský kout a prostorný pokoj (respektive dva pokoje). 

 Z chodby v 3.NP je přístup přes stahovací schody k výlezu na střechu. 

 Hmotové řešení budovy s plochou střechou je v souladu se všemi požadavky na 

budoucí plánovanou zástavbu rodinnými a bytovými domy. Součástí stavby jsou terénní 

úpravy a oplocení. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby [1] 

 V objektu se nenachází žádná výroba ani provoz. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 

 Vzhledem k charakteru okolí stavby je bezbariérovost zajištěna jednoduchými 

terénními úpravami. 

 V rámci objektu je bezbariérovost vyřešena výtahem a bezprahovým provedením 

vstupů. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 

 Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů [1] 

 

a) stavební řešení [1] 

 Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 60 % pozemku sejmuta ornice v mocnosti 

0,2 m, která bude deponována na zbylém prostoru na pozemku tak, že ji bude možno využít 

k následným rekultivacím. Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na 

polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je svahovaná 

(maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 0,5 m. Zemina bude z 

části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na skládku. Na 
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hutněné zásypy dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčité hlíny v rozsahu výkopů jsou 

namrzavé, je nutno chránit otevřené výkopy v zimním období proti promrznutí zeminy. 

 Inženýrsko-geologický průzkum určil základové podmínky jako jednoduché a 

nenáročné, proto je objekt založen pouze na základových pasech z prostého betonu třídy 

C16/20. Podkladní beton tl. 150mm je navržen na hutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 

100mm. 

 Obvodové stěny jsou zděné z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu Ytong THETA + 

P1,8-300 na tenkovrstvou zdící maltu Ytong (tvárnice lze upravit zbroušením na libovolný 

rozměr). Vnitřní nosné stěny jsou z tvárnic Ytong P2-500 na MVC 5 MPa. Příčky jsou 

vyzděny z příčkovek Ytong P2-500. Překlady Ytong NOP II/4/23, NOP VI/4/17, NOP 

II/5/23, NOP V/5/23 a NOP VI/5/22 (viz výpis prefabrikátů). 

 Stropní konstrukce jsou z železobetonových nosníků Ytong PG 22 120x200 a vložek 

Ytong. Tloušťka stropu je 250 mm. Stropní konstrukce je zabetonována betonem třídy 

C16/20. Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz Xella – pracovní postupy. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Ytong P4-500 o 

tloušťce 75 mm a tepelnou izolací EPS o tloušťce 40mm) je navržen v rámci stropů nad 1.PP, 

1.NP, 2NP, 3NP (výztuž 4 Ø10, třmínky Ø6 po cca 200 mm). 

 Vertikální komunikace v rámci objektu je řešena přímočarým tříramenným 

levotočivým schodištěm. Schodiště je z jednotlivých prostě uložených pórobetonových 

schodišťových stupňů 300x150x1800mm. Dřevěné madlo o rozměrech 40x50mm. 

 Střecha plochá (půdorysného tvaru písmene L, maximální sklon 5%). Nosnou 

konstrukci střechy tvoří strop nad 3NP tvořený Železobetonovými nosníky Ytong PG 22 a 

vložek Ytong (viz výše). 

 Skladbu střešního pláště tvoří penetrační emulze DEKPRIMER, parotěsná vrstva 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tloušťky 4 mm, spádovou vrstvu tvoří klíny EPS 100S s 

minimální tloušťkou 20 mm. Na spádové vrstvě leží tepelně izolační desky EPS 100S o 

tloušťce 80 mm. Separační vrstvu tvoří textilie FILTEK 300 na ni leží hydroizolační fólie z 

PVC DEKPLAN 77 o tloušťce 1,5 mm, ochranná textilie FILTEK 500. Stabilizační vrstvu 

tvoří prané říční kamenivo frakce 16-32 o tloušťce 50 mm. 

 Objekt bude vytápěn pomocí dálkového teplovodu, proto nemá konstrukci komínu. 

 Podhled schodišťového ramene je proveden ze sádrokartonových desek tloušťky 12,5 

mm na roštu z CD profilů, s parotěsnou zábranou. 
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 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotný nášlapný povrch podlah, keramická dlažba, je uvedena v tabulce místností (viz. 

půdorysy podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek 

tl. 10 mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3 m (na 

vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené investice dle projektu jednotlivých 

profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace bude upřesněna při realizaci s architektem 

interiérů. 

 Izolaci proti zemní vlhkosti tvoří asfaltový pás Glastek 40 special o tloušťce 4 mm 

nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem. Izolace je vytažena nad terén 

minimálně 300 mm. 

 Hydroizolaci podlah v mokrých provozech tvoří hydroizolační elastická stěrka s 

izolační rohoží (podél stěn vytažena minimálně 100 mm na stěny) a koutovým dilatačním 

profilem. 

 Tepelnou izolaci v podlahách na terénu je tvrzený polystyren EPS 100 S tloušťky 140 

mm (respektive 80 mm v suterénu). 

 Kročejovou izolaci v ostatních podlahách tvoří EPS STYLOFLOR tloušťky 40 mm. 

 Vnitřní omítky jsou tvořeny vápenocementovou jádrovou omítkou Ytong, tloušťky 15 

mm. Příruby ocelových nosníků budou obaleny pletivem Keramid. Sádrokartonové povrchy 

budou přetmeleny a přebroušeny. 

 Vnější omítka bude tvořena omítkou Ytong o tloušťce 15 mm. 

 Vnitřní obklady v místnostech s mokrým provozem jsou tvořeny keramickými 

obklady. Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu 

realizace stavby.  

 Otvory budou vyplněny plastovými okny s šestikomorovým rámem a zaskleným 

izolačním trojsklem s tepelným rámečkem, které mají součinitel prostupu tepla Uw=0,86 

W.m-2.K-1. Specifikace oken: křídlová okenička z eloxovaného hliníku, se spodním větráním a 

koncovkami rámová okapnice z eloxovaného hliníku, s přerušeným tepelným mostem, se 

spodním větráním a koncovkami, drážka pro celoobvodové kování ROTO NT čtyřpolohové 

kování s mikroventilací, bezpečnostní prvek proti vysazení křídla, zářez pro osazení 

venkovního parapet, zářez pro osazení vnitřního parapetu, přídavné dorazové těsnění, 

středové těsnění, drážka pro odvětrání chladné zóny kolem skla, zasklívací lišta je připevněná 

skrytými sponami, hermetické utěsnění izolačního skla silikonovým tmelem. 



 
 

19 
 

 Vstupní dveře do objektu budou plastové ze 2/3 prosklené, zárubeň rámová. Zasklené 

izolačním trojsklem. Dveře mají součinitel prostupu tepla Ud=0,9 W.m-2.K-1. 

 Vnitřní dveře budou dřevěné hladké dýhované do ocelových zárubní povrch dýha dub. 

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

pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. Na vnější straně okna se osadí v 

připojovací spáře hydroizolační páska, na vnitřní straně okna pak vzduchotěsná a parobrzdící 

fólie. 

 Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku tloušťky 0,7 mm fy Rheinzink. 

Jedná se o oplechování parapetů a atik, svodů, prostupů vystupujících nad střechu, včetně 

výtahové šachty. 

 Vnitřní malby stěn i stropů budou tvořeny 2x Primalexem Plus, odstín určí interiérový 

architekt. 

 Větrání je navrženo přirozeně, pomocí oken. V každé místnosti je okno s nastavitelnou 

ventilační štěrbinou. Před okna v suterénu budou osazeny plastové světlíky RONN 

STANDARD PROFI o rozměrech 1010 x 1310 x 430 mm. 

 Inženýrsko-geologický průzkum určil základové podmínky jako jednoduché a 

nenáročné, proto je objekt založen pouze na základových pasech z prostého betonu třídy 

C12/15. Podkladní beton tloušťky 150 mm je navržen na hutněný štěrkopískový podsyp o 

tloušťce 100 mm. 

 

b)konstrukční a materiálové řešení [1] 

 Objekt je zděný z konstrukčního systému Ytong, jednoplášťová plochá střecha, stropy 

systému Ytong z nosníků a vložek. Schodiště systému Ytong. Příčky zděné z příčkovek. 

 Obvodové zdivo je v suterénu provedeno z monolitického železobetonu.  

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

doloženy ke kolaudaci stavby. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita [1] 

 Dodržením daných technologických předpisů a použitím certifikovaných prvků a 

materiálů bude zaručena dostačující mechanická odolnost a stabilita konstrukcí.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1] 

 

a) technické řešení [1] 

 V objektu je nainstalovaný výtah od firmy KONE, typ PW 12. Tento typ výtahu je bez 

strojovny, pouze s nutnými přesahy šachty na dojezd. Minimální hloubka spodního přejezdu 

je 1 350mm a minimální výška v nevyšším podlaží je 3 770 mm. Rychlost kabiny je 1,6 m/s. 

Nosnost výtahu je 900 kg, což odpovídá 12 osobám. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení [1] 

 V objektu se nachází osobní výtah KONE MONOSPACE STANDARD, bez 

strojovny. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení [1] 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků [1] 

 Rozdělení stavby do požárních úseků nebylo řešeno. Není součástí diplomové práce. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti [1] 

 Výpočet požárního rizika  a stanovení stupně požární bezpečnosti nebylo řešeno. Není 

součástí diplomové práce. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků [1]  

 Zhodnocení stavebních konstrukcí a výrobků nebylo řešeno. Není součástí diplomové 

práce. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest [1] 

 Únikové cesty budou tvořeny chodbami, schodištěm (vnitřním i únikovým). 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru [1] 

 Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

nebylo řešeno. Není součástí diplomové práce. 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, včetně rozmístění odběrných míst [1] 

 Zajištění potřebného množství požární vody, včetně rozmístění odběrných míst nebylo 

řešeno. Není součástí diplomové práce 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu [1] 

 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu nebylo řešeno. Není součástí 

diplomové práce 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby [1] 

 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby nebylo řešeno. Není 

součástí diplomové práce 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními [1] 

 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

nebylo řešeno. Není součástí diplomové práce 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek [1] 

 Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek nebylo 

řešeno. Není součástí diplomové práce 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi [1] 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení [1] 

 Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřebu dle 

vyhlášky č. 78/2013 Sb. 

 

b) energetická náročnost stavby [1] 

 Energetická náročnost stavby nebyla řešena. Není součástí diplomové práce. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií [1] 

 Posouzení využití alternativních zdrojů energií nebylo řešeno. Není součástí 

diplomové práce 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby a řešení vlivu stavby na okolí [1] 

 Stavba ani její provoz nebude mít žádný negativní vliv na svoje okolí. Na stavbě 

budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [1] 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží [1] 

 Geologickým průzkumem nebylo zjištěno pronikání radonu z podloží. 

 

b) ochrana před bludnými proudy [1] 

 V řešené území se nenachází bludné proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou [1] 

 V řešeném území se nenachází technická seizmicita. 

 

d) ochrana před hlukem [1] 

 V řešeném území se nenachází žádný zdroj výrazného hluku. Pokud by se však v 

budoucnu vyskytl, bude výrazně eliminován obvodovými stěnami z autoklávovaného 

pórobetonu Ytong o tloušťce 500 mm a plastovými okny s izolačními trojsky. 

 

e) protipovodňová opatření [1] 

V řešeném území nejsou nutné protipovodňová opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury [1] 

 Veškeré přípojky budou provedeny z uličních rozvodů v ulici Petra Jilemnického. 

Stejně tak i komunikace. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky [1] 

    délka přípojky  rozměr   

teplovod   57,2 m   2 x DN 80, R 180 

elektrická energie  41,4 m   193 kW 

vodovod   40,6 m   DN 40 

kanalizace   41,6 m   DN 63 

 

B.4 Dopravní řešení [1] 

 

a) popis dopravního řešení [1] 

 Vjezd na pozemek je z ulice Petra Jilemnického (asfaltová komunikace 6,7 m). 

  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1] 

 Veškeré přípojky budou provedeny z uličních rozvodů v ulici Petra Jilemnického. 

Stejně tak i komunikace. 

 

c) doprava v klidu [1] 

 Doprava v klidu bude řešena pomocí devíti parkovacích míst po vjezdu na pozemek 

po levé straně. 

 

d) pěší a cyklistické stezky [1] 

 Vstup pro pěší je z téže ulice, od vjezdu je oddělen pruhem zeleně. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 

 

a) terénní úpravy [1] 

 Terénní úpravy budou provedeny pouze v těsné blízkosti objektu rozrovnáním sejmuté 

ornice.  

 

b) použité vegetační prvky [1] 

 Po dokončení realizace stavby, bude zaset trávník a osazeny buky lesní. 
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c) biotechnické opatření [1] 

 Biotické faktory se nevyskytují. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [1] 

 

a) vliv stavby na životní prostředí [1] 

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

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí.Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uložením na povolenou skládku, popřípadě odborné firmě k likvidaci.  

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu [1] 

 Objekt nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 [1] 

 Objekt nemá žádný vliv na chráněné území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA [1] 

 Stanovisko EIA neklade žádné zvláštní požadavky. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů [1] 

 Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 

 Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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B.8 Zásady organizace výstavby [1] 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění [1] 

 Spotřeba vody: 

- průměrná spotřeba vody   Qp = 3000 l/den = 0,104 l/s 

- maximální denní spotřeba  Qm = 0,104 x 1,5 = 0,156 l/s 

- maximální hodinová spotřeba  Qh = 0,156 x 1,8 = 0,281 l/s 

 Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 63 IPE v ulici 

Petra Jilemnického v majetku VakStav. 

 

Spotřeba elektrické energie: 

- instalovaný příkon cca 3 kW 

- roční spotřeba cca 3 000 kW 

 Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

 Napojení teplovodu bude provedeno předizolovaným potrubím WEHOTHERM. 

 

b) odvodnění staveniště [1] 

 Staveniště bude odvodňováno pouze povrchově pomocí terénních úprav. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1] 

 Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z chodníku (součástí 

akce Vybudování chodníků na ulici Petra Jilamnického), není součástí této PD. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky [1] 

 Při provádění stavby nebudou dotčeny okolní pozemky, ani jiné stavby. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

[1] 

 Staveniště bude oploceno, čímž bude zamezeno vstupu nepovolaných osob. Vozidla, 

která budou opouštět staveniště, budou očištěny, aby neznečišťovala přilehlé komunikace. 

Výstavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) [1] 

 Zařízení staveniště bude pouze na pozemku, který patří investorovi, a sice pozemek s 

parcelním číslem 6750/2 o celkové výměře 6 476 m2. 

 

g) maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

[1] 

 Při provozu je nutné: 

minimalizovat vznikání odpadů 

separovat jednotlivé druhy odpadů 

uplatňovat zásady maximální recyklace 

minimalizovat odpady k přímému skládkování 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

    (t/rok)   kategorie odpadu 

17 01 01 Beton  3,0 t    O  

17 02 01 Dřevo  2,5 t    O 

17 02 02 Sklo   1,0 t    O 

17 02 03 Plasty  1,0 t    O 

17 04 05 Železo a ocel 2,0 t    O 

17 09 04 Směsné stavební  2,5 t    O 

 a demoliční odpady  

 

Odpady vzniklé provozem 

    (t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem 

20 01 21 Zářivky  0,05 t  N   OZO 

20 03 01 Směsný komunální 2,3 t  O  

  odpad 

 

h) bilance zemních prací požadavky na přísun nebo deponie zemin [1] 

 Veškerá zemina, která bude vykopána, bude použita na terénní úpravy kolem objektu. 

Z důvodu velké rozlohy pozemku, může být veškerá zemina po celou dobu skladována přímo 

na něm. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě [1] 

 Během výstavby bude chráněno životní prostředí především tříděním odpadu a 

nakládáním s ním dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů [1] 

 Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a 

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

uvedených předpisů. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb [1] 

 Stavbou nebudou dotčeny žádné jiné stavby, proto není nutno řešit. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření [1] 

 Z důvodu větší rozlohy pozemku nebude nutno provádět zábory přilehlé komunikace, 

ani jiná další opatření z hlediska dopravní infrastruktury. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby [1] 

 Provoz bude zahájen až po dokončení realizace výstavby, proto není nutné řešit 

speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby rozhodující dílčí termíny [1] 

 Podrobný popis termínů výstavby viz. Harmonogram výstavby Penzionu pro seniory. 
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C.1 Účel a popis objektu [3] 

Objekt je situován na stavební parcele č. 6750/2 o celkové výměře 6 476 m2 v 

katastrálním území Hradec Králové-Plačice. Vjezd na pozemek je z ulice Petra Jilemnického 

(asfaltová komunikace 6,7m). Parcela je situována na severním svahu s převýšením 3,0m. 

Pozemek je pouze zatravněn. Základová půda je tvořena písčitými hlínami pevné konzistence. 

V prostoru stavby nebylo zjištěno nadměrné pronikání radonu.V rámci hydrogeologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek ohraničuje plot z ocelových 

sloupků a pletiva výšky 150cm, součástí je vjezdová brána šířky 3 m. Napojení elektřiny je 

zajištěno zásuvkovou skříní u vjezdu na pozemek. Vodovodní přípojka je napojena na uliční 

řad. Vodoměrná šachta je umístěna 2 m od hranice pozemku. Veškeré inženýrské sítě, na 

které je objekt napojen, vedou v ulici Petra Jilemnického. [2] 

C.2 Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení  [3] 

 C.2.1 Urbanistické řešení  [3] 

Objekt penzion pro seniory je situován v obytné zóně: Hradec Králové-Plačice. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čarou. Na vjez na pozemek z ulice Petra Jilemnického 

navazuje na západní straně pozemku 9 stání pro osobní automobily. Vstup pro pěší je taktéž 

z ulice Petra Jilemnického a je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Objekt 

splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. [2] 

 

C.2.2 Architektonické a dispoziční řešení [3] 

Půdorys penzionu pro seniory je ve tvaru písmene L. Budova je čtyřpodlažní (jedno 

podzemní a tři nadzemní podlaží). Vstupní část objektu je ze severní strany. Přes zádveří se 

vstupuje do chodby se schodištěm a dále pak do společných a užitných částí bytového domu. 

Ze zádveří v přízemí, ve kterém jsou umístěny poštovní schránky, se vstoupí do chodby, ze 

které jsou vstupní dveře do jednotlivých užitných prostor, jako je relaxační centrum, 

fitcentrum, čítárna, knihovna, ordinace lékaře, kadeřnictví, společenská místnost, sociální 

zařízení, kanceláře personálu, prádelny a žehlírny a schodišťového prostoru s výtahem. [2]

 Schodištěm je zpřístupněn suterén, kde jsou sklepní kóje (každému bytu přísluší jedna 

+ jedna pro personál)a archiv. [2] 

V 2.NP a 3.NP jsou vždy tři byty 2+kk a sedm bytů 1+kk. V každém bytě je WC 

s koupelnou, kuchyňský kout a prostorný pokoj (respektive dva pokoje). [2] 
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Z chodby v 3.NP je přístup přes stahovací schody k výlezu na střechu. [2] 

Hmotové řešení třípodlažní budovy s plochou střechou je v souladu se všemi požadavky 

na budoucí plánovanou okolní zástavbu rodinnými a bytovými domy. Součástí stavby jsou 

terénní úpravy a oplocení. [2] 

 

C.3 Orientační statistické údaje o stavbě [3] 

 Zastavěná plocha celkem:  832 m2 

 Obestavěný prostor:            11 169 m3 

 Podlahová plocha celkem:          2 855 m2 

 Počet bytových jednotek:  20 bytů 

 Počet obyvatel:   26 osob 

 

C.4 Technické a konstrukční řešení  [3] 

Objekt je zděný z konstrukčního systému Ytong, jednoplášťová plochá střecha, stropy v 

systému Ytong z nosníků a vložek. Schodiště systému Ytong. Příčky zděné z příčkovek. 

Obvodové zdivo v suterénu je provedeno z monolitického železobetonu. Součástí realizace 

objektu penzionu pro seniory je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 

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

ke kolaudaci stavby. 

C.4.1 Příprava území a zemní práce [3] 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 60 % pozemku sejmuta ornice v mocnosti 

0,2 m, která bude deponována na zbylém prostoru na pozemku tak, že ji bude možno využít 

k následným rekultivacím. Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na 

polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je svahovaná 

(maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 0,5 m. Zemina bude 

deponována v blízkosti stavby (na zásypy a terénní úpravy). Na hutněné zásypy dovezen 

netříděný štěrkopísek. Protože písčité hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, je nutno chránit 

otevřené výkopy v zimním období proti promrznutí zeminy. [2] 

C.4.2 Základy a podkladní betony [3] 

Inženýrsko-geologický průzkum určil základové podmínky jako jednoduché a 

nenáročné, proto je objekt založen pouze na základových pasech z prostého betonu třídy 
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C16/20. Podkladní beton tl. 150mm je navržen na hutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 

100mm. [2] 

C.4.3 Svislé nosné konstrukce [3] 

Obvodové stěny jsou zděné z tvárnic z autoklávovaného pórobetonu Ytong THETA + 

P1,8-300 na tenkovrstvou zdící maltu Ytong (tvárnice lze upravit zbroušením na libovolný 

rozměr). Vnitřní nosné stěny jsou z tvárnic Ytong P2-500 na MVC 5 MPa. Příčky jsou 

vyzděny z příčkovek Ytong P2-500. Překlady Ytong NOP II/4/23, NOP VI/4/17, NOP 

II/5/23, NOP V/5/23 a NOP VI/5/22 (viz výpis překladů). 

C.4.5 Stropní konstrukce [3] 

Stropní konstrukce jsou z železobetonových nosníků Ytong PG 22 120x200 a vložek 

Ytong. Tloušťka stropu je 250 mm. Stropní konstrukce je zabetonována betonem třídy 

C16/20. Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz Xella – pracovní postupy. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Ytong P4-500 o 

tloušťce 75 mm a tepelnou izolací EPS o tloušťce 40mm) je navržen v rámci stropů nad 1.PP, 

1.NP, 2NP, 3NP (výztuž 4 Ø10, třmínky Ø6 po cca 200 mm). 

C.4.6 Schodiště [3] 

Vertikální komunikace v rámci objektu je řešena přímočarým tříramenným levotočivým 

schodištěm. Schodiště je z jednotlivých prostě uložených pórobetonových schodišťových 

stupňů 300x150x1800mm. Dřevěné madlo o rozměrech 40x50mm. 

Únikové schodiště bude dodáno a osazeno jako ocelová konstrukce i s podestou. [2] 

C.4.7 Nosná konstrukce střech [3] 

Střecha plochá (půdorysného tvaru písmene L, maximální sklon 5%). Nosnou 

konstrukci střechy tvoří strop nad 3NP tvořený Železobetonovými nosníky Ytong PG 22 a 

vložek Ytong (viz C.4.5). 

C.4.8 Střecha [3] 

Skladbu střešního pláště tvoří penetrační emulze DEKPRIMER, parotěsná vrstva 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tloušťky 4 mm, spádovou vrstvu tvoří klíny EPS 100S s 

minimální tloušťkou 20 mm. Na spádové vrstvě leží tepelně izolační desky ES 100S o 

tloušťce 80 mm. Separační vrstvu tvoří textilie FILTEK 300 na ni leží hydroizolační fólie z 
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PVC DEKPLAN 77 o tloušťce 1,5 mm, ochranná textilie FILTEK 500. Stabilizační vrstvu 

tvoří prané říční kamenivo frakce 16-32 o tloušťce 50 mm. 

C.4.9 Komíny [3] 

Objekt bude vytápěn pomocí dálkového teplovodu, proto nemá konstrukci komínu. [2] 

C.4.10 Příčky [3] 

Příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 tl.150mm na MVC 

5MPa. [2] 

C.4.11 Překlady [3] 

Výplňové otvory jsou překlenuty překlady Ytong NOP (viz výpis překladů). 

C.4.12 Podhledy a opláštění [3] 

Podhledy schodišťových ramen a stropů je proveden ze sádrokartonových desek 

tloušťky 12,5 mm na roštu z CD profilů, s parotěsnou zábranou. [2] 

C.4.13 Podlahy [3] 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotný nášlapný povrch podlah, keramická dlažba, je uvedena v tabulce místností (viz 

půdorysy podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek 

tl. 10 mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3 m (na 

vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých 

profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace bude upřesněna při realizaci s architektem 

interiérů. [2] 

C.4.15 Hydroizolace, parozábrany a geotextilie [3] 

a) Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special o tl. 4 

mm nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 

terén minimálně 300 mm. [2] 

b) Hydroizolace podlah v mokrých provozech tvoří hydroizolační elastická stěrka s 

izolační rohoží ( podél stěn vytažena minimálně 100 mm na stěny) a koutovým dilatačním 

profilem. [2] 
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C.4.16 Tepelná, zvuková a kročejová izolace [3] 

Podlahy v suterénu: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm. [2] 

Podlahy v nadzemních podlažích: tvrzený pěnový polystyrén EPS tl. 140 mm, izolační 

pásek podél stěn tl. 10 mm. [2] 

Desky EPS tl. 40 mm věncovkou a ŽB věncem. [2] 

C.4.17 Omítky [3] 

a) vnitřní – zdiva Ytong: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm (příruby 

ocelových nosníků obalit pletivem Keramid). Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a 

přebroušeny. 

b) vnější skladba vrstev: vnější omítka Ytong tl. 15 mm. 

c) sokl: hydroizolační pásy GLASTEK 40 SPECIAL tl. 4mm, nopová fólie tl. 8mm. 

C.4.18 Obklady [3] 

V místnostech s mokrým provozem jsou tvořeny keramickými obklady. Přesné určení 

barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. [2] 

C.4.19 Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky [3] 

Okna plastové s šestikomorovým rámem, zasklena izolačním trojsklem s teplým 

rámečkem (součinitel prostupu tepla okna Uw = 0,86 W.m-2.K-1). Součásti dodávky oken jsou 

i parapety, vnitřní plastové, venkovní z titanzinku. [2] 

Specifikace oken: křídlová okenička z eloxovaného hliníku, se spodním větráním a 

koncovkami, rámová okapnice z eloxovaného hliníku, s přerušeným tepelným mostem, se 

spodním větráním a koncovkami, drážka pro celoobvodové kování ROTO NT čtyřpolohové 

kování s mikroventilací, bezpečnostní prvek proti vysazení křídla, zářez pro osazení 

venkovního parapetu, zářez pro osazení vnitřního parapetu, přídavné dorazové těsnění, 

středové těsnění, drážka pro odvětrání chladné zóny kolem skla, zasklívací lišta je připevněná 

skrytými sponami, hermetické utěsnění izolačního skla silikonovým tmelem. [2] 

Vstupní dveře do objektu budou plastové ze 2/3 prosklené, zárubeň rámová. Zasklené 

izolačním trojsklem (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 0,9 W.m-2.K-1). [2] 

Specifikace vnějších dveří: drážka pro odvětrání chladné zóny kolem skla, kazeta nebo 

sklo jsou po celém obvodu hermeticky utěsněny silikonovým tmelem, hliníkový práh, 

hliníková výztuha prahu, středové těsnění, masivní profilovaná zasklívací lišta je připevněná 
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skrytými sponami, přídavné dorazové těsnění, tříbodový zámek, cylindrický zámek s 

bezpečnostní vložkou, dveře s automatickým zavíračem, klika plastová. [2] 

Vnitřní dveře budou dřevěné hladké plné dýhované do ocelových zárubní, povrch dýha 

dub. [2] 

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

PUR pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. V exteriéru (na vnější straně 

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

pak vzduchotěsná a parobrzdicí fólie. [2] 

C.4.20 Klempířské výrobky [3] 

Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku tloušťky 0,7 mm fy Rheinzink. 

Jedná se o oplechování parapetů a atiky, prostupů vystupujících nad střechu, včetně výtahové 

šachty. 

C.4.21 Malby a nátěry [3] 

 vnitřní – malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín bude 

určen architektem interiérů. [2] 

C.4.22 Větrání místnosti [3] 

Je navrženo přirozeně – okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou) a vzduchotechnikou – viz projekt VZT. Poloha větracích mřížek bude upřesněna po 

konzultaci s architektem interiérů. [2] 

Před okna v suterénu budou osazeny plastové světlíky RONN STANDARD PROFI 

rozměrech 1010x1310x430 mm. 

C.4.23 Venkovní úpravy [3] 

Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm 

šíře 500 mm s betonovým obrubníkem. [2] 

Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm 

uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná 

štěrkodrť. Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. [2] 
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C.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí [3] 

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

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

Vyhlášky č. 291/2001. [2] 

C.6 Způsob založení objektu [3] 

Inženýrsko-geologický průzkum určil základové podmínky jako jednoduché a 

nenáročné, proto je objekt založen pouze na základových pasech z prostého betonu třídy 

C16/20. Podkladní beton tl. 150 mm je navržen na hutněný štěrkopískový podsyp o tloušťce 

100 mm. [2] 

C.7 Vliv stavby na životní prostředí [3] 

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

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci 

stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle 

vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 

předpisů). [2] 

 Zásady pro nakládání s odpady [3] 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů, 

• separovat jednotlivé druhy odpadů, 

• uplatňovat zásady maximální recyklace, 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. [2] 

 Kategorizace odpadů [2]                  

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání: 

                     (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                      3,0 t          O  



 
 

37 
 

17 02 01 Dřevo                      2,5 t          O  

17 02 02 Sklo                      1,0 t          O  

17 02 03 Plasty                      1,0 t          O  

17 04 05 Železo a ocel                2,0 t          O  

17 09 04 Směsné stavební    2,5 t   O 

a demoliční odpady  

Odpady vzniklé provozem 

                              (t/rok)   kategorie odpadu     nakládání s odpadem 

20 01 21*  Zářivky        0,05 t  N   OZO  

20 03 01 Směsný komunální odpad       2,3 t           O 

 

C.8 Dopravní řešení [3] 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 

stávající pěší komunikaci. [2] 

Vjezd na pozemek navazuje na 9 stání pro osobní auta, které je na západní straně 

pozemku. [2] 

C.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [3] 

Zůstávají stávající a nemění se. [2] 

C.10 Obecné požadavky na výstavbu [3] 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou 

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

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

uvedených předpisů. [2] 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. [2] 
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D.1 Obecně o BIM 
 BIM, čili Building Information Modeling, je nová metoda projektování a modelování 

staveb. Tato metoda vytváří informační model stavby. BIM technologie se v dnešní době 

zavádějí po celém světě a mění dosavadní formu spolupráce v celém stavebnictví. 

 Hlavním principem BIM technologií je využívání elektronické podoby dokumentace, 

která lze v případě potřeby kdykoliv převézt do papírové verze. Avšak v mnoha situacích je 

praktičtější a využitelnější elektronická verze, ze které se dá kdykoliv vygenerovat například 

pouze potřebná část dokumentace v požadovaném měřítku.  

 Dnes se ve stavebnictví přikládá velký důraz na ochranu životního prostředí, tudíž se 

vyžaduje výstavba, která je k němu šetrná. Toto však neznamená pouze správně navrhnout 

stavbu z hlediska tepelné techniky a spotřeby energií v průběhu jejího užívání, ale také v 

průběhu přípravy používat nejnovější a nejšetrnější metody a poznatky. 

 Pokud vezmeme v úvahu, že náklady na projekt a realizaci kvalitní stavby činí 20%  

nákladů na celý životní cyklus této stavby, pak bychom měli klást patřičný důraz na 

odpovídající kvalitu projekčních a realizačních prací. Protože pouze pokud budou tyto kritéria 

splněna v patřičné míře, odpovídající kvalitě a pomocí nejmodernějších dostupných 

technologií, pak může investor očekávat předpokládanou návratnost vynaložených investic. 

Pomocí informačního modelu budovy se nejen vytváří projektová dokumentace 

stavby, ale tato data se uchovávají po celou životnost stavby a slouží například i k usnadnění 

její správy, například při rekonstrukcích. Z tohoto důvodu však zavedení BIM technologií do 

praxe znamená, že všichni zúčastnění v projekční, výstavbové i správní etapě životnosti 

stavby, musejí přistoupit na požadované podmínky. Pouze tak se může docílit efektivního 

využití těchto technologií. 
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Obr. č. 1 princip využití BIM technologie v praxi (http://www.cadstudio.cz/bim) 
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D.2 Definice BIM 

BIM představuje soubor dat, který v sobě zahrnuje kompletní informace o od návrhu, 

přes výstavbu, správu případně rekonstrukci budovy až po její demolici. Výše zmíněná data se 

tedy využívají po celý životní cyklus stavby. Z toho tudíž plyne, že všichni účastníci celého 

stavebního procesu, i užívání, musí být ochotní sdílet jimi vytvořená data. Pokud by jeden z 

nich toto odmítl nebo nedodržel, informační model dané budovy by přestal fungovat. Tato 

metoda je založena především na spolupráci a sdílení vlastních dat s ostatními účastníky.  

Informační model budovy nezahrnuje pouze 3D model stavby. Je to soubor veškerých 

informací o budově, ze kterých lze 3D model vygenerovat jako jeden z možných výstupů. 

Prostorový model stavby je důležitý například pro architekta, který si z něho vygeneruje 

perspektivy, půdorysy, pohledy a podobně. Rozpočtář si může potřebná data načíst do 

tabulkového procesoru a investor si může z informačního modelu stavby vyčíst nejen 

architektonické ztvárnění, ale například i podlahovou plochu, celkové náklady na realizaci, 

čerpání zdrojů v závislosti na harmonogramu i samotný harmonogram výstavby a podobně.  

 

D.3 Význam zkratky BIM  

Building (Stavba) - pracuje se v průběhu celého životního cyklu stavby od projekce 

až po její demolici 

Information (Informace) - obsahuje veškeré informace o stavbě v průběhu jejího 

celého životního cyklu 

Modeling (Modelování) - znázornění stavby pomocí integrovaných nástrojů 

 

D.4 Výhody a nevýhody BIM 

Hlavní výhodou projektování pomocí BIM technologií je eliminace nutnosti 

duplikovat data, tedy aby je osoby, podílející se na výstavbě či správě budovy v různých 

částech životního cyklu stavby, nemuseli jednu informaci vytvářet opakovaně.  

Největší nevýhodou je celková a zásadní změna v postupech projektování, což 

znamená, že aby fungoval celý systém založený na BIM technologiích, musí být všichni 

účastníci výstavby ochotni změnit svůj přístup především ke sdílení jimi vytvořených dat. 

Další nevýhodou může být navýšení ceny projekčních prací oproti dnešním cenám. 
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E. Navisworks 
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Program Autodesk Navisworks se skládá ze tří částí a sice Autodesk Navisworks 

Simulate, Autodesk Navisworks Manage a Autodesk Navisworks Freedom.  

 Moji diplomovou práci jsem vytvářela v produktu Autodesk Navisworks Manage. 

Pomocí něho lze vytvořit různé modely stavby. K vloženému trojrozměrnému modelu, 

například z programu ArchiCAD,  

 

Obr.č. 2 3D model vložený do programu Navisworks Manage 

 

můžeme přidat další dimenzi v podobě časového harmonogramu. V praxi to znamená, že 

vytvořím časový harmonogram výstavby a ke každému bodu přiřadím příslušné konstrukce z 

již vloženého 3D modelu. Tím nám vznikne 4D model.  

 

Obr.č. 3 4D model v programu Navisworks Manage 
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Tímto však možnosti programu Navisworks nekončí. Můžeme přidat ještě jednu dimenzi, 

a to čerpání finančních prostředků. V této fázi můžeme ke každé položce v harmonogramu 

přiřadit příslušnou cenu. Takto nám vznikne 5D model. 

 

Obr. č. 4 5D model v programu Navisworks Manage 

 

Jedním z možných výstupů je animace celého 5D modelu, kde v závislosti na čase "roste" 

daný objekt a vynaložené finance, ve formátu avi. 

 

Obr. č. 5 Spuštěná simulace výstavby v programu Navisworks Manage 
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F. Technologický model stavby 
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Jako první činnost před zahájením stavby bude provedeno předání a převzetí staveniště. 

Při něm investor předá zhotoviteli staveniště s vyznačenými stávajícími inženýrskými sítěmi a 

odběrnými místy. Dále budou následovat činnosti vlastní výstavby. 

 

Jako první bude sejmuta ornice a provedeny výkopové práce. Nejprve bude vykopána 

jáma pro suterén a v ní rýhy pro základové pasy. Poté budou vykopány rýhy i pro 

nepodsklepenou část objektu. 

 

Obr. č. 6 Výkopové práce 

 

Následuje vybetonování základových pasů, jejich odstupňování a podkladních betonů 

betonem třídy prostým C16/20. Základová konstrukce pro výtahovou šachtu bude provedena 

z železobetonu. 

 

Obr. č. 7 Základové konstrukce 

 

Po uplynutí technologické přestávky může být provedena vodorovná hydroizolace. A po 

vybudování svislých nosných konstrukcí podsklepené části stavby se provede i hydroizolace 

svislá. 
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Obr. č. 8 Svislé konstrukce v 1.S 

 

Zároveň s budováním vnitřních nosných stěn se osazují i schodišťové stupně, podesty a 

příčky systému Ytong. 

 

Obr. č. 9 Schodišťová konstrukce v 1.S 

 

Po dokončení nosných svislých konstrukcí v suterénu je možno vybudovat nosnou 

konstrukci stropu systému Ytong spolu se ztužujícími železobetonovými věnci a 

vynechanými otvory v místě instalačních vedení nad daným podlažím. 
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Obr. č. 10 Vodorovné konstrukce nad 1.S 

 

Následuje výstavba svislých nosných konstrukcí v 1.NP společně s osazováním 

schodišťových stupňů, podest a příček systému Ytong. 

 

Obr. č. 11 Svislé konstrukce a schodiště v 1NP 

Poté opět následuje budování nosné konstrukce stropu systému Ytong nad daným 

podlažím, ve kterém je nutno vynechat otvory na prostupy instalací. Součástí stropní 

konstrukce je spojeno i vybudování ztužujících železobetonových věnců. 
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Obr. č. 12 Vodorovné konstrukce nad 1.NP 

 

Po uplynutí technologické přestávky se opět pokračuje ve výstavbě svislých nosných 

konstrukcí, schodišťových stupňů, podest a příček systému Ytong ve 2.NP. 

 

Obr. č. 13 Svislé konstrukce a schodiště v 2.NP 

 

Dále se opakuje postup pro výstavbu nosné konstrukce stropu nad 2.NP se všemi výše 

uvedenými náležitostmi. 
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Obr. č. 14 Vodorovné konstrukce nad 2.NP 

 

Ve 3.NP opakujeme postup pro výstavbu svislých nosných i nenosných konstrukcí, 

schodišťových stupňů, podest a konstrukcí stropu s veškerými náležitostmi, vše ze systému 

Ytong. 

 

Obr. č. 15 Svislé konstrukce  v 3.NP 
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Obr. č. 16 Vodorovné konstrukce nad 3.NP 

 

Hrubou stavbu dokončí provedení nadstřešních konstrukcí, jako je atika a výtahová 

šachta 

 

Obr. č. 17 Nadstřešní konstrukce 

 

a konečné zastřešení objektu, které tvoří jednoplášťová plochá střecha. Nosnou funkci 

plní strop systému Ytong nad 3.NP zalitý betonovou mazaninou C 16/20. Další skladba je 

navržena dle standardů firmy DEKTRADE. Na betonovou vrstvu se nanese penetrační 
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emulze DEKPRIMER, na něj se poklade parotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Sklon je vytvořen pomocí spádových klínů z EPS 100 S o minimální tloušťce . 

Na tuto vrstvu jsou položeny tepelně izolační desky EPS 100 S o tloušťce 80 mm. Následuje 

separační textilie FILTEK 300, hydroizolační fólie z PVC DEKPLAN 77, ochranná textilie 

FILTEK 500 a stabilizační funkci plní prané říční kamenivo frakce 16-32 o tloušťce 50 mm. 

 

Obr. č. 18 Střešní plášť 

PSV započneme osazováním klempířských prvků na ploché střeše. Zmíněnými prvky 

jsou oplechování atiky, stropu výtahové šachty, výlezu na střechu a odvětrání kanalizace. 

 

Během dokončování střešní konstrukce a osazování klempířských prvků na střeše se 

budou provádět vnitřní rozvody instalací. 

 

Po dokončení zastřešení mohou začít práce na osazování vstupních a únikových dveří a 

oken společně s parapety. Dále bude osazeno ocelové únikové schodiště. 

 

Obr. č. 19 Osazení výplní otvorů a únikového schodiště 
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Po osazení výplní otvorů v obvodovém plášti mohou začít omítací práce uvnitř objektu. 

Souběžně s nimi se mohou provádět i vnitřní obklady. 

Po dokončení vnitřních obkladů se mohou začít provádět konstrukce podlah uvnitř 

objektu. 

 

Poté bude následovat technologická přestávka, po které přijde na řadu osazení vaniček 

sprchových koutů. Po jejich instalaci se začnou provádět konečné povrchy podlah. 

 

Již během osazování první části zařizovacích předmětů a povrchů podlah je možno začít 

provádět sádrokartonové konstrukce, jimiž budou instalační předstěny, stropní podhledy a 

podhledy schodišťových konstrukcí. Dále budou osazeny i ostatní zařizovací předměty jako 

jsou umyvadla, klozety, masážní vany, kadeřnický mycí box a kuchyňské linky. 

 

Uvnitř objektu se nakonec provedou malby a  osadí se dveřní křídla. 

 

Dle harmonogramu je již 16.1.2015, proto další práce přijdou na řadu až na jaře. A sice 

nejprve se postaví lešení, provede se vnější omítka, její nátěr a poté se lešení opět demontuje. 

 

Úplně nakonec bude upraven okolní terén a veškeré zpevněné plochy. Ty budou 

provedeny z betonové zámkové dlažby. 

 

Obr. č. 20 Terénní úpravy a zpevněné plochy 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby PENZION PRO SENIORY JKSO 803 59

Název objektu penzion EČO

Místo PETRA JILEMNICKÉHO 329, H

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Veronika Luxová 10.09.2013

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 256 779,43 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,40% 1 654 048,35

2 Montáž 35 993 735,61 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 4 713 429,09 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 27 954 737,10 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 68 918 681,23 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 1 654 048,35

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 70 572 729,58

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 70 572 729,58 10 585 909,50

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 0,00 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 81 158 639,08

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS plus



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   PENZION PRO SENIORY

Objekt:   penzion Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   803 59 Datum:   10. 9. 2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV 44 327,43 35 946 643,61 35 990 971,04 9 361,738

1 Zemní práce 0,00 618 483,54 618 483,54 0,000

1 001 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v
místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na
vzdálenost přes 50 do 100 m m3 570,000 39,80 0,00 22 686,00 22 686,00 0,00000 0,000

1900*0,3 570,000

2 001 131201103

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami
pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 389,500 81,70 0,00 113 522,15 113 522,15 0,00000 0,000

3,5*397 1 389,500

3 001 131201109

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami
pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 1 389,500 22,00 0,00 30 569,00 30 569,00 0,00000 0,000

3,5*397 1 389,500

4 001 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 138,954 372,00 0,00 51 690,89 51 690,89 0,00000 0,000

53*1,2 63,600

(8,1+32,6)*0,5 20,350

(1,68+1,68)*2,8/2 4,704

(5*0,6)*0,5/2 0,750

99,1*0,5 49,550

5 001 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek
k cenám za lepivost horniny tř. 3 m3 138,954 23,80 0,00 3 307,11 3 307,11 0,00000 0,000

53*1,2 63,600

(8,1+32,6)*0,5 20,350

(1,68+1,68)*2,8/2 4,704

(5*0,6)*0,5/2 0,750

99,1*0,5 49,550
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 001 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 259,900 129,00 0,00 33 527,10 33 527,10 0,00000 0,000

"ornice"374*0,3 112,200

3,5*397 1 389,500

53*1,2 63,600

(8,1+32,6)*0,5 20,350

(1,68+1,68)*2,8/2 4,704

(5*0,6)*0,5/2 0,750

99,1*0,5 49,550

(8,6*(5,5+15,6))+(8,3*58,1)+(1,2*787) 1 608,090

7 001 161101103

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 1,296 272,00 0,00 352,51 352,51 0,00000 0,000

"výtahová šachta" 2,7*3,0*2,0 16,200

8 001 162201102

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 3 706,544 36,20 0,00 134 176,89 134 176,89 0,00000 0,000

"ornice"1900*0,3 570,000

"rýhy"(53*1,2)+((8,1+32,6)*0,5)+((1,68+1,68)*2,8/2)+((5*0,6)*0,5/2)+(99,1*
0,5) 138,954

"jámy"3,5*397 1 389,500

"zpětné zasypání"(8,6*(5,5+15,6))+(8,3*58,1)+(1,2*787) 1 608,090

9 001 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 1 608,090 60,60 0,00 97 450,25 97 450,25 0,00000 0,000

(8,6*(5,5+15,6))+(8,3*58,1)+(1,2*787) 1 608,090

10 001 171101101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek
Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS m3 1 608,090 44,20 0,00 71 077,58 71 077,58 0,00000 0,000

(8,6*(5,5+15,6))+(8,3*58,1)+(1,2*787) 1 608,090

11 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 544,654 16,60 0,00 25 641,26 25 641,26 0,00000 0,000

"výtahová šachta"2,7*3,0*2,0 16,200

"násypy"-((8,6*(5,5+15,6))+(8,3*58,1)+(1,2*787)) -1 608,090

3,5*397 1 389,500

53*1,2 63,600

(8,1+32,6)*0,5 20,350
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(1,68+1,68)*2,8/2 4,704

(5*0,6)*0,5/2 0,750

99,1*0,5 49,550

(8,6*(5,5+15,6))+(8,3*58,1)+(1,2*787) 1 608,090

12 001 181301105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při
souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 374,000 92,20 0,00 34 482,80 34 482,80 0,00000 0,000

374 374,000
2 Zakládání 0,00 753 719,70 753 719,70 459,302

13 011 271572211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze
štěrkopísku netříděného m3 64,900 717,00 0,00 46 533,30 46 533,30 1,98000 128,502

(8,1+297,9+95,7+75,4+30,8+63,8+28,6+48,7)*0,1 64,900

14 011 273321311 Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,510 2 510,00 0,00 1 280,10 1 280,10 2,25634 1,151

"výtahová šachta"0,15*1,7*2,0 0,510

15 011 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 138,954 2 360,00 0,00 327 931,44 327 931,44 2,25634 313,527

53*1,2 63,600

(8,1+32,6)*0,5 20,350

(1,68+1,68)*2,8/2 4,704

(5*0,6)*0,5/2 0,750

99,1*0,5 49,550

16 011 274321311 Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20 m3 7,050 2 510,00 0,00 17 695,50 17 695,50 2,25634 15,907

"výtahová šachta"1,5*0,5*(3,0+3,0+1,7+1,7) 7,050

17 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 208,765 209,00 0,00 43 631,89 43 631,89 0,00103 0,215

"1NP obvod"1,2*72,0 86,400

"1NP odstupňvání"2,8*3,5*0,5*2 9,800

"1NP vni odstupňování"3,0*4,7*0,5 7,050

"1NP vni pasy"0,25*(31,1+47,8+22,2+34+21,4+28,6) 46,275

"1S vni pasy"0,2*(82,8+21,2+21,2+21,4+21,7+33,9) 40,440

"1S výtah"((2*2,0)+(2*1,7))*1,5 11,100

"1S obvod"0,5*15,4 7,700

18 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 208,765 48,20 0,00 10 062,47 10 062,47 0,00000 0,000

"1NP obvod"1,2*72,0 86,400

"1NP odstupňvání"2,8*3,5*0,5*2 9,800

"1NP vni odstupňování"3,0*4,7*0,5 7,050

"1NP vni pasy"0,25*(31,1+47,8+22,2+34+21,4+28,6) 46,275

"1S vni pasy"0,2*(82,8+21,2+21,2+21,4+21,7+33,9) 40,440
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"1S výtah"((2*2,0)+(2*1,7))*1,5 11,100

"1S obvod"0,5*15,4 7,700

19 271 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu (1) prostého, (2) železového v
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř.
C 16/20 m3 113,550 2 700,00 0,00 306 585,00 306 585,00 0,00000 0,000

"1S"357*0,15 53,550

"1NP"400*0,15 60,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 13 627 462,92 13 627 462,92 1 070,022

20 011 1 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl. 500 mm, délka 1 300 mm kus 98,000 1 640,00 0,00 160 720,00 160 720,00 0,00000 0,000

"1S"14 14,000

"3NP"20 20,000

"2NP"20 20,000

"1NP"44 44,000

21 R 2 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl. 500 mm, délka 2 000 mm kus 122,000 2 530,00 0,00 308 660,00 308 660,00 0,00000 0,000

"3NP"48 48,000

"2NP"48 48,000

"1NP"26 26,000

22 R 3 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl. 500 mm, délka 2 250 mm kus 2,000 3 130,00 0,00 6 260,00 6 260,00 0,00000 0,000

"1NP"2 2,000

23 011 311351105

Bednění nadzákladových zdí (1) nosných, (2) výplňových, (3)
obkladových, (5) půdních, štítových svislé nebo šikmé (odkloněné)
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo
zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
oboustranné za každou stranu zřízení m2 5 227,200 326,00 0,00 1 704 067,20 1 704 067,20 0,00109 5,698

(808+776)*3,3 5 227,200

24 011 311351106

Bednění nadzákladových zdí (1) nosných, (2) výplňových, (3)
obkladových, (5) půdních, štítových svislé nebo šikmé (odkloněné)
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo
zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
oboustranné za každou stranu odstranění m2 5 227,200 119,00 0,00 622 036,80 622 036,80 0,00000 0,000

(808+776)*3,3 5 227,200

25 011 311361221

Výztuž nadzákladových zdí (1) nosných, (2) výplňových, (3) obkladových,
(5) půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice,
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 216 (E) t 145,440 37 600,00 0,00 5 468 544,00 5 468 544,00 1,04715 152,297

(808*180)/1000 145,440

26 R 11
Překlady nenosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl. 150 mm, délka 1 250
mm kus 4,000 986,00 0,00 3 944,00 3 944,00 0,00000 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"1S"1 1,000

"1NP"1 1,000

"2NP"1 1,000

"3NP"1 1,000

27 R 7 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl. 300 mm, délka 1 300 mm ks 47,000 1 780,00 0,00 83 660,00 83 660,00 0,00000 0,000

"1S"7 7,000

"1NP"14 14,000

"2NP"13 13,000

"3NP"13 13,000

28 R 8 Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl. 300 mm, délka 2 250 mm ks 2,000 2 290,00 0,00 4 580,00 4 580,00 0,00000 0,000

"1NP"2 2,000

29 011 311321311

Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) (1) nosné, (2)
výplňové, (3) obkladové, (5) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní třídy C
16/20 bez rozlišení druhu bednění a bez rozlišení tloušťky zdi m3 85,650 2 660,00 0,00 227 829,00 227 829,00 2,25634 193,256

"1S" (31-(7*0,5*0,7))*3,0 85,650

30 011 311272611

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic YTONG (1) nosné, (2) výplňové,
(5) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní hladkých jakékoli pevnosti na tenké
maltové lože, tloušťka zdiva 500 mm, objemová hmotnost 300 kg/m3 m3 560,925 4 270,00 0,00 2 395 149,75 2 395 149,75 0,46047 258,289

"atika"136*0,7*0,5 47,600

"zdivo 3NP"136,0*0,5*3,0 204,000

"zdivo 2NP"136,0*3,0*0,5 204,000

"zdivo1NP"136,0*3,0*0,5 204,000

"okna 1NP"-((0,9*1,5*22)+(1,5*1,5*13)+(1,7*2,0*1))*0,5 -31,175

"okna 2NP"-((0,9*1,5*10)+(1,5*1,5*24))*0,5 -33,750

"okna 3NP"-((0,9*1,5*10)+(1,5*1,5*24))*0,5 -33,750

31 011 311272323

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic YTONG (1) nosné, (2) výplňové,
(5) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní hladkých jakékoli pevnosti na tenké
maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 m3 481,335 3 900,00 0,00 1 877 206,50 1 877 206,50 0,70297 338,364

"šachta nad střechou"7*1,0*0,3 2,100

"zdivo 1S"74,75*3,2*0,3 71,760

"zdivo 3NP"160,15*0,3*3 144,135

"zdivo 2NP"160,15*0,3*3 144,135

"zdivo 1NP"166,05*3*0,3 149,445

"otvory 1NP"-(1,0*2,0*14*0,3)-(1,7*2,0*2*0,3) -10,440

"otvory 2NP"-1,0*2,0*13*0,3 -7,800

"otvory 1S"-7*2,0*1,0*0,3 -4,200
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"otvory 3NP"-1,0*2,0*13*0,3 -7,800

32 011 311272123

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic YTONG (1) nosné, (2) výplňové,
(5) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní hladkých jakékoli pevnosti na tenké
maltové lože, tloušťka zdiva 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 m3 19,440 3 990,00 0,00 77 565,60 77 565,60 0,74970 14,574

"2NP"0,2*3,0*(5,2+5,9+5,1) 9,720

"3NP"0,2*3,0*(5,2+5,9+5,1) 9,720

33 011 342272523

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých,
objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150
mm m2 1 031,892 666,00 0,00 687 240,07 687 240,07 0,10422 107,544

"zdivo 3NP"108,4*3,0 325,200

"zdivo 2NP"108,4*3,0 325,200

"zdivo 1NP"81,9*3,0 245,700

"zdivo 1S"100,2*2,7 270,540

"otvory 1S"-1,97*0,9*17 -30,141

"otvory 1NP"-1,97*0,9*15 -26,595

"otvory 2NP"-1,97*0,9*22 -39,006

"otvory 3NP"-1,97*0,9*22 -39,006
4 Vodorovné konstrukce 14 168,10 6 769 435,10 6 783 603,20 1 057,227

34 011 411141122

Stropy pórobetonové YTONG z železobetonových stropních nosníků a
pórobetonových stropních vložek YTONG o objemové hmotnosti 500
kg/m3, včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 tloušťky stropní
konstrukce 250 mm, při osové vzdálenosti nosníků 680 mm, délky nosníku
do 3,2 m m2 288,060 1 810,00 0,00 521 388,60 521 388,60 0,35206 101,414

"3NP"11,5+75+17 103,500

"2NP"11,5+75 86,500

"1NP"11,5+75 86,500

"1S"11,56 11,560

35 011 411141124

Stropy pórobetonové YTONG z železobetonových stropních nosníků a
pórobetonových stropních vložek YTONG o objemové hmotnosti 500
kg/m3, včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 tloušťky stropní
konstrukce 250 mm, při osové vzdálenosti nosníků 680 mm, délky nosníku
přes 4,8 do 6,4 m m2 2 009,000 1 750,00 0,00 3 515 750,00 3 515 750,00 0,33332 669,640

"3NP"54,5+68,5+35+109+102+201 570,000

"2NP"54,5+68,5+35+109+102+201+16 586,000

"1NP"54,5+68,5+35+109+102+201+16 586,000

"1S"54,5+68,5+35+109 267,000
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36 011 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových,
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů,
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze
svařovaných sítí z drátů typu KARI t 87,984 25 800,00 0,00 2 269 987,20 2 269 987,20 1,05306 92,652

"3NP"1360*0,018 24,480

"2NP"1360*0,018 24,480

"1NP"1360*0,018 24,480

"1S"808*0,018 14,544

37 011 413941123
Osazování ocelových válcových nosníků ve stropech I nebo IE nebo U
nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm t 0,569 6 700,00 0,00 3 812,30 3 812,30 0,01709 0,010

38 134 134827150
tyče ocelové hrubé průřezu IPE nad 160 mm jakost oceli S 235 JR   (11
375) označení průřezu    200 t 0,569 24 900,00 14 168,10 0,00 14 168,10 1,00000 0,569

39 011 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 75,824 2 800,00 0,00 212 307,20 212 307,20 2,45340 186,027

"3NP"279,25*0,08 22,340

"2NP"279,25*0,08 22,340

"1NP"279,25*0,08 22,340

"1S"(79,6*0,1)+(10,55*0,08) 8,804

40 011 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500 t 2,290 34 700,00 0,00 79 463,00 79 463,00 1,05256 2,410

"3NP"279,25*4*0,000617 0,689

"2NP"279,25*4*0,000617 0,689

"1NP"279,25*4*0,000617 0,689

"1S"(79,6+10,55)*4*0,000617 0,222

41 011 434141213

Schodišťové stupně pórobetonové YTONG uložené do tenkého maltového
lože po obou stranách, o objemové hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů
150 mm základní (pravoúhlé), šířka stupňů 300 mm světlost schodiště
přes 900 do 1200 mm kus 72,000 992,00 0,00 71 424,00 71 424,00 0,06086 4,382

"2NP"24 24,000

"1NP"24 24,000

"1S"24 24,000

42 011 434141232

Schodišťové stupně pórobetonové YTONG uložené do tenkého maltového
lože po obou stranách, o objemové hmotnosti 600 kg/m3, výška stupňů
150 mm Příplatek k ceně za každých 10 mm výškového dorovnání maltou
MVC na požadovanou výšku stupně přes 150 mm pro stupně základní
(pravoúhlé) kus 72,000 18,40 0,00 1 324,80 1 324,80 0,00170 0,122

"2NP"24 24,000

"1NP"24 24,000
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"1S"24 24,000

43 R 6
Obezdívka věnce věncvkou Ytong tl. 75 mm na tenkovrstvou maltu včetně
tepelné izolace tl. 40 mm m 408,600 230,00 0,00 93 978,00 93 978,00 0,00000 0,000

"1NP"136,2 136,200

"2NP"136,2 136,200

"3NP"136,2 136,200
5 Komunikace 30 159,33 22 589,19 52 748,52 25,485

44 221 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 m2 71,510 207,00 0,00 14 802,57 14 802,57 0,08425 6,025

71,51 71,510

45 592 592450380
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s
fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x 16,5 x 6 přírodní m2 71,510 255,00 18 235,05 0,00 18 235,05 0,14000 10,011

46 221 596212312

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2 m2 32,580 239,00 0,00 7 786,62 7 786,62 0,10503 3,422

32,58 32,580

47 592 592450000
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL s
fazetou, 1 m2=36 kusů HBB  20 x 16,5 x 8 červená m2 32,580 366,00 11 924,28 0,00 11 924,28 0,18500 6,027

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 11 667 852,49 11 667 852,49 6 749,702

48 R 4
Spádová vrstva z EPS 100 S min. tl. do 20 mm,
objemové hmotnosti 400kg/m3 m2 832,000 900,00 0,00 748 800,00 748 800,00 0,00000 0,000

832 832,000

49 R 17 Vnější soklová omítka jednovrstvá marmolit nanášená ručně m2 40,800 235,00 0,00 9 588,00 9 588,00 0,00000 0,000

"sokl"136*0,3 40,800

50 011 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá,
tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 6 229,978 194,00 0,00 1 208 615,73 1 208 615,73 0,01838 114,507

"3NP"((287+112,4+109,4+116+39,78)*2,8)-(34*0,9*1,5)-(33*0,9*2) 1 755,524

"2NP"((287+112,4+109,4+116+39,78)*2,8)-(34*0,9*1,5)-(33*0,9*2) 1 755,524

"1NP"(628,5*2,8)-92,68 1 667,120

"1S"(392,2*2,8)-(7*0,5*0,9)-(24*2*0,9) 1 051,810

51 011 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek
k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 6 229,978 47,90 0,00 298 415,95 298 415,95 0,00790 49,217

"3NP"((287+112,4+109,4+116+39,78)*2,8)-(34*0,9*1,5)-(33*0,9*2) 1 755,524

"2NP"((287+112,4+109,4+116+39,78)*2,8)-(34*0,9*1,5)-(33*0,9*2) 1 755,524
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"1NP"(628,5*2,8)-92,68 1 667,120

"1S"(392,2*2,8)-(7*0,5*0,9)-(24*2*0,9) 1 051,810

52 011 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá,
tloušťky jádrové omítky do 15 mm štuková stěn m2 1 392,655 218,00 0,00 303 598,79 303 598,79 0,02636 36,710

"sokl"-136*0,3 -40,800

"plocha"136*11,21 1 524,560

"otvory 1NP"-((21*0,9*1,5)+(13*1,5*1,5)+(1,7*2)) -61,000

"otvory 2NP"-(34*0,9*1,5) -45,900

"otvory 3NP" -(34*0,9*1,5) -45,900

"ostění"(21*0,9*0,15)+(21*2*1,5*0,15)+(13*3*1,5*0,15)+(1,7*0,15)+(2*2*0,
15)+(34*0,9*0,15)+(34*2*1,5*0,15)+(34*0,9*0,15)+(34*2*1,5*0,15) 61,695

53 011 622611101

Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně jednonásobný,
bez penetrace egalizační (k přetírání minerálních omítek), jakéhokoliv
odstínu akrylátový stěn m2 1 392,655 56,20 0,00 78 267,21 78 267,21 0,00042 0,585

"sokl"-136*0,3 -40,800

"plocha"136*11,21 1 524,560

"otvory 1NP"-((21*0,9*1,5)+(13*1,5*1,5)+(1,7*2)) -61,000

"otvory 2NP"-(34*0,9*1,5) -45,900

"otvory 3NP" -(34*0,9*1,5) -45,900

"ostění"(21*0,9*0,15)+(21*2*1,5*0,15)+(13*3*1,5*0,15)+(1,7*0,15)+(2*2*0,
15)+(34*0,9*0,15)+(34*2*1,5*0,15)+(34*0,9*0,15)+(34*2*1,5*0,15) 61,695

54 011 631311134 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 2 892,200 2 970,00 0,00 8 589 834,00 8 589 834,00 2,25634 6 525,787

"3NP"832 832,000

"2NP"832 832,000

"1NP"832 832,000

"1S"396,2 396,200

55 011 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 15,618 25 900,00 0,00 404 506,20 404 506,20 1,05306 16,447

"3NP"832*0,0054 4,493

"2NP"832*0,0054 4,493

"1NP"832*0,0054 4,493

"1S"396,2*0,0054 2,139

56 011 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 832,000 13,90 0,00 11 564,80 11 564,80 0,00012 0,100

"střecha"832 832,000

57 011 637211321
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár
drobným  kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do písku m2 23,610 621,00 0,00 14 661,81 14 661,81 0,26894 6,350

23,61 23,610
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9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 2 487 100,67 2 487 100,67 0,000

58 003 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m,
výšky přes 10 do 25 m m2 1 524,560 49,70 0,00 75 770,63 75 770,63 0,00000 0,000

136,0*11,21 1 524,560

59 003 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další
den použití lešení k ceně -1122 m2 45 736,800 1,10 0,00 50 310,48 50 310,48 0,00000 0,000

"30 dnů"136,0*11,21*30 45 736,800

60 003 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m,
výšky přes 10 do 25 m m2 1 524,560 29,80 0,00 45 431,89 45 431,89 0,00000 0,000

136,0*11,21 1 524,560

99 Přesun hmot 0,00 2 315 587,67 2 315 587,67 0,000

61 011 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 9 412,958 246,00 0,00 2 315 587,67 2 315 587,67 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 925 881,09 28 001 829,10 32 927 710,19 29 784,945

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 220 148,88 93 879,59 314 028,47 0,722

62 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V m2 832,000 73,50 0,00 61 152,00 61 152,00 0,00040 0,333

63 711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše
svislé S m2 244,890 84,50 0,00 20 693,21 20 693,21 0,00040 0,098

64 628 6281 Hydroizolační pásy GLASTEK 40 special m2 1 292,268 160,00 206 762,88 0,00 206 762,88 0,00000 0,000

"svislé+vodorovné"244,89+832 1 076,890

65 711 711411001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly
a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 832,000 8,71 0,00 7 246,72 7 246,72 0,00000 0,000

66 111 111631500

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované
stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod
asfaltové izolační krytiny a izolace ALP-9 kg t 0,291 46 000,00 13 386,00 0,00 13 386,00 1,00000 0,291

832 * 0,00035 0,291

67 711 711412001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly
a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 244,890 17,00 0,00 4 163,13 4 163,13 0,00000 0,000

81,63*3 244,890

68 711 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,722 865,00 0,00 624,53 624,53 0,00000 0,000
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712 Povlakové krytiny 325 894,40 5 798 083,20 6 123 977,60 6 032,000

69 712 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou
mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše m2 832,000 36,20 0,00 30 118,40 30 118,40 0,00000 0,000

832 832,000

70 9 Hydrizolační fólie z PVC DEKPLAN 77 m2 998,400 150,00 149 760,00 0,00 149 760,00 0,00000 0,000

832 832,000

71 10 Prané říční kamenivo, frakce 16-30 m3 41,600 514,00 21 382,40 0,00 21 382,40 145,00000 6 032,000

832*0,05 41,600

72 712 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce
provedení vrstvy textilní podkladní m2 832,000 30,10 0,00 25 043,20 25 043,20 0,00000 0,000

832 832,000

73 13 Separační textilie FILTEK 300 m2 998,400 62,00 61 900,80 0,00 61 900,80 0,00000 0,000

832 832,000

74 712 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce
provedení vrstvy textilní ochranné m2 832,000 36,80 0,00 30 617,60 30 617,60 0,00000 0,000

832 832,000

75 14 Ochranná textilie FILTEK 500 m2 998,400 93,00 92 851,20 0,00 92 851,20 0,00000 0,000

832 832,000

76 712 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
6 do 12 m t 6 032,000 947,00 0,00 5 712 304,00 5 712 304,00 0,00000 0,000

713 Izolace tepelné 795 019,01 19 386 302,30 20 181 321,31 23 608,339

77 713 713121111

Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah rohožemi,
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá m2 2 892,800 16,10 0,00 46 574,08 46 574,08 0,00000 0,000

78 283 2831 Isover EPS 100 S m2 2 950,656 203,00 598 983,17 0,00 598 983,17 8,00000 23 605,248

2892,8 * 1,02 2 950,656

79 713 713141131

Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech plochých
rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)
přilepenými za studena zplna, jednovrstvá m2 836,000 90,10 0,00 75 323,60 75 323,60 0,00116 0,970

836 836,000

80 283 283758850

desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého
EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x
500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně
izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu
(vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 100 mm m2 848,640 231,00 196 035,84 0,00 196 035,84 0,00250 2,122

832*1,02 848,640
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81 713 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
6 m do 12 m t 23 608,339 816,00 0,00 19 264 404,62 19 264 404,62 0,00000 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 66 489,50 66 489,50 0,257

82 721 721173315 Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 110 m 91,600 355,00 0,00 32 518,00 32 518,00 0,00190 0,174

8*11,45 91,600

83 721 721173402 Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125 m 38,500 299,00 0,00 11 511,50 11 511,50 0,00176 0,068

38,5 38,500

84 721 721233112
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem
svislým DN 110 (HL 62) kus 6,000 2 850,00 0,00 17 100,00 17 100,00 0,00212 0,013

6 6,000

85 721 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810) kus 8,000 670,00 0,00 5 360,00 5 360,00 0,00028 0,002

8 8,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 370 998,76 370 998,76 1,421

86 R 16 Kadeřnický mycí box mísa bíla
soubo
r 1,000 11 300,00 0,00 11 300,00 11 300,00 0,03800 0,038

"1NP"1 1,000

87 721 725112001
Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící
s hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubo
r 27,000 2 650,00 0,00 71 550,00 71 550,00 0,01629 0,440

"1NP"7 7,000

"2NP"10 10,000

"3NP"10 10,000

88 721 725211601
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou
připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm

soubo
r 31,000 2 070,00 0,00 64 170,00 64 170,00 0,01358 0,421

"1NP"11 11,000

"2NP"10 10,000

"3NP"10 10,000

89 721 725222167
Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou
tvarované 1700x800 mm

soubo
r 4,000 9 790,00 0,00 39 160,00 39 160,00 0,02129 0,085

"1NP"4 4,000

90 721 725241112
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové
čtvercové 900x900 mm

soubo
r 24,000 5 350,00 0,00 128 400,00 128 400,00 0,01388 0,333

"1NP"4 4,000

"2NP"10 10,000

"3NP"10 10,000

91 721 725311121
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou
nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubo
r 21,000 2 650,00 0,00 55 650,00 55 650,00 0,00493 0,104
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"1NP"1 1,000

"2NP"10 10,000

"3NP"10 10,000

92 721 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes  6 do 12 m t 1,421 541,00 0,00 768,76 768,76 0,00000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 412 796,54 969 738,46 1 382 535,00 30,986

93 763 763113313

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí
ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem
spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x
12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB m2 69,818 1 100,00 0,00 76 799,80 76 799,80 0,04888 3,413

"1NP"(8,1+1,95+1,2+5,8+1,65+1,14)*0,7 13,888

"2NP"(2,25+2,35+2,35+1,95+2,0+2,0+2,4+1,75+2,25+2,0+1,85+2,25+2,0+
2,25+1,9+2,3+2,3+1,9+1,9)*0,7 27,965

"3NP"(2,25+2,35+2,35+1,95+2,0+2,0+2,4+1,75+2,25+2,0+1,85+2,25+2,0+
2,25+1,9+2,3+2,3+1,9+1,9)*0,7 27,965

94 590 590305230
systémy sádrokartonové RIGIPS stavební desky impregnované "H2" (RBI)
tl. 12,5 mm m2 84,779 104,00 8 817,02 0,00 8 817,02 0,00910 0,771

"1NP"(8,1+1,95+1,2+5,8+1,65+1,14)*(0,7+0,15) 16,864

"2NP"(2,25+2,35+2,35+1,95+2,0+2,0+2,4+1,75+2,25+2,0+1,85+2,25+2,0+
2,25+1,9+2,3+2,3+1,9+1,9)*(0,7+0,15) 33,958

"3NP"(2,25+2,35+2,35+1,95+2,0+2,0+2,4+1,75+2,25+2,0+1,85+2,25+2,0+
2,25+1,9+2,3+2,3+1,9+1,9)*(0,7+0,15) 33,958

95 763 763135101
Montáž podhledu sádrokartonového kazetového demontovatelného,
velikosti kazet 600x600 mm zavěšená nosná  konstrukce viditelná m2 2 892,800 300,00 0,00 867 840,00 867 840,00 0,00139 4,021

"3NP"832 832,000

"2NP"832 832,000

"1NP"832 832,000

"1S"396,8 396,800

96 590 590305850
systémy sádrokartonové RIGIPS podhledy kazetové 600 x 600 mm
Casoroc A m2 3 037,440 133,00 403 979,52 0,00 403 979,52 0,00750 22,781

"3NP"832 832,000

"2NP"832 832,000

"1NP"832 832,000

"1S"396,8 396,800

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem
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97 763 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 30,986 810,00 0,00 25 098,66 25 098,66 0,00000 0,000

764 Konstrukce klempířské 0,00 66 038,30 66 038,30 0,759

98 764 764410230 Oplechování parapetů z pozinkovaného Pz plechu včetně rohů rš 200 mm m 105,900 149,00 0,00 15 779,10 15 779,10 0,00116 0,123

"3NP"34*0,9 30,600

"2NP"34*0,9 30,600

"1NP"(21*0,9)+(13*1,5) 38,400

"1S"7*0,9 6,300

99 764 764430260
Oplechování z pozinkovaného Pz plechu zdí a nadezdívek (atik) včetně
rohů rš 750 mm m 136,000 317,00 0,00 43 112,00 43 112,00 0,00451 0,613

"oplechování atiky"136 136,000

100 R 18 Vchodový přístřešek 2050 mm kus 1,000 6 080,00 0,00 6 080,00 6 080,00 0,02300 0,023

"1NP"1 1,000

101 764 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,736 1 450,00 0,00 1 067,20 1 067,20 0,00000 0,000

766 Konstrukce truhlářské 1 084 560,00 168 542,19 1 253 102,19 6,413

102 766 766621001
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR
pěnu jednoduchých pevných do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m m2 213,300 453,00 0,00 96 624,90 96 624,90 0,00025 0,053

"3NP"(1,5*1,5*24)+(0,9*1,5*10) 67,500

"2NP"(1,5*1,5*24)+(10*0,9*1,5) 67,500

"1NP"(1,5*1,5*13)+(1,5*0,9*34) 75,150

"1S"7*0,5*0,9 3,150

103 611 611400120
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé pravé
sklo 4-16-4  U=1,1 150 x 150 cm kus 61,000 6 690,00 408 090,00 0,00 408 090,00 0,03890 2,373

"3NP"24 24,000

"2NP"24 24,000

"1NP"13 13,000

104 611 611400110
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé pravé
sklo 4-16-4  U=1,1 120 x 150 cm kus 54,000 5 860,00 316 440,00 0,00 316 440,00 0,03110 1,679

"3NP"10 10,000

"2NP"10 10,000

"1NP"34 34,000

105 611 611400070
okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé pravé
sklo 4-16-4  U=1,1 60 x 90 cm kus 7,000 3 130,00 21 910,00 0,00 21 910,00 0,00930 0,065

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem
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"1S"7 7,000

106 766 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 118,000 550,00 0,00 64 900,00 64 900,00 0,00000 0,000

107 611 611640080

dveře dřevěné vnitřní profilované dveře vnitřní profilované - MASONITE
plné typ CLASIK (CA)  a CLERMONT (CE) bez vrchního kování, zámek
obyčejný standardní povrchová úprava RAL 9003 - bílá jednokřídlové 90 x
197 cm  Clermont kus 118,000 2 240,00 264 320,00 0,00 264 320,00 0,01900 2,242

108 766 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm kus 3,000 614,00 0,00 1 842,00 1 842,00 0,00000 0,000

"1NP"3 3,000

109 12 dveře vchodové plastové dvoukřídlé otvíravé ven, 160 x 200 cm kus 3,000 24 600,00 73 800,00 0,00 73 800,00 0,00000 0,000

"1NP"3 3,000

110 766 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m t 6,413 807,00 0,00 5 175,29 5 175,29 0,00000 0,000

767 Konstrukce zámečnické 212 452,00 95 792,79 308 244,79 51,197

111 R 14 Montáž ocelového schodiště hmotnosti do 3 t kus 2,000 8 470,00 0,00 16 940,00 16 940,00 20,80000 41,600

"1NP"1 1,000

"2NP"1 1,000

112 15 Ocelové schodiště dvouramenné kus 2,000 70 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 2,80000 5,600

113 011 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z
úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5
m2 kus 118,000 204,00 0,00 24 072,00 24 072,00 0,01698 2,004

114 553 553311060 zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 900 L/P kus 118,000 614,00 72 452,00 0,00 72 452,00 0,01689 1,993

115 767 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes  6 do 12 m t 51,197 1 070,00 0,00 54 780,79 54 780,79 0,00000 0,000

771 Podlahy z dlaždic 886 025,58 603 434,67 1 489 460,25 33,479

116 771 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
režných nebo glazovaných hladkých do 9 ks/ m2 m2 1 959,800 255,00 0,00 499 749,00 499 749,00 0,00366 7,173

"3NP"365,5 365,500

"2NP"365,5 365,500

"1NP"832 832,000

"1S"396,8 396,800

117 597 597610220
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25
x 33 x  0,7 cm  (bílé i barevné) FUTURA                    I.j. m2 2 155,780 411,00 886 025,58 0,00 886 025,58 0,01180 25,438

1959,8 * 1,1 2 155,780

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem
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118 771 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu m2 2 892,800 30,60 0,00 88 519,68 88 519,68 0,00030 0,868

"3NP"832 832,000

"2NP"832 832,000

"1NP"832 832,000

"1S"396,8 396,800

119 771 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes
6 do 12 m t 33,479 453,00 0,00 15 165,99 15 165,99 0,00000 0,000

776 Podlahy povlakové 751 065,00 92 864,96 843 929,96 9,470

120 776 776561110
Montáž povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea lepení
pásů m2 933,000 95,90 0,00 89 474,70 89 474,70 0,00015 0,140

"2NP"466,5 466,500

"3NP"466,5 466,500

121 617 617310630

krytina korková podlahová a lišty podlahové podlahy plovoucí s přírodním
linoleem skladba:  2 mm přírodní linoleum rozměr: 900 x 300 x 11 mm
balení: 1,62 m2  v kartonu (97,2 m2) šedá m2 933,000 805,00 751 065,00 0,00 751 065,00 0,01000 9,330

122 776 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes  6 do 12 m t 9,470 358,00 0,00 3 390,26 3 390,26 0,00000 0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 237 919,68 157 258,23 395 177,91 8,510

123 781 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem režných nebo glazovaných hladkých do 12 ks/m2 m2 578,880 265,00 0,00 153 403,20 153 403,20 0,00290 1,679

"3NP"104,7*1,8 188,460

"2NP"104,7*1,8 188,460

"1NP"112,2*1,8 201,960

124 597 597610220
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25
x 33 x  0,7 cm  (bílé i barevné) FUTURA                    I.j. m2 578,880 411,00 237 919,68 0,00 237 919,68 0,01180 6,831

"3NP"104,7*1,8 188,460

"2NP"104,7*1,8 188,460

"1NP"112,2*1,8 201,960

125 781 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes  6 do 12 m t 8,510 453,00 0,00 3 855,03 3 855,03 0,00000 0,000

784 Dokončovací práce - malby 0,00 132 406,15 132 406,15 1,393

126 784 784453601
Malby z malířských směsí PRIMALEX tekutých hlinkových dvojnásobné
bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 8 543,898 15,20 0,00 129 867,25 129 867,25 0,00016 1,367

"stropy" 396,8+832+832+832 2 892,800

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka
celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem
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"3NP"((287+112,4+109,4+116+39,78)*2,8)-(34*0,9*1,5)-(33*0,9*2) 1 755,524

"2NP"((287+112,4+109,4+116+39,78)*2,8)-(34*0,9*1,5)-(33*0,9*2) 1 755,524

"1NP"(628,5*2,8)-92,68 1 667,120

"1S"(392,2*2,8)-(7*0,5*0,9)-(24*2*0,9) 1 051,810

"3NP"-104,7*1,8 -188,460

"2NP"-104,7*1,8 -188,460

"1NP"-112,2*1,8 -201,960

127 784 784453604
Malby z malířských směsí PRIMALEX tekutých hlinkových dvojnásobné
bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 163,800 15,50 0,00 2 538,90 2 538,90 0,00016 0,026

19,5*2,8*3 163,800

Celkem 4 970 208,52 63 948 472,71 68 918 681,23 39 146,683
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