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Anotace

VOJKŮVKA,  V.:  Technologický  postup  provádění  střešního  pláště  wellness  centra: diplomová 
práce.  Ostrava:  VŠB  –  Technická  univerzita  Ostrava,  Fakulta  stavební,  Katedra  pozemního 
stavitelství 225, 2014. Vedoucí práce Vlček, P.

Předmětem  této  diplomové  práce  je  zpracování  projektu  pro  provádění  stavby
a vypracování technologického postupu provádění střešního pláště wellness centra. Hlavní náplní je 
navržení  skladby  střešní  konstrukce pro odlišné sklony  střešních rovin.   Součástí  práce  je  také 
vyřešení vybraných detailů střešní konstrukce vč. jejich tepelně technického posouzení a vytvoření 
technologického  postupu  provádění  střešního  pláště.  Skladba  střešního  pláště  byla  taky 
konzultována s projektantem z firmy s dlouholetou praxí.
Klíčová slova: projekt, technologický postup, konstrukce, střešní plášť, skladba.

Annotation

VOJKŮVKA, V.: Technological process of implementation of roof deck wellness center: a diploma 
thesis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department 
of Structural Engineering 225, 2014. Supervisor Vlcek, P.

The  subject  of  this  thesis  is  the implementation of  the project  for  construction and  the 
development of the technological process of implementation of roof deck wellness center. The main 
focus is the design of songs roof structure for different inclinations of the roof planes. The work 
also solve the selected details, including the roof structure. their thermo-technical assessment and 
the creation of the technological progress of the implementation of the roof deck. The composition 
roof was also consulted with the designer of the company with years of experience.
Keywords: design, technology, methods of construction, roof cladding, track.
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Seznam použitého značení

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN česká technická norma
EPS expandovaný polystyrén
MJ měrná jednotka
NP nadzemní podlaží
OZN označení
PTH POROTHERM
PUR polyuretan
PZ pozink
RŠ rozvinutá šířka
TNI technická normalizační informace
TP technologický postup
U součinitel prostupu tepla [W/m2.K]
XPS extrudovaný polystyrén
ŽB železobeton
cca přibližně
h hodina
Kč Koruna česká
kg kilogram
ks kus
m metr
mm milimetr
m2 metr čtverečný
m3 metr krychlový
mb metr běžný
m.č. místnost číslo
ml mililitr
nh normohodina
Obr. obrázek
pol.č. položka číslo
Sb. sbírka zákonů
š šířka
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t, tl. tloušťka
oC stupeň Celsia
fr frakce
Bpv Balt po vyrovnání
NP nadzemní podlaží
Ul. ulice
W.m-1 .K-1 jednotka součinitele prostupu tepla U
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Úvod
Přístavba  hotelu  je  navržena  s  využitím  jak  moderních,  tak  i  klasických  stavebních 

materiálů. Reaguje na okolní zástavbu jak svým umístěním – plynule navazuje na stávající hotel
v jeho severovýchodní části, tak vzhledem. Samotný objekt je třípodlažní, konstrukci střechy tvoří 
dvouplášťová  šikmá  sedlová  střecha  s  jednou  odvětrávanou  vzduchovou  mezerou  doplněná 
pultovými  vikýři.  Sklon  střešních  rovin  sedlové  části  je  38o,  pultové  části  7o,.  Přístavba  má 
obdélníkový  tvar,  v  místě  napojení  na  stávající  budovu  se  zkosením,  o  max.  rozměrech
24,95 x 10,63m. Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu hmotového charakteru 
podobného stávající budově. Fasáda objektu je tvořena omítkovým systémem doplněná plastickým 
členěním v různých barvách. Okenní výplně jsou navrženy dřevěné v barvě tmavě hnědé mahagon. 
Střešní konstrukci tvoří systémové plechové šablony Lindab Click v tmavě šedeé antracitové barvě, 
imitující vzhled falcované krytiny. Přesahy střešního pláště se podbijí palubkovým obkladem na 
pero-drážku v odstínu antracitově šedém.

Hlavní vstup do nové části je řešen z jihovýchodní části parkoviště dostupný z ulice Jiřího 
Wolkera, v těsné blízkosti hlavního vstupu do stávajícího objektu hotelu. Dispozičně nejsou 1.NP 
stávající a nové části budovy propojeny, vzhledem k tomu, že prostory Wellness budou využívány 
především hosty, kteří mají umožněn přístup po vnitřním novém schodišti ve vstupních prostorech 
do  Wellness  centra.  Na  vstup  navazují  prostory  pokladny  s  čekárnou.  A  za  ní  dále  šatny
s převlékárnou a jednotlivé provozy Wellness: sauny, masáže, ochlazovací bazének, ledová sprcha, 
vyhřívané  lavice,  vířivou  vana  a  tepidárium.   2.  a  3.NP je  vyčleněno  pro  rozšíření  ubytovací 
kapacity  hotelu.  Je  zde  navrženo  6  dvoulůžkových  pokojů  se  vstupní  předsíňkou  a  sociálním 
zařízením na každém podlaží. Jednotlivá podlaží jsou propojena ŽB monolitickým schodištěm.

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změny, je řešeno napojením ze stávajícího 
parkoviště v jihovýchodní části stavebního pozemku  na ul. Jiřího Wolkera.

Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění napojeného na stávající zdroj tepla – 
plynovou kotelnu umístěnou ve stávající budově v suterénním prostoru. Dále se přístavba napojí na 
stávající  připojení  NN pomocí  nové el.  rozvodné skříně umístěné v technické místnosti  č.  107. 
Připojení na vodovod a kanalizaci je řešeno novými přípojkami na vodovodní a kanalizační řád
v ul. Čechova. 
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A. PRŮVOD
Í ZPRÁVA[1]

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby:

PŘÍSTAVBA HOTELU AGH – WELLNESS CENTRUM S ROZŠÍŘENÍM UBYTOVACÍ 
KAPACITY HOTELU

b) místo stavby:
St. parc. č. 190/2, 192 a parc.č. 1543/60 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

c) předmět dokumentace:
Dokumentace pro provádění stavby

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu: 

Soukromý investor: AGH GROUP a.s., Rožnov pod Radhoštěm, Bayerova 494, PSČ 75661 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická  
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa  
sídla (právnická osoba):

Bc. Vojtěch Vojkůvka
b) jméno  a  příjmení  hlavního  projektanta  včetně  čísla,  pod  kterým  je  zapsán  

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačením 
oboru, popřípadně specializace jeho autorizace:

Bc. Vojtěch Vojkůvka
c) jména  a  příjmení  projektantů  jednotlivých  části  společné  dokumentace  včetně 

čísla,  pod kterým jsou zapsáni  v  evidenci  autorizovaných  osob  vedené  Českou  
komorou  architektů  nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků 
činných  ve  výstavbě,  s vyznačením  oboru,  popřípadně  specializace  jeho 
autorizace:

V rámci  vypracování  této  práce  nebylo  řešeno  zpracování  jednotlivých  částí  jinou 
oprávněnou osobou. 
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A.2 Seznam vstupních podkladů
Při zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:

- Stávající projektová dokumentace 
- Zaměření stávajícího stavu, pořízení fotodokumentace
- Přání a požadavky investora
- Požadavky odboru památkové péče
- Vyjádření správců inženýrských sítí a požadavky k napojení na tyto sítě 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé související zákony
- Normativy a předpisy pro navrhování a provádění staveb [2], [3], [4], [5], [6]

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území
Pozemek potřebný pro realizaci záměru je v majetku investora. Stavba se nachází na 

ul. Čechova, st. parcele č. 192 vedené v katastru nemovitosti jako zastavěná plocha a nádvoří. 
Celková  výměra  parcely  je  1756 m2 ,  z  toho 595m2  zaujímá stávající  hotel  a  256m2 je 
vyčleněno pro navrhovoanou přístavbu. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území CHKO Beskydy - při návrhu stavby 

byly zohledněny veškeré požadavky na výstvbu dány touto organizací.   

c) údaje o odtokových poměrech
V řešené lokalitě je vybudována jednotná kanalizační soustava pro odvod splaškových 

a  dešťových  vod.  Navrhovaná  přístavba  se  napojí  na  tuto  kanalizační  síť  v  ul.  Čechova 
pomocí nových kanalizačních přípojek.  Možnosti napojení byly při zpracování dokumentace 
konzultovány s příslušným pracovníkem správce sítě – VaK Vsetín a.s.  

d) údaje  o  souladu  s územně  plánovací  dokumentací,  s cíli  a  úkoly  územního 
plánování

Navržené  stavby  včetně  přípojek,  zpevněných  ploch  a  oplocení  jsou  v souladu 
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s aktuálním územím plánem města Rožnova pod Radhoštěm, který nabyl účinnosti dne 16.10. 
2014.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní  
rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem,  popřípadě  s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí 

Dle potřeby bude podána žádost a dokumentace k územní rozhodnutí na městský úřad 
Rožnov  pod  Radhoštěm  –  odbor  výstavby  a  územního  plánovaní  v  rámci  povolovacího 
režimu stavby.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Projekt je navržen dle stávajících platných ČSN a vyhlášek, vč. vyhlášky [7].  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Veškeré  známé  požadavky  dotčených  orgánů  jsou  splněny  a  zapracovány  do 

projektové dokumentace.

h) seznam výjimek a úlevových řešení
Nevznikají.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou nutná žádná další související případně podmiňující investice.

j) seznam pozemků a  staveb  dotčených  umístěním a  prováděním stavby  (podle  
katastru nemovitostí)

- parc.č. 190/2 – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník - investor
- st. parc.č. 192 – zastavěná plocha a nádvoří, vlastník - investor
- parc.č. 1543/60 – ostatní plocha, vlastník - investor
- parc.č. 3621/1 – ostatní plocha, vlastník – Město Rožnov pod Radhoštěm
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A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby – přístavbu.

b) účel užívání stavby
Přístavba bude sloužit k ubytovacím a regeneračním - WELLNESS službám.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaj o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Nejedná se o kulturní památku, novostavba se nachází v IV. zóně CHKO Beskydy.

e) údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných  technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Přístup  a  užívání  stavby  osobami  s omezenou schopností  pohybu a  orientace  jsou 
řešeny pomocí vstupních bezbariérových a všech komunikačních prostor. Dále je u objektu 
vyhrazen  dostatečný  počet  parkovací  stání  pro  osoby  s omezenou schopností  pohybu.  Při 
návrhu byly dodrženy požadavky vyhlášky [8].

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů

Veškeré  známé  požadavky  dotčených  orgánů  jsou  splněny  a  zapracovány  do 
projektové dokumentace.

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Nevznikají.

h) navrhované kapacity stavby
 Zastavěná plocha: 
Stávající hotel – 595,00 m2

Nová přístavba  – 256,06 m2

Stávající zpevněné plochy – 950,50 m2

Nové zpevněné plochy (parkoviště, vstupní plochy, okapový chodník) – 275,75 m2

18

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



 Obestavěný prostor: 
Stávající hotel – 6500,00  m3

Nová přístavba – 2800,00 m3

 Ubytovací kapacita: 
Stávající hotel: 24 pokojů (1x třílůžkový, 17x dvoulůžkový, 2x jednolůžkový, 4 apartmány)
Nová přístavba: 12 pokojů ( všechny dvoulůžkové)

i) základní bilance stavby 
 Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění napojeného na stávající zdroj tepla 
– plynovou kotelnu umístěnou ve stávající budově v suterénním prostoru. Dále se přístavba 
napojí  na  stávající  připojení  NN pomocí  nové  el.  rozvodné  skříně  umístěné  v  technické 
místnosti  č.  107.  Připojení  na  vodovod  a  kanalizaci  je  řešeno  novými  přípojkami  na 
vodovodní a kanalizační řád v ul. Čechova. Komunální odpad bude skladován v kontejnerech 
poblíž zásobovacího vstupu stávající budovy a déle v pravidelných intervalech vyvážen. 

j) základní předpoklady výstavby
- Časový údaj o realizaci stavby: Viz. část 4. Časový plán výstavby.
- Členění na etapy: Stavba není členěna na etapy.

k) orientační náklady stavby
 Jsou řešeny v samostatné části 5. Rozpočet stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO 01 – Objekt WELLNESS
SO 02 – Inženýrské sítě
SO 03 – Terénní úpravy a zpevněné plochy

19
Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



B. SOUHR		Á TECH	ICKÁ ZPRÁVA[1]

B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Samotné  pozemky  pro  stavbu  na  parc.č.  190/2,  192,  1543/60  jsou  rovinaté,  dle 

katastru nemovitosti se jedná o zastavěnou plochu a nádvoří a o ostatní plochu. Dle územního 
plánu  se  jedná  o  smíšenou plochu v  centrální  zóně  města,  která  je  vhodná  pro  zástavbu 
navrhovanou stavbou.

b) výčet  a  závěry  provedených  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum)

V rámci přípravy stavby byla provedena prohlídka staveniště, vypracován geologický 
průzkum pro stanovení hloubky podzemní vody a mocnosti jednotlivých vrstev půdy. Dále 
bylo provedeno měření a stanovení radonového indexu pozemku. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Nejsou  stanovena  žádná  ochranná  ani  bezpečnostní  pásma.  Ochranná  pásma 

jednotlivých  sítí  jsou  dána  ve  vyjádření  jejich  správců.  Nová  přístavba  je  na  pozemku 
umístěna  tak,  aby  svou  polohou  nebyla  dotčena  ochranná  pásma  jednotlivých  sítí.  Při 
provádění inženýrských sítí je nutné stavebníkem zajistit polohové vytýčení dotčených sítí
a dodržovat odstupové vzdálenosti dané správcem sítí.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Nejedná se o záplavové ani poddolované území.

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

Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  okolní  stavby  a  pozemky.  K výstavbě  budou 
využity  pozemky  investora,  pouze  k provedení  vodovodní  a  kanalizační  přípojky  bude 
využito sousedních pozemeků, parc.č. 3621/1. Odtokové poměry se vlivem stavby podstatně 
nezmění,  při  konzultaci  se  správcem  kanalizačního  zařízení  je  možno  provést  napojení 
dešťové  a  splaškové  kanalizační  přípojky  v  navrhovaném  rozsahu  na  stávajicí  jednotný 
kanalizační řád.
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f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
V rámci přípravných prací při realizaci rozšíření parkoviště na pozemku 1543/60 je 

nutné  odstranit  5ks  vzorstlých  náletových  dřevin.  Nejedná  se  však  o  kácení  vyžadující 
povolení  příslušného  odboru  životního  proastředí,  jelikož  žádný  ze  stromů  nemá  obvod 
kmene větší 800mm ve výšce 1300mm nad terénem.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Nevznikají požadavky na zábor zemědělského půdního fondu, vzhledem k tomu že se 
jedná  o  pozemky  vedené  jako  zastavěná  plocha  a  nádvoří  a  o  ostatní  plochy,  které  již
v minulosti byly určeny pro výstavbu.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu)

�apojení na dopravní infrastrukturu: 
Zůstává beze změny, je řešeno napojením ze stávajícího parkoviště v jihovýchodní 

části stavebního pozemku  na ul. Jiřího Wolkera, rozšířením kapacity parkoviště nedojde ke 
změně ve stávajícím napojení.

�apojení na technickou infrastrukturu: 
Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění napojeného na stávající zdroj tepla 

– plynovou kotelnu umístěnou ve stávající budově v suterénním prostoru. Dále se přístavba 
napojí  na  stávající  připojení  NN pomocí  nové  el.  rozvodné  skříně  umístěné  v  technické 
místnosti  č.  107.  Připojení  na  vodovod  a  kanalizaci  je  řešeno  novými  přípojkami  na 
vodovodní a kanalizační řád v ul. Čechova. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Nejsou  předpokládané  věcné  ani  časové  vazby  stavby,  podmiňující,  vyvolané  ani 

související investice.
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Přístavba bude sloužit  k  ubytovacím a regeneračním službám pro ubytované hosty

a  návštěvníky.  V  1.NP  se  nachází  WELLNESS  CENTRUM  s  příslušným  vybavením, 
především se saunami, masážemi, bazénkem, vířivou vanou a odpočinkovou místností,  ve
2. a 3.NP jsou navrženy hotelové pokoje, v každém podlaží 6 dvoulůžkových.

Základní kapacity funkčních jednotek:
Zastavěná plocha: 
Stávající hotel – 595,00 m2

Nová přístavba  – 256,06 m2

Stávající zpevněné plochy – 950,50 m2

Nové zpevněné plochy (parkoviště, vstupní plochy, okapový chodník) – 275,75 m2

 Obestavěný prostor: 
Stávající hotel – 6500,00  m3

Nová přístavba – 2800,00 m3

 Ubytovací kapacita: 
Stávající hotel: 24 pokojů (1x třílůžkový, 17x dvoulůžkový, 2x jednolůžkový, 4 apartmány)
Nová přístavba: 12 pokojů ( všechny dvoulůžkové)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – uzemní regulace, kompozice prostorového řešení
Přístavba hotelu je navržena s využitím jak moderních, tak i klasických stavebních 

materiálů. Reaguje na okolní zástavbu jak svým umístěním – plynule navazuje na stávající 
hotel v jeho severovýchodní části, tak vzhledem. Samotný objekt je třípodlažní, konstrukci 
střechy  tvoří  dvouplášťová  šikmá  sedlová  střecha  s  jednou  odvětrávanou  vzduchovou 
mezerou doplněná pultovými vikýři. Sklon střešních rovin sedlové části je 38o, pultové části 
7o. Přístavba má obdélníkový tvar, v místě napojení na stávající budovu se zkosením, o max. 
rozměrech 24,95 x 10,63m.  Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu 
hmotového charakteru podobného stávající budově. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu 
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umístěnou v zastavěném území centrální části města, nedojde k narušení krajinného rázu. 

b) architektonické  řešení  –  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové  a  barevné  
řešení

Fasáda  objektu  je  tvořena  omítkovým  systémem  doplněná  plastickým  členěním
v různých barvách. Okenní výplně jsou navrženy  dřevěné v barvě tmavě hnědé mahagon. 
Střešní konstrukci tvoří systémové plechové šablony Lindab Click v tmavě šedé antracitové 
barvě,  imitující  vzhled falcované krytiny.  Přesahy  střešního  pláště  se  podbijí  palubkovým 
obkladem na pero-drážku v odstínu antracitově šedém. 

B.2.3 Celkové provozní řešení
Hlavní vstup do nové části je řešen z jihovýchodní části parkoviště dostupný z ulice 

Jiřího Wolkera, v těsné blízkosti hlavního vstupu do stávajícího objektu hotelu. Dispozičně 
nejsou 1.NP  stávající a nové části budovy propojeny, vzhledem k tomu, že prostory Wellness 
budou využívány především hosty, kteří mají umožněn přístup po vnitřním novém schodišti 
ve vstupních prostorech do Wellness centra. Na vstup navazují prostory pokladny s čekárnou. 
Za ní se nachází dále šatny s převlékárnou a jednotlivé provozy Wellness: sauny, masáže, 
ochlazovací bazének, ledová sprcha, vyhřívané lavice, vířivou vana a odpočinková místnost. 
2.  a  3.NP  je  vyčleněno  pro  rozšíření  ubytovací  kapacity  hotelu.  Je  zde  navrženo
6 dvoulůžkových pokojů se vstupní předsíňkou a sociálním zařízením na každém podlaží.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba je navržena jako bezbariérová dle vyhlášky [8].

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 

život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby 
neohrožovala limity ve zvláštních předpisech [9]. Požadavky na stavební výrobky z hlediska 
bezpečnosti při užívání se řídí zejména nařízením vlády [11], [12].
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B.2.6 Základní charakteristiky objektů
a) stavební řešení
Stavební řešení je detailně popsáno v části D. této projektové dokumentace.

b) konstrukční a materiálové řešení
Objekt je konstrukčně řešen jako stěnový podélný nosný systém s vnitřními příčnými 

ztužujícími stěnami. Jedná se o stavbu zděnou, založenou na betonových základových pásech, 
s keramickobetonovým stropem a dřevěným krovem. Střešní krytina je plechová v imitaci 
falcované krytiny.

c) mechanická odolnost a stabilita
Mechanická  odolnost  a  stabilita  je  zajištěna  navrženými  nosnými konstrukcemi.  Je 

počítáno  se  stálým  a  nahodilým  zatížením  pro  veřejné  budovy.  Dále  zatížením  sněhem
a větrem. Objekt se nachází ve III (1,5 kN/m2) sněhové oblasti a II (25 m/s) větrné oblasti.
V projektu jsou použity materiály, které budou použity dle technologických postupů daných 
výrobcem. 

Stavba  je  založena  na  základových  pásech  šířky  400mm,  které  jsou  v patě  široké 
600mm.  Krov  je  dřevěný  sedlové  konstrukce  s  vrcholovou  a  střední  vaznicí  a  příčnými 
podpěrnými nosníky a kleštinami. Pozednice je zajištěna v ŽB věnci pomocí závitových tyčí. 
Keramickobetonový strop je tvořen z keramických nosníku typu Porotherm a monolitickou 
dobetonávkou s užitím betonářské výztuže, ocel B 500B, beton C25/30.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Při  návrhu  dispozičního  a  konstrukčního  řešení  byly  zapracovány  požadavky  na 

využití stropního podhledového prostoru 1.NP a místnosti pro technologii k umístění VZT 
jednotek pro odvádění nadměrné vlhkosti a dalšího nezbytného příslušenství pro provozování 
Wellness centra.  

b) výčet technických a technologických zařízení 
Ad bod a)
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně  bezpečnostní  řešení  není  předmětem  této  diplomové  práce.  Požární 

bezpečnost  zpracovává  autorizovaný  inženýr  v oblasti  požární  bezpečnosti  staveb  dle 
vyhlášky  [10]. Požadavky  dány  požárně  bezpečnostním  řešením  musí  být  dodrženy
a respektovány.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení

Budou řešeny dle vyhlášky [13] specialistou zabývajícím se tepelnou ochranou budov, který 
vypracuje Průkaz energetické náročnosti budovy. Tento průkaz bude doložen v části E. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů
Budou řešeny řešeny dle vyhlášky [13] specialistou zabývajícím se tepelnou ochranou 

budov, který  vypracuje Průkaz energetické náročnosti budovy. Tento průkaz bude doložen
v části E. 

B.2.10  Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální 
prostředí

Zásady  řešení  parametrů  stavby  (větrání,  vytápění,  osvětlení,  zásobování  vodou,  
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Objekt  je  navržen  tak,  aby  neohrožoval  zdraví  uživatelů,  v  souladu  s  platnými 
předpisy a normami vztahujícím se k povrchovým úpravám, osvětlení, ochraně proti hluku
a větrání. Stavba svým řešením nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě.
V  průběhu  realizace  stavby  a  při  následném  užívání  je  nutné  dodržovat  hygienické
a bezpečnostní předpisy týkající  se ochrany  zdraví pracovníků a uživatelů,  především  [9], 
[15],[16].

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Na stavebním pozemku byl  proveden  radonový  průzkum,  z kterého  vyplývá  nízká 
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hodnota radonového indexu.  V souladu  s vyhláškou SÚJB  [14]  nejsou  nutná  opatření  pro 
snížení radiační zátěže z geologického podloží objektu. 

b) ochrana před bludnými proudy
Bludné proudy se zde nevyskytují.

c) ochrana před technickou seizmicitou
V blízkosti  ani  v navržené přístavbě nejsou zdroje,  které  by  vyvolávaly  technickou 

seismicitu. 

d) ochrana před hlukem
V blízkosti  nejsou zdroje  hluku,  které  by  přesahovaly  hygienické  předpisy.  Vnitřní 

prostředí  je  chráněno  před  vnějšími  účinky  hluku  navrženou  skladbou  obvodových 
konstrukcí.

e) protipovodňová opatření
Stavba  se  nenachází  v povodňové  oblasti  a  nejsou  zde  navržena  protipovodňová 

opatření.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Vliv poddolování, výskyt metanu a podobné negativní účinky se zde nenachází.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění napojeného na stávající zdroj tepla 

– plynovou kotelnu umístěnou ve stávající budově v suterénním prostoru. Dále se přístavba 
napojí  na  stávající  připojení  NN pomocí  nové  el.  rozvodné  skříně  umístěné  v  technické 
místnosti  č.  107.  Připojení  na  vodovod  a  kanalizaci  je  řešeno  novými  přípojkami  na 
vodovodní a kanalizační řád v ul. Čechova. Vodovodní přípojka bude provedena z materiálu 
rPE DN 40, délka 2,50m. Dešťová a splašková kanalizační přípojka z PVC DN 200, včetně 
revizní a čistící šachty typu Wavin š. 400mm, celková dělka jednotlivých přípojek 2,5m.
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B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Zůstává beze změny, je řešeno napojením ze stávajícího parkoviště v jihovýchodní 

části stavebního pozemku  na ul. Jiřího Wolkera, rozšířením kapacity parkoviště nedojde ke 
změně ve stávajícím napojení.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Zůstává stavbou nedotčeno.

c) doprava v klidu
Počty parkovacích a odstavných stání se navrhuji podle [17]:

Celkový počet stání pro řešené území se vypočte podle vzorce:
N = Oo . ka + Po . ka . kp = 0,5*60 * 1,0 * 1,0 = 30 stání (počítáno pro stávající i novou část) 
k tomu dle vyhlášky [8] 2 vyhrazené stání pro invalidy (pro počet stání 20-40)

Parametry:
A. parkoviště je navrženo pro osobní automobily
B. rozměr vozidla: d x š x v (m): 4,75 x 1,75 x 1,80
C. minimální  šířka  příjezdových  a  výjezdových  komunikací  z  parkoviště:  2,5m 

(jednopruhové), 4,5 m (dvoupruhové)

d) pěší a cyklistické stezky
Pěší a cyklistické stezky se v blízkosti stavby nevyskytují a nebudou tedy ani dotčeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Kolem objektu budou provedeny  finální  terénní  úpravy.  K terénním úpravám bude 

použita zemina z výkopů základů. Jako horní vrstva terénních úprav bude použita zemina ze 
skrývky,  která  bude  provedena  před  zahájením  stavebních  a  výkopových  prací.  Skrývka 
ornice bude provedena do hloubky 100 – 150 mm dle kvality orniční vrstvy. 

b) použité vegetační prvky
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Projekt neřeší sadové úpravy a nepoužívá vegetačních prvků

c) biotechnická opatření
V projektu nejsou navržená žádná biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo 

zvířat dle zákona [18], bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů  ani  uživatelů 
okolních  staveb  a aby neohrožovala životní prostředí  nad limity obsažené v jiných právních 
předpisech [9], zejména následkem:
   1) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny,
   2) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší,
   3) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,
   4) nepříznivých účinků elektromagnetického záření [19],
   5) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy,
   6) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře,
   7) nevhodného nakládání s odpady [20],[21],
  8) výskytu vlhkosti ve stavebních  konstrukcích  nebo  na  povrchu stavebních konstrukcí 
uvnitř staveb,
   9)  nedostatečných  tepelně  izolačních  a  zvukoizolačních  vlastností  podle  charakteru 
užívaných místností,
   10) nevhodných světelně technických vlastností.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Výstavba a samotná stavba nebudou zdrojem zvýšených negativních vlivů působících 
na  přírodu  a  krajinu.  Stavební  práce  budou  prováděny  tak,  aby  byly  ekologické  funkce
a vazby v krajině ovlivněny v minimální míře. 

c) vliv na soustavu chráněných území (atura 2000,
Stavba se nachází v centrální městské zóně ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody, 

nemohou zde být dotčeny zájmy chráněné soustavou NATURA 2000.
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Na řešenou stavbu se nevztahuje zákon [22].

e) navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a  podmínky  
ochrany podle jiných právních předpisů

Při provádění přípojek a výkopových prací budou respektovány a dodržovány zásady 
prováděných pracích v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Základními dokumenty (kromě zákona [13] a vyhlášky [24]) pro plnění úkolů v oblasti 
ochrany obyvatelstva jsou  Koncepce ochrany obyvatelstva ČR. Rozhodujícím faktorem pro 
připravenost k plnění opatření ochrany obyvatelstva je zajistit připravenost občana. Prioritní
z hlediska časových norem je varování obyvatelstva. Je základním předpokladem pro včasné 
zahájení  a  úspěšnou  realizaci  dalších  opatření  směřujících  k  bezprostřední  ochraně 
obyvatelstva v případě jeho ohrožení. 

Důležitá telefonní čísla:
150 - Hasičský záchranný sbor ČR. 
112  -  Jednotné  evropské  číslo  tísňového  volání  je  určeno  především  pro  cizince  a  při 
rozsáhlých mimořádných událostech. 
Pomoc  zdravotnické  záchranné  služby  se  vyžaduje  při  všech  stavech  ohrožujících  život. 
Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla: 155 - Zdravotnická záchranná služba. Pokud 
jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte tel. číslo: 158 - Policie ČR, 
nebo 156 - Městská (obecní) policie. 

B.8 Zásady organizace výstavby
Viz. Část 3. Řešení zásad organizace výstavby.
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C. SITUAČ
Í VÝKRESY[1]
Viz výkres č. 1_01 Situace.
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D. DOKUME	TACE OBJEKTŮ A TECH	ICKÝCH A TECH	OLOGICKÝCH 
ZAŘÍZE	Í[1]

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Architektonické, výtvarné a materiálové řešení
Přístavba hotelu je navržena s využitím jak moderních, tak i klasických stavebních 

materiálů. Reaguje na okolní zástavbu jak svým umístěním – plynule navazuje na stávající 
hotel v jeho severovýchodní části, tak vzhledem. Samotný objekt je třípodlažní, konstrukci 
střechy  tvoří  dvouplášťová  šikmá  sedlová  střecha  s  jednou  odvětrávanou  vzduchovou 
mezerou doplněná pultovými vikýři. Sklon střešních rovin sedlové části je 38o, pultové části 
7o,. Přístavba má obdélníkový tvar, v místě napojení na stávající budovu se zkosením, o max. 
rozměrech 24,95 x 10,63m.  Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu 
hmotového charakteru podobného stávající  budově.  Fasáda  objektu je  tvořena omítkovým 
systémem doplněná plastickým členěním v různých barvách. Okenní výplně jsou navrženy 
dřevěné v barvě tmavě hnědé mahagon. Střešní konstrukci tvoří systémové plechové šablony 
Lindab Click v tmavě šedeé antracitové barvě,  imitující vzhled falcované krytiny.  Přesahy 
střešního pláště se podbijí palubkovým obkladem na pero-drážku v odstínu antracitově šedém. 

Dispoziční řešení
Hlavní vstup do nové části je řešen z jihovýchodní části parkoviště dostupný z ulice 

Jiřího Wolkera, v těsné blízkosti hlavního vstupu do stávajícího objektu hotelu. Dispozičně 
nejsou 1.NP  stávající a nové části budovy propojeny, vzhledem k tomu, že prostory Wellness 
budou využívány především hosty, kteří mají umožněn přístup po vnitřním novém schodišti 
ve vstupních prostorech do Wellness centra. Na vstup navazují prostory pokladny s čekárnou. 
A za ní dále šatny s převlékárnou a jednotlivé provozy Wellness: sauny, masáže, ochlazovací 
bazének, ledová sprcha, vyhřívané lavice, vířivou vana a tepidárium.  2. a 3.NP je vyčleněno 
pro rozšíření ubytovací kapacity hotelu. Je zde navrženo 6 dvoulůžkových pokojů se vstupní 
předsíňkou a sociálním zařízením na každém podlaží. Jednotlivá podlaží jsou propojena ŽB 
monolitickým schodištěm.
 

Bezbariérové užívání stavby
Stavba je navržena jako bezbariérová dle vyhlášky [8].
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Příprava území a zemní práce
Před  zahájením  výkopů  bude  provedeno  sejmutí  ornice  v tloušťce  cca  100  mm 

v rozsahu  plochy  objektu,  dále  v místě  ploch  zařízení  staveniště  a  budoucích  zpevněných 
ploch.  Ornice  se  částečně  odveze  na  skládku a   částečně  ponechá  na  staveništní  skládce
k rekultivaci v rámci terénních úprav. Výkopové základové pásy budou svahovány ve sklonu 
1:0,6 – nepředpokládá se  použití  pažení.  Zemina  bude částečně  deponována na  staveništi
a následně použita k provedení zásypů objektu, zbylá zemina se odveze na skládku. Hladina 
podzemní  vody  se  nachází  v úrovni  -3,250  m.  Před  zahájením  výkopů  je  nutné  provést 
geodetem  vyznačení  všech  stávajících  podzemních  inženýrských  sítí.  Vytýčení  vnějšího 
obvodu objektu bude provedeno pomocí dřevěných laviček umístěných ve vzdálenosti dle 
potřeby zařízení  staveniště  a  provozu po přilehlých  komunikacích.  Základové pásy  budou 
vykopány v šířce 0,700m a 0,450m. Při těchto pracích bude použito rýpadlo s hloubkovou 
lopatou a ruční začištění. 

Třídy těžitelnosti zeminy na staveništi:
TŘ.2: písčitá hlína rozpojitelná nakladačem
TŘ.3: hrubý písčitý štěrk s kameny rozpojitelný rýpadlem

Základy a podkladní betony
Dle  výsledků  provedeného  inženýrsko-geologického  průzkumu  byly  zjištěny 

podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech 
z prostého betonu – C16/20. Výška základových pásu nosného zdiva je 500 a 1000 mm, šiřka 
je zvětšena o 100 až 150 mm na každou stranu zdiva.  Před samotnou betonáží nesmí být 
opomenuto  provedení  uzemnění  hromosvodu  a  elektřiny  a  zhotovení  bednění  prostupů 
v základových pasech. Podkladní beton (C16/20 tloušťky 120 mm) se provede na hutněný 
štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm, vyztužení se provede pomocí ocelových svařovaných sítí 
kari 6x150x150mm. 

 Svislé nosné konstrukce
Obvodové  zdivo  1  –  3.NP  bude  provedeno  z keramických  broušených  bloků 

POROTHERM  44  T  PROFI  s  integrovanou  tepelněizolační  výplní  (hydrofobizovanou 
minerální  vatou)  na  maltu  pro  tenké  spáry  POROTHERM  Profi.  Součástí  systému  jsou 
doplňkové tvarovky poloviční, koncové a rohové pro vytvoření dostatečné převazby zdiva
a ostění otvorů. Pro vytvoření dokonalého zateplení zdiva v oblasti soklu bude 1 řáda vyzděna 
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z keramických bloků POROTHERM 36,5 P+D na tepelněizolační maltu doplněná tepelným 
izolantem  PERIMETR  tl.  80  mm.  Vnitřní  nosné  zdivo  bude  provedeno  z keramických 
tvarovek POROTHERM 25 PROFI vyzděné na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. 
Překlady budou použity ze systému Porotherm 7 (viz výpis překladů).

Stropní konstrukce
Stropní  konstrukce  nad  1.NP  a  2.NP  je  tvořena  z keramobetonových  nosníků 

Porotherm POT 160  x  175  a  keramických  vložek  Miako  19/62,5  a  19/50  PTH,  v místě 
situování příček v podélném směru nosníků jsou navrženy doplňkové vložky Miako 8/62,5. 
Celková  tloušťka  stropu  bude  250  mm,  tloušťka  nadbetonávky  60  mm,  beton  C16/20. 
Minimální  uložení  POT nosníků  na  zdivu  musí  být  alespoň  125  mm,  minimální  uložení 
MIAKO vložek na zdivu musí být alespoň 25 mm. Nosníky budou uloženy na nosném zdivu 
v loži  z cementové  malty tl.  10  mm.  Z důvodu  možnosti  zatečení  betonu  do  dutin 
keramických  tvarovek  a  tím  snížení  požadovaných  akustických  a  tepelně-technických 
vlastností konstrukce bude vložen pod železobetonový věnec asfaltový pás. Železobetonový 
monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm VT8/23,8 s vloženou 
tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 120 mm) je navržen v rámci stropů 1.NP
a 2.NP (výztuž 4 Ø 12, třmínky Ø 6 po 250 mm). Ztužení nadbetonávky se provede pomocí 
kari sítí s oky 150 x 150 mm, Ø 5 mm. V místě uložení nosníků POT se provede vyztužení 
podporovými příložkami Ø 12 ve tvaru L (ve výšce vložek MIAKO), které budou vetknuty do 
obvodového ztužujícího věnce a budou mít délku 1/5 světlého rozpětí od líce zdi. V místě 
středních nosných zdí ve středním traktu objektu jsou navrženy nosné skryté ocelové nosníky 
z  válcovaných  průřezu  doplněných  z  hlediska  zajištění  dostatečného  uložení  příložkami
z pásové oceli  a  výztuhami.  Ve  stropní  kci  2.NP se zabuduje  výztuž z  pásové  oceli,  pro 
kotvení šikmého táhla pozednicových věnců.

Schodiště
Schodiště z 1.NP do 2.NP je navrženo tříramenné, přímé se dvěma mezipodestama, 

schodiště z 2.NP do 3.NP je navrženo dvouramenné, přímé s mezipodestou. Jsou provedena 
jako železobetonová monolitická konstrukce z betonu třídy min. C16/20. Mezipodesty budou 
uloženy  na  schodišťovém zdivu.  Šířka  ramene  je  1200  mm,  zrcadlový  prostor  je  tvořen 
zděnou příčkou tl.  115mm a nahrazuje tak zábradlí,  ba obou strananách schodiště jsou na 
zdivu osazena schodišťová nerezova trubková madla ve výšce 1000 mm.
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Střecha
Konstrukci střechy tvoří dvouplášťová šikmá sedlová střecha s jednou odvětrávanou 

vzduchovou mezerou doplněná pultovými vikýři. Sklon střešních rovin sedlové části je 38o, 
pultové části 7o. Více viz. část 6. Technologický postup provádění střešního pláště.

Překlady
Výplňové  otvory  jsou  překryty  originálními  překlady  Porotherm  7  a  plochými 

překlady  POT 115/71,  případně  větších  rozpětí  otvorů  jsou  překlady  tvořeny  ocelovými 
válcovanými  profily  I  (viz  výpis  překladů).  Pro zamezení  tepelného mostu  jsou  překlady 
doplněny tepelnou izolací EPS tl.120 mm.

Podlahy
Podlahy  jsou navrženy  dle hygienických norem a provozních požadavků investora. 

Jednotlivé podlahové krytiny jsou uvedeny v legendě  místností (viz půdorysy  jednotlivých 
podlaží). U všech podlah (v tloušťce betonových mazanin podlah) je po obvodu stěn vložen 
izolační pásek EPS 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  dlažeb,  obkladů
a zátěžových koberců bude upřesněna při realizaci interiérů dle požadavků investora.

Hydroizolace
Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 speciál (tl. 4 mm) 

nataven celoplošně na podklad s penetračním nátěrem, izolace vytažena nad terén minimálně 
250mm.

Hydroizolace podlah: separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou 
– zvukovou izolací podlah. Hydroizolační stěrka Weber Akryzol tl. 2,5mm pod keramickou 
dlažbou v koupelnách a v prostorech Wellness.

Hydroizolace ploché střechy vstupního zastřešení: Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 
mineral G 200 S40 – 2 vrstvy.

Ve  střešní  konstrukci  jsou  použity  difúzní  střešní  fólie  sloužící  jako  pojistná 
hydroizolace Lindab Contactfol 135 a Delta Foxx Plus pro vytvoření vodotěsného podstřeší.

Tepelná, zvuková a kročejová izolace
Podlahy 1.NP: tvrzený pěnový polystyrén EPS 150 S tl. 100 mm.
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Podlahy v 2.NP – 3.NP: kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000H tl. 2x30 mm.
Zateplení střechy: minerální izolace Isover  Unirol Plus a Isover Orsik v různých tloušťkách.
Desky EPS  tl. 120mm mezi překlady Porotherm 7, desky EPS o celkové tl. 100 mm mezi 
věncovkou a ŽB věncem. Vnější líc obvodového zdiva suterénu bude zateplen polystyrénem 
typu PERIMETR tl. 80 mm

Omítky
a) vnitřní  – zdivo a stropy Porotherm: omítka POROTHERM Universal  tl.  10 mm 

Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a přebroušeny.
b) vnější - skladba vrstev: cementový postřik + tepelněizolační omítka Porotherm TO 

tl. 30mm + omítka Cemix silikátová tl. 5 mm 
c) sokl: lepící a stěrková hmota + polystyrén typu PERIMETR tl. 80 mm + armovací 

tkanina  ze  skelných  vláken  (perlinka)  +  lepící  stěrková  hmota  +  penetrace  pod  omítku
+ fasádní mozaiková omítka.

Výplně otvorů
Výplně  vnitřních  otvorů:  jsou  tvořeny  vnitřními  dveřmi  –  truhlářskými  výrobky 

osazenými  do  obložkových  zárubní.  Zárubně  jednotlivých  vstupních  dveří  jsou  řešeny 
s požární odolností stanovenou požárně bezpečnostním řešením.

Výplně vnějších otvorů: jsou tvořeny okenními a dveřními výplněmi, ty jsou navrženy 
jako dřevěné v profilu EURO IV 92 opatřeném celoobvodovým kování. Zasklení je řešeno 
izolačním trojsklem, u vstupních dveří sklem s bezpečnostní fólií. Detailně viz. výpis prvků.

Klempířské výrobky
Klempířské výrobky budou provedeny ze systémových ocelový pozinkovaných plechů 

Lindab s organickým povrchem tl. 0,6 mm. Detailně viz. výpis prvků.

Zámečnické výrobky
Jedná se o schodišťová madla, madla k vířivce a bazénku a o ocelovou konstrukci čela 

vstupního přístřešku. Detailně viz. výpis prvků.

Malby a nátěry
Vnitřní – malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín bude 

vybrán investorem. Nátěr schodiště je proved epoxidovým nátěrem v lesklé bílé barvě. Nátěry 
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zámečnických konstrukcí budou provedeny  1x základovým + 2x vrchním krycím nátěrem 
určeným k ochraně ocelových konstrukcí. 

Větrání místnosti
1.NP:  Předpokládá  se  kombinované  přirozené  větrání  doplněné  o  větrání  pomocí 

vzduchotechnikých jednotek.
2.NP - 3.NP: Předpokládá se pouze přirozené větrání pomocí oken a mikroventilace 

oken. 

Venkovní úpravy
Komunikace pro pěší a parkovací zpevněné plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby 

tl. 60 a 80 mm zakončeny stávajícími a doplněnými novými silničními obrubníky tl.50 mm, 
okapových chodník kolem objektu je zhotoven z betonových dlaždic 500 x 500 x 50 mm. 
Travnaté  plochy  kolem  stavby  se  rovnoměrně  srovnají,  případně  zasypou,  ohumusují
a podsejí trávou pro jednoduchou údržbu.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně  bezpečnostní  řešení  není  předmětem  této  diplomové  práce.  Požární 

bezpečnost  zpracovává  autorizovaný  inženýr  v oblasti  požární  bezpečnosti  dle  vyhlášky  
[10]. Požadavky dány požárně bezpečnostním řešením musí být dodrženy a respektovány.

D.1.4 Technika prostředí
Není předmětem diplomové práce.
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E. DOKLADOVÁ ČÁST[1]
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2.1. Posouzení podlahové konstrukce 1.�P 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 / 2011
Název konstrukce:  PODLAHA – 1.NP
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 23,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: 5,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 24,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 70,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Dlažba keramická 0,015      1,010 300,0
  2 Weber.for flef lepící tmel 0,004      0,900 20,0
  3 Weber akryzol – HI stěrka 0,0025      0,300 26000,0
  4 Betonový potěr 0,050      1,230 17,0
  5 PE folie – separační vrstva 0,0001      0,350 144000,0
  6 TI - Rigips EPS 150 S Stabil 0,100      0,035 30,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,884+0,000 = 0,884
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,922
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,45 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,32 W/m2K
 U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
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2.2. Posouzení obvodové konstrukce běžného podlaží

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 / 2011
Název konstrukce:  OBVODOVÁ KONSTRUKCE – BĚŽNÉ PODLAŽÍ
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Porotherm Universal 0,010      0,800 14,0
  2 Porotherm 44 T Pofi 0,440      0,077 5,0
  3 Baumit termo omítka 0,030      0,130 8,0
  4 Porotherm Universal 0,005      0,800 14,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,015 = 0,808
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,960
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,17 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenzační zóně činí: 0,222 kg/m2,rok
(materiál: Baumit termo omítka (ThermoPut).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok

Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0739 kg/m2,rok
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Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,6199 kg/m2,rok
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. - JE SPLNĚN
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.
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2.3. Posouzení obvodové konstrukce vikýře

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 / 2011
Název konstrukce:  OBVODOVÁ KCE - VIKÝŘ
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Sádrokarton 0,015      0,220 9,0
  2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 0,030      0,194 0,4
  3 Jutafol N AL 170 Special 0,0002      0,390 938600,0
  4 Isover Unirol Plus 0,200      0,044 1,0
  5 Isover Orsik 0,100      0,044 1,0
  6 OSB desky Kronospan 0,020      0,130 50,0
  7 Guttafol 165 DO Metal 0,0050      0,350 40,0
  8 Plechová krytina 0,0007      50,000 1720,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,030 = 0,823
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,967
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,30 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,14 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
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2.4. Posouzení střešní konstrukce

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 / 2011
Název konstrukce:  STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vnější straně Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
Číslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Sádrokarton 0,015      0,220 9,0
  2 Uzavřená vzduch. dutina tl. 25 0,030      0,1875 0,33
  3 Jutafol N AL 170 Special 0,0002      0,390 938600,0
  4 Isover Unirol Plus 0,150      0,046 1,0
  5 Isover Unirol Plus 0,200      0,053 1,0
  6 Lindab Contactfol 135 0,0002      0,350 6000,0

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,030 = 0,823
 Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,967
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypočtená hodnota: U =  0,13 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
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2.5. Posouzení detailu nadokenní části vikýře

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 / 2011

Název úlohy:  NADOKENNÍ ČÁST VIKÝŘE

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

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,700+0,015 = 0,715
      Požadavek platí pro posouzení výplně otvoru (okno, dveře).
 Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,800
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
 na vnitřním povrchu 100% (kritérium vyloučení povrchové kondenzace).
 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

 2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok.

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu.
 Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika
 výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry.
 Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.

 Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla
 a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí.
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Obr.1: Zobrazení teplotního pole v konstrukci vikýře

Obr.2: Zobrazení relativní vlhkosti v konstrukci vikýře
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Obr.3: Zobrazení izoterm v konstrukci vikýře 

2.6. Technická zpráva
Při  návrhu  funkčnosti  jednotlivých  stavebních  detailů  a  vhodnosti  aplikace 

konkrétních  stavebních  materiálů  bylo  využito  platných  norem  [13], a  dále  programu 
Svoboda  software,  především  komponent  Area  (komplexní  hodnocení  stavebních  detailů  
z hlediska  dvourozměrného  stacionárního  vedení  tepla  a  vodní  páry) a  Teplo  (tepelně 
technické posouzení skladby stavební konstrukce). 

Vyhodnocení výsledků jednotlivých úloh vedlo ke správnému návrhu těchto detailů a 
zpracování v projektové dokumentaci.  

Shrnutí a vyhodnocení výsledků:
Popis konstrukce Součinitel prostupu 

tepla (W/m2.K) Vyhodnocení
Požadované 
hodnoty UN

Vypočtené 
hodnoty U

Podlaha – 1.NP 0,45 0,32 U˂UN Vyhoví
Obvodová kce – běžné podlaží 0,30 0,17 U˂UN Vyhoví
Obvodová kce – vikýř 0,30 0,14 U˂UN Vyhoví
Střešní plášť 0,24 0,13 U˂UN Vyhoví
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B.8 Zásady organizace výstavby [1]

a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
El.  energie:  Staveniště  bude  napojeno  na  vedení  nízkého  napětí  připojením 

staveništního  rozvaděče  ke  stávajícímu  rozvaděči  stávajícího  hospodářského  objektu.  Ten 
bude umístěn těsně vedle tohoto objektu a dále se bude větvit na dvě vedení, pro napájení 
jednotlivých buněk a pro strojní zařízení staveniště.  
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VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

STAVEBNÍ STROJ [ks] [kW]
Michačka kontinuální KM40 5,50 1 5,5
Stavební výtah GEDA 500 Z 5,50 1 5,5
Silo Cemix 12,80 1 12,8
Ponorný vibrátor 2,00 2 4,0
Svářečka 7,00 1 7,0
Střihačka výztuže 3,00 1 3,0
Vrtačka 1,00 2 2,0
Úhlová bruska 1,25 4 5,0
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 1 5,0
Otopné těleso v buňce 2,50 4 10,0

59,8 kW

OSVĚTLENÉ PROSTORY [kW]
Kanceláře 0,050 15 0,8
Šatny, umývárna, WC 0,010 20 0,2
Sklady 0,003 30 0,1

1,0 kW

DRUH PRACÍ [kW]
Osvětlení staveniště 0,030 600 18,0
Stavebně montážní práce 0,030 250 7,5

25,5 kW
       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38.

NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE

1,1 - koeficient ztráty ve vedení
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení

P = 80 kW

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ
štítkový příkon 

      [kW]

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2] 

[m2]

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2] 

[m2]

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ

212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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Vodovodní  připojení: Staveniště  bude  napojeno  na  stávající  vodovodní  přípojku 
dovedenou ve  stávající  hospodářské  budově  ul.  Jiřího  Wolkera.  Vodovodní  přípojku  tvoří 
potrubí  rPE  DN 32.  Na  toto  připojení  bude  umístěn  samostatný  vodoměr  s  vodoměrnou 
soustavou pro odečet spotřebované vody staveništěm.  Z tohoto odběrného místa bude dále 
napojena sanitární buňka a silo omítkových a maltových směsí.
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka

Výroba malty 15 200 3000
Ošetřování betonu 10 200 2000
Omítka (bez vody pro maltu) 100 25 2500
Zdění (bez vody pro maltu) 5 250 1250
Příčky (bez vody pro maltu) 50 20 1000

 MEZISOUČET A 9750
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY
POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka

Hygienické účely 1 pracovník 10 40 400
Sprchování 1 pracovník 10 45 450

0
0

 MEZISOUČET B 850
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY
POTŘEBA VODY PRO:

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200

 MEZISOUČET C 200

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY: [l/s]

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách
0,64 l/s

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100

počet měrných 
jednotek

střední norma 
[l/m.j.]

potřebné 
množství vody 

[l]
m3

m3

m2

m3

m2

počet měrných 
jednotek

střední norma 
[l/m.j.]

potřebné 
množství vody 

[l]

potřebné 
množství vody 

[l]

Qn - spotřeba vody v l/s
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

    Q
n
 =

3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t
k*P  Q nn

n
++=∑=
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Kanalizační připojení: Splaškové vody z hygienického zařízení staveništních buněk 
budou  odváděny  kanalizační  přípojkou  PVC  DN  150  napojenou  na  stávající  šachtu 
kanalizační přípojky RD v majetku investora, která je napojena na jednotnou kanalizaci v ul. 
Čechova. 

Při likvidaci odpadů bude postupováno v souladu se zákonem [20]. O odpadech bude 
vedena evidence pro nakládání s odpady dle vyhlášky [25], tato evidence bude zařazena do 
dokladové  části  k  dokumentaci  pro  kolaudační  řízení.  Odpad  na  staveništi  bude 
shromažďován a tříděn dle kategorie odpadů a následně pravidelně vyvážen.

Systém zásobování materiály
Prefabrikáty  budou  na  staveništi  skladovány  na  určených  místech  –  skladovacích 

plochách. Po vyprázdnění skladovacích ploch budou na staveniště dodány další prefabrikáty. 
Beton  bude  dovážen  na  stavbu  průběžně  autodomíchavači.  Tvárnice  budou  dováženy  na 
paletách.  Omítkové  směsi,  cement,  zdící  malty  a  lepidla  atd.  Budou  uloženy  v  krytých 
skladech. Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují 
k provozu pro potřeby tohoto staveniště.

Skladování na staveništi

1. Požadavky na uspořádání skládek:
Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů do výše 1 m. Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2, a materiál, při 
jehož přemisťování připadá na 1 muže váha větší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 
1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci 
nezvedá výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných a max. 3 m na 
trvalých skládkách.

2. Skladování materiálu na staveništi:
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu:

- skládka otevřená na volném prostranství
- krytý sklad

Skládky  na  volném  prostranství  jsou  zpevněné  hutněným  štěrkem  fr.  32-63  mm 
v tl.150mm. V krytých  skladech se  skladují:  spojovací  a  kotvící  materiál,  vápno,  cement, 
sádra, omítkové směsi, zdící malty a lepidla, pracovní nářadí. Pro kryté sklady jsou využity 
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prostory  stávajícího  hospodářského  objektu  v  místě  staveniště.  Oplocení  staveniště  je 
stávající, případně provedeno pomocí mobilního průhledného oplocení TOI TOI výšky 2m. 
Umístění skládek je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště.

Posouzení velikosti staveniště
Skládka zdících prvků POROTHERM (počítáno pro 1 podlaží):

Porotherm 44 T Profi 120m2 zdiva *16 = 1920ks cihel = 30 palet
Porotherm 24 Profi 80m2 zdiva *10,7 = 856ks cihel =     15 palet
Celkem 45 palet

Při  rozměrech  skládky  6,5*6,5m  lze  ve  dvou  řadách  na  sobě  uskladnit  cca 
požadovaných 45 palet. Skládka zdících prvků bude sloužit po dokončení zděných konstrukcí 
ke skladování materiálů potřebných k provedení střešní konstrukce. 

Skládka stropních nosníků POT a vložek MIAKO:
Skladování vložek Miako bude uskutečněno v prostoru skladování zdících tvarovek. 

Stropní nosníky POT budou rovnou při dovozu přemistěny na místo zabudování ve stropních 
konstrukcích, pro jejich manipulaci se využije automobilový jeřáb AD 10 MB s maximálním 
vyložením 15m. Je proto nutnné již při nakládce na automobil zajistit patřičné uspořádání 
nosníku tak,  aby  při  vykládání  bylo respektováno jejich místo zabudování  do konstrukce. 
Skládka výztuže byla vhodně zvolena 6,5*3,5m, vychází se z předpokladu, že se zde bude 
skladovat stavební betonářská výztuž v běžných délkách 6,0m. Z důvodu nedostatků místa na 
staveništi  se  předpokládá  využívání  skládek  zdících  a  stropních  prvků  také  pro  účel 
skladování lešení a bednění, např. vždy po vyzdění 1 podlaží když se spotřebuje zdící materiál 
před montáží a betonáží stropu je možno tuto plochu využít.

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

Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 
ZS závisí na počtu pracovníků, pro které je budováno a na velikosti staveniště. Zařízení musí 
být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví.

)ávrh sociálního zařízení staveniště:
Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě budou pohybovat = 10, 
z toho 1 mistr a 1 stavbyvedoucí.

51

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



a)  šatny: min  1,25  m2 na  jednoho  pracovníka  tj.  10  x  1,25  =  15,00  m2,  je  navržena
1 mobilní buňka TOI TOI BK1 o rozměrech 2,5 x 6,0 m = 15 x 1 = 15,00 m2,
b)  záchody: potřeba  je  minimálně  2  sedadla  a  2  pisoáry  (do  50  mužů)  +  1  sedadlo
a 1 pisoár na každých 50 mužů tj. celkem 2 sedadla + 2 pisoáry.
c)  umývárna: navrženy  jsou 3 umyvadla a  2 sprchy  (potřeba min. 1  umyvadlo /  10 osob
a 1 sprcha / 15 osob) – dostačující jsou 2 umyvadla a 1 sprcha, z důvodu použití mobilních 
buněk  TOI  TOI  jsou  použity  unifikované  buňky  obsahující  3  umyvadla
a 2 sprchy.

Vytápění  buněk  je  elektrické.  Pro  správu  a  administrativu  je  navržena  1  buňka. 
Jednotlivé buňky budou osazeny na zpevněném hutněném štěrku fr. 32-63 mm v tl. 150mm.

b)   odvodnění staveniště
S novým řešením odvodnění staveniště se neuvažuje. Stávající zpevněné plochy jsou 

již  odvodněny  pomocí  systému  odvodňovacích  žlabů  ACO  DRAIN  napojených  na  lapač 
olejových nečistot  a dále na stávající  kanalizační  přípojku v ul.  Čechova.  Nové zpevněné 
plochy jsou navrženy dostatečně propustné pro vsakování srážkových vod. 

c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Čechova. Stavba svou severovýchodní fasádou 

lícuje s hranicí pozemku, kde je částečně zabrán jízdní pruh, proto je třeba zajistit dočasný 
zábor  plochy  stávající  zpevněné  komunikace  a  přilehlých  pozemků  komunikace
v ul. Čechova. Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na komunikaci dopravními 
značkami zpomalen a usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Z provedených zjištění vyplývá, 
že všechny komunikace, po nichž bude uskutečňována doprava materiálů a prefabrikátů od 
výrobce na staveniště, vyhovují používaným dopravním prostředkům. Pro vnitrostaveništní 
komunikace budou využity stávající zpevněné plochy s asfaltovým povrchem, nové plochy 
budou zhutněny a zpevněny hutněným štěrkem fr. 32-63mm v tl. 150mm a hutněným štěrkem 
fr. 16-32mm v tl. 100mm. Délka vnitrostaveništní komunikace je cca 25m, minimální šířka je 
4,2m.  Obrácení  vozů  je  umožněno  v  příjezdové  části  na  staveniště,  vnitřní  poloměr  pro 
vjíždění a vyjíždění vozů je 6,5m, což vyhovuje pro navrhované zásobování pomocí malých 
nákladních  automobilů.  Pro  vertikální  vnitrostaveništní  přepravu  materiálu  je  navržena 
možnost využití autojeřábjeřábu AD 10 MB s maximálním dosahem výložníku 15m. Dále 
bude  použit  stavební  výtah  GEDA 500 Z s únosností  500kg,  který  bude  vhodně  umístěn
v  místě  francouzských  oken  štítového  zdiva,  pro  snadnou  manipulaci  s  přepravovaným 
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materiálem.

d)   vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavební  práce  budou prováděny  tak,  aby  byly  vlivy  na  okolní  stavby  a  pozemky 

minimlizovány. Stavební práce nebudou prováděny v době klidu. Sousední pozemky dotčeny 
stavební činností budou po dokončení neprodleně uvedeny do původního stavu. Ve veřejném 
zájmu v době realizace stavby nesmí docházet k ohrožování životů a zdraví osob a zvířat,
k  nadměrnému hluku a  prašnosti.  Nesmí  docházet  k  ohrožení  kvality  životního  prostředí
a zájmům státní památkové péče.

e)   ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin
Zamezí  se  zanášení  okolních  ploch  stavebním materiálem,  jejich  obaly,  stavebním 

odpadem,  povrchovými  vodami  apod.  vhodným  skladováním  a  průběžným  odvozem 
stavebního odpadu ze staveniště.  Prostor  staveniště  bude po celou dobu výstavby  zajištěn 
proti  vstupu  nepovolaných  osob  dle  [15].  Požadavky  na  související  asanace,  demolice
a kácení dřevin nejsou stavbou zařízení staveniště podmíněny. 

f)   maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Veškeré zábory jsou předpokládány jako dočasné. Po dobu výstavby bude nutno pro 

zařízení staveniště zabrat část pozemků s parcelními čísly 3621/1 a 12/1. Jedná se o pozemky 
zpevněných  ploch  komunikace  a  jejich  sousedních  travnatých  ploch,  které  vlastní  město 
Rožnov pod Radhoštěm. Investor je již s majitelem pozemků dohodnut.

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  
likvidace
Dočasné  shromažďování  odpadů  lze  řešit  do  přistaveného kontejneru.  Nebezpečné

a  ostatní  odpady  budou  předány  k  využití  nebo  odstraněny  v zařízeních  určených 
k odstraňování odpadů (skládky, spalovny, recyklace). Vzniklý odpad bude tříděn a zbytkový 
odpad odvezen na řízenou skládku příslušné kategorie, do vzdálenosti 30 km, odevzdán do 
druhotných surovin, apod. Zvlášť musí být vytříděn nebezpečný odpad. Nakládání s odpady je 
řešeno  v souladu  se  zákonem  [25]  tj.  shromažďováním,  tříděním,  skladováním,  úpravou, 
využíváním a odstraněním. Zhotovitel je povinen dokladovat ekologickou likvidaci odpadu.  
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h)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Vzhledem k velikosti staveniště není možné zabezpečit uložení zeminy na pozemcích 

investora, protu bude většina výkopové zeminy průběžně odvážena na nejbližší skládku. Na 
staveništi se ponechá pouze část zeminy ze skrývky ornice cca 15m3 a část zeminy z výkopů 
cca 20m3 ,které budou následně využity k terénním a sadovým úpravám.  
Objem zemních prací: sejmutí ornice - 30m3, výkop ze základových pásů a parkoviště– 100m3 

i)   ochrana životního prostředí při výstavbě
Vlivy  stavby  na  životní  prostředí  budou  minimalizovány  tak,  aby  nedocházelo

k zásadnímu ovlivnění kvality současného vnějšího životního prostředí. Při stavebních pracích 
budou používány ekologicky nezávadné materiály. Stavební odpad bude nabídnut k recyklaci 
firmě, tuto činnost provádějící. Zbytky barev, stavebních hmot, zejména jejich obaly, budou 
předány  k  likvidaci  specializované  firmě,  která  má  oprávnění  zpracovávat  tyto  odpady. 
Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavby vyjížděla pouze čistá vozidla. Zařízení staveniště bude 
zhotovitelem  stavby  navrženo  tak,  aby  vnější  životní  prostředí  nebylo  zatěžováno 
splaškovými vodami vznikajícími při realizaci stavby. Zhotovitel musí provádět práce pouze 
stavebními  mechanizmy  v dobrém  technickém  stavu,  aby  nedocházelo  ke  kontaminaci 
životního prostředí ropnými látkami. Při použití naftových kompresorů zamezit případnému 
úniku škodlivin používáním vany. V případě úniku ropných látek z vozidel se musí zabránit 
průniku do kanalizace uzavřením dešťových vpustí ucpávkami nebo ohrázkováním. Při úniku 
do  půdy  její  okamžitou  sanací,  tj. odtěžením a následnou  kontrolou  přítomností  škodlivin 
v půdě. Plochy, které budou dotčeny stavebními pracemi, budou po skončení prací uvedeny 
do původního stavu.

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby  
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci. Každý takto proškolený pracovník ztvrzuje svým podpisem protokol o proškolení.
Z hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  se  musí  pracovníci  řídit  především 
následujícími právními předpisy: [15], [26], [27], [28], [29]

k)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
 Navrhovanou stavbou nebude dotčena stávající okolní zástavba  a tudíž není potřeba 
řešit bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.
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l)   zásady pro dopravně inženýrské opatření
Vzhledem k charakteru  stavby  není  nutné stanovit  zásady  pro dopravní  inženýrská 

opatření. 

m)   stanovení  speciálních podmínek pro provádění  stavby  (provádění  stavby za  
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavební  práce  jsou  navrženy  tak,  aby  nenarušovaly  provoz  stávajícího  hotelu. 
Stavební konstrukce budou při výstavbě účinně chráněny proti nepříznivým vlivům vnějšího 
prostředí.  Stavební  práce  nebudou  prováděny  za  nepříznivých  klimatických  podmínek 
ohrožujících zdraví pracovníků při provádění prací ve výškách. Před provedením základových 
konstrukcí se případná rozmáčená zemina základové spára nahradí vrstvou ze štěrkopísku. V 
průběhu zdění nosných konstrukcí bude cihelné zdivo chráněno před smáčením srážkovými 
dešťovými  vodami  krycí  fólií  vždy  na  konci  pracovního  dne.  Uskladněný  materiál  bude 
chráněn proti povětrnostním vlivům. 

n)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
 Návrh postupu výstavby s časovým harmonogramem je řešen v části 4. Časový plán 
výstavby.
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VŠB-Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební

Katedra pozemního stavitelství

Technologický postup provádění střešního pláště wellness centra
Technological Process of Wellness Centre Flat Roof

4. Časový plán výstavby
(Harmonogram objektu a harmonogram střešní konstrukce jsou přiloženy ve výkresové části – 

výkr.č. 5_01, 5_02)
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5. Rozpočet stavby
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Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Zhotovitel:

PVístvaba WELLNESS CENTRA

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

001

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

9 331 333,93

0,00

1 959 580,00

%

%

%

%

15

15

21

21

Bc. VojtEch Vojk]vka

28.11.2014

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:
14612194
CZ14612194Bayerova 494

Rožnov pod RadhoštFm-Rožnov pod RadhoštFm75661

AGH /automaty Gastro Hrstka/ a. s.

Cena celkem: 11 290 914,00 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,07

Popis stavby:
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Rekapitulace objekt^ a rozpočt^
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

danF 
Základ snížené 

danF 
Vedlejší rozpočtové náklady 334 752,0010 0,00 334 752,00
 Vedlejší rozpočtové náklady 334 752,005.0 0,00 334 752,00
stavební Vešení 8 996 581,9311 0,00 8 996 581,93
Rozpočet objektu 7 854 707,855.1 0,00 7 854 707,85
Rozpočet stUešní konstrukce 1 141 874,085.2 0,00 1 141 874,08
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Rekapitulace díl^
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 80 304,86 0,00000HSV
Základy a zvláštní zakládání2 316 190,75 257,86598HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 1 620 397,68 273,14609HSV
Vodorovné konstrukce4 920 470,86 239,38205HSV
Komunikace5 11 902,23 7,54385HSV
Upravy povrch] vnitUní61 433 956,01 79,85074HSV
Úpravy povrch] vnEjší62 361 002,79 11,13858HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 228 820,52 52,21302HSV
VýplnE otvor]64 441 289,12 3,39245HSV
Lešení a stavební výtahy94 74 487,09 0,02489HSV
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách95 46 971,52 0,02553HSV
Prorážení otvor]97 2 713,18 0,00347HSV
Staveništní pUesun hmot99 229 116,83 0,00000HSV
Izolace proti vodE711 154 698,48 2,01119PSV
Živičné krytiny712 5 064,82 0,14056PSV
Izolace tepelné713 399 596,88 3,59011PSV
ZaUizovací pUedmEty725 30 159,44 0,01040PSV
Konstrukce tesaUské762 454 100,08 16,23014PSV
Konstrukce klempíUské764 637 812,46 2,86906PSV
Krytiny tvrdé765 75 591,27 0,81990PSV
Konstrukce truhláUské766 748 338,81 3,84372PSV
Konstrukce zámečnické767 199 956,56 0,00283PSV
Podlahy z dlaždic a obklady771 432 927,79 9,08673PSV
Podlahy povlakové776 335 904,84 1,07955PSV
Podlahy ze syntetických hmot777 2 633,29 0,00946PSV
Obklady keramické781 667 839,54 9,24818PSV
NátEry783 3 222,71 0,00750PSV
Malby784 75 465,19 0,39889PSV
Ostatní práceM99 334 752,00 0,00000MON
PUesuny suti a vybouraných hmotD96 5 646,38 0,00000PSU

973,934879 331 333,98
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Položkový rozpočet

5.0  Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

001

10 Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

Celkem: 334 752,00

Rozpočet:

PVístvaba WELLNESS CENTRA

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Vysoká škola báPská - Technická univerzita Ostrava,  17. listopadu 2172/15 Ostrava-Poruba, 70800; IČ: 61989100

AGH /automaty Gastro Hrstka/ a. s.,  Bayerova 494 Rožnov pod RadhoštFm-Rožnov pod RadhoštFm, 75661; IČ: 14612194

Q

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

0,00

334 752,00

0,00

0,00

Rozpis ceny: Celkem:

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 334 752,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

28.11.2014

Popis:
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Rekapitulace díl^
Číslo Název Typ dílu Celkem

Ostatní práceM99 334 752,00MON

334 752,00

Zpracováno programem BUILDpower S
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

M99 Ostatní práceDíl:
ZamEUení a vytýčení stávajících sítí dotčených, stavbou00511101 kpl 6,00000 1 500,00 9 000,00
Bezpečnostní a hygienická opatUení na stavbE00521102 kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00
Vybudování zaUízení staveništE005121010R3 kpl 1,00000 99 000,00 99 000,00

Popis: Náklady spojené se zUízením pUípojek energií k objekt]m zaUízení staveništE, vybudování pUípadných mEUících odbErných míst a 
zUízení, pUípadná pUíprava území pro objekty zaUízení staveništE a vlastní vybudování objekt] zaUízení staveništE.

Provoz zaUízení staveništE005121020R4 kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Popis: Náklady na vybavení objekt] zaUízení staveništE, ostraha staveništE,  náklady na energie spotUebované dodavatelem v rámci provozu 
zaUízení staveništE, náklady na potUebný úklid v prostorách zaUízení staveništE, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech 
zaUízení staveništE a na pUípojkách energií.

OdstranEní zaUízení staveništE005121030R5 kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

Popis: OdstranEní objekt] zaUízení staveništE včetnE pUípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrch] po 
odstranEní zaUízení staveništE a úklid ploch, na kterých bylo zaUízení staveništE provozováno.

Individuální vyzkoušení dokončených částí00523106 kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00
Zkoušky a revize00523  R7 kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Popis: Topná zkouška

Dokumentace skutečného provedení005241010R8 kpl 1,00000 18 252,00 18 252,00
Geodetické zamEUení skutečného provedení pUípojky00524109 kpl 3,00000 2 500,00 7 500,00
PojištEní dodavatele, díla005261010 kpl 1,00000 61 000,00 61 000,00
Bankovní záruky - náklady na poUízení005261011 kpl 1,00000 28 000,00 28 000,00
Propagace - označení stavby005281012 kpl 1,00000 40 000,00 40 000,00

M99 Ostatní práceCelkem za: 334 752,00

Zpracováno programem BUILDpower S
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Položkový rozpočet

5.1 Rozpočet objektu

Stavba:

Objekt:

001

11 stavební Vešení

4 773 269,83

Celkem: 7 854 707,85

Rozpočet:

PVístvaba WELLNESS CENTRA

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Vysoká škola báPská - Technická univerzita Ostrava,  17. listopadu 2172/15 Ostrava-Poruba, 70800; IČ: 61989100

AGH /automaty Gastro Hrstka/ a. s.,  Bayerova 494 Rožnov pod RadhoštFm-Rožnov pod RadhoštFm, 75661; IČ: 14612194

Q

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

3 081 438,02

0,00

0,00

0,00

Rozpis ceny: Celkem:

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 7 854 707,85 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

28.11.2014

Popis:
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Rekapitulace díl^
Číslo Název Typ dílu Celkem

Zemní práce1 80 304,86HSV
Základy a zvláštní zakládání2 316 190,75HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 1 620 397,68HSV
Vodorovné konstrukce4 920 470,86HSV
Komunikace5 11 902,23HSV
Upravy povrch] vnitUní61 433 956,01HSV
Úpravy povrch] vnEjší62 361 002,79HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 228 820,52HSV
VýplnE otvor]64 441 289,12HSV
Lešení a stavební výtahy94 74 487,09HSV
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách95 46 971,52HSV
Prorážení otvor]97 2 713,18HSV
Staveništní pUesun hmot99 229 116,83HSV
Izolace proti vodE711 154 698,48PSV
Živičné krytiny712 5 064,82PSV
Izolace tepelné713 399 596,88PSV
ZaUizovací pUedmEty725 30 159,44PSV
Konstrukce klempíUské764 40 333,66PSV
Konstrukce truhláUské766 736 857,55PSV
Konstrukce zámečnické767 199 956,56PSV
Podlahy z dlaždic a obklady771 432 927,79PSV
Podlahy povlakové776 335 904,84PSV
Podlahy ze syntetických hmot777 2 633,29PSV
Obklady keramické781 667 839,54PSV
Malby784 75 465,19PSV
PUesuny suti a vybouraných hmotD96 5 646,38PSU

7 854 707,86

Zpracováno programem BUILDpower S
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Sejmutí ornice s pUemístEním do 50 m1211011011 m3 29,06300 46,50 1 351,43

Výkaz výmEr:
sejmutá ornice v tl. 0,1m:

25,60000256*0,1
ornice kolem objektu v š.1,0m:

3,460001,0*(10,63+24,0)*0,1
PUíplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.31312011192 m3 876,85000 21,80 19 115,33

Výkaz výmEr:
dtta položka č.2:

876,85000876,85
Hloubení rýh šíUky do 200 cm v hor.3 do 100 m31322012113 m3 107,78010 185,00 19 939,32

Výkaz výmEr:
výkop rýh š.0,7:

50,82000(25,0+21,2+8,8+1,6+9,4)*0,7*1,1
výkop rýh š.0,45:

17,10000(9,42+9,42+8,7+1,9+1,8+0,5+3,6+6,1+6,1+3,3+3,3+2,4+2,4+2,2+2,2)*0,45*0,6
ostatní odkopávky:

39,86000(0,3*0,6*0,85*2)+(0,6*0,45*0,85)+(1,1*23,7 
*0,6)+(1,1*10,48*0,6)+(1,1*25,4*0,6)
PUíplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.31322012194 m3 107,78010 24,00 2 586,72

Výkaz výmEr:
dtto položka č.3:

107,78000107,7801
Vodorovné pUemístEní výkopku z hor.1-4 do 50 m1622011025 m3 39,32280 33,50 1 317,31

Výkaz výmEr:
výkop uložený na staveništi určený ke zpEtnému zasypání:
2 x pol.č. 10:

39,320002*19,6614
Vodorovné pUemístEní výkopku z hor.1-4 do 5000 m1626011026 m3 91,39560 159,50 14 577,60

Výkaz výmEr:
zemina určena k odvozu:
pol.č. 3 - pol.č. 10:

91,40000107,7801-16,3845
Poplatek za skládku zeminy1627021997 m3 91,39560 140,50 12 841,08

Výkaz výmEr:
dtto pol.č. 6:

91,4000091,3956
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m31671011028 m3 19,66140 57,10 1 122,67

Výkaz výmEr:
zemina pro zpEtný násyp:
pol.č. 10:

19,6600019,6614
Uložení sypaniny na skládku1712012019 m3 91,39560 14,60 1 334,38

Výkaz výmEr:
dtto pol.č. 6:

91,4000091,3956
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnEním17410110110 m3 19,66140 91,50 1 799,02

Výkaz výmEr:
zásyp výkopu pod okapovým chodníkem:

7,820000,6*23,7*0,55
8,380000,6*25,4*0,55
3,460000,6*10,48*0,55

RozprostUení ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m218130110111 m2 150,00000 28,80 4 320,00
Výkaz výmEr:

Ornice pro terénní úpravy 15m3, tl.0,1m:
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
150,0000015/0,1

1 Zemní práceCelkem za: 80 304,86

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm21275211212 m 59,90000 184,50 11 051,55

Výkaz výmEr:
Obvod drenáže:

59,9000023,5+11,2+25,2
Montáž geotextílie21315112113 m2 177,00000 15,90 2 814,30

Výkaz výmEr:
obvod základ]*rozvinutá výška + 5% ztrátné:

177,00000(25,0*3,0)+(11*3,0)+(23,0*3,0)
PolštáU základu ze štErkopísku tUídEného27157111114 m3 19,35590 975,00 18 872,00

Výkaz výmEr:
podklad pod podkladním betonem:

19,36000(2,87*9,7*0,1)+(10,9*9,4*0,1)+(8,6*9,7*0,1)-(2,3*0,45*0,1*2)-(6,1*0,45*0,1*2)-
(3,3*0,45*0,1*2)-(2,4*0,45*0,1*2)-(8,7*0,45*0,1)-(1,9*0,45*0,1)-(5,5*0,45*0,1)-
(0,5*0,45*0,1)
Beton základových desek prostý C 16/2027331361115 m3 30,18240 2 315,00 69 872,26

Výkaz výmEr:
podkladní beton tl.0,12m v 1.NP:

30,18000(10,48*24,00*0,12)
Výztuž základových desek ze svaUovaných sítí, pr]mEr drátu  6,0, 
oka 150/150 mm

27336192116 t 0,76286 29 880,00 22 794,26

Výkaz výmEr:
Plocha*hmotnost [kg]/1000:

0,76000(10,48*24,00*3,033)/1000
Beton základových pas] prostý C 16/20 (B 20)27431361117 m3 51,47080 2 315,00 119 154,90

Výkaz výmEr:
obvodový základ tl.0,7m:

11,90000(25,0*0,7*0,3)+(9,38*0,7*0,3)+(19,8*0,7*0,3)+(0,9*0,7*0,3)+(1,6*0,7*0,3)
obvodový základ tl. 0,4m:

23,84000(1,3*0,4*1,0)+(1,9*0,4*1,0)+(0,9*0,4*1,0)+(20,9*0,4*1,0)+(9,7*0,4*1,0)+(24,9*0

vnitUní základ tl.0,45m:
13,63000(9,7*0,45*0,5*2)+(2,3*0,45*0,5*2)+(6,3*0,45*0,5*2)+(3,3*0,45*0,5*2)+(2,4*0,45

vnitUní základ 0,35m:
1,560008,9*0,35*0,5

základ vstupní lavičky:
0,54000(0,6*0,3*0,85*2)+(0,6*0,45*0,85)

BednEní stEn základových pas] - zUízení27435121518 m2 123,24500 383,50 47 264,46
Výkaz výmEr:

obvodový základ:
118,40000(25,0*1,0*2)+(9,7*1,0*2)+(20,9*1,0*2)+(0,5*1,0*2)+(2,5*1,0*2)+(1,2*1,0)

bednEní základu lavičky:
4,84000(0,6*0,85*6)+(0,3*0,85*4)+(0,45*0,85*2)

BednEní stEn základových pas] - odstranEní27435121619 m2 123,24500 78,80 9 711,71
Výkaz výmEr:

dtto pol.č.17:
123,25000123,245

Montáž drenážní fólie21314113220 m2 64,90000 16,10 1 044,89
Výkaz výmEr:

obvod základ]*pr]m. výška.:
64,90000(25,0*1,1)+(11*1,1)+(23,0*1,1)

Fólie nopová DEKDREN G8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm2832311021 m2 68,14500 107,00 7 291,52
Výkaz výmEr:

dtto pol. č.20 + 5% ztrátné:
Zpracováno programem BUILDpower S
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
68,1400064,9*1,05

Geotextilie filtrační 225 g/m2 pro vsakovací modul, šíUka 2 m2869793222 m2 185,85000 34,00 6 318,90
Výkaz výmEr:

dtto pol. č13 + 5%ztrátné:
185,85000177,0*1,05

2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 316 190,75

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Zazdívka otvor] plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché 
maltové smEsi

31023821123 m3 0,32000 4 535,00 1 451,20

Výkaz výmEr:
otvor 3.NP:

0,320000,8*1,0*0,4
Zdivo POROTHERM 24 Profi P10, tl. 240 mm31123814324 m2 463,76150 694,00 321 850,48

Výkaz výmEr:
vnitUní nosné zdivo 1.NP:

212,52000(9,75*2+1,5+2,5+1,25*2+2,25*2+3,1*2+0,55*2+2,6+7,7+1,92*2+0,5+3,95+9,0)*

odpočet otvor] 1.NP:
-17,48000-(0,8*2,27*3+0,9*2,27*3+1,0*2,27*1+1,6*2,27*1)

vnitUní nosné zdivo 2.NP:
151,66000(20,6+14,9+9,75+9,9)*2,75

odpočet otvor] 2.NP:
-14,30000-(0,9*2,27*7)

vnitUní nosné zdivo 3.NP:
151,66000(20,6+14,9+9,75+9,9)*2,75

odpočet otvor] 3.NP:
-14,30000-(0,9*2,27*7)

odpočet zkosených ploch:
-6,00000-(1,5*2,0*0,5*4)

Zdivo POROTHERM 44 T Profi s min.vatou, tl. 44031123860625 m2 342,90500 1 927,00 660 777,94
Výkaz výmEr:

obvodové zdivo:
1.NP-3.NP:

453,9700025*7,5+9,7*10,5+21,0*7,5+0,875*3,25+1,315*3,25
odpočet vEnc]:

-29,25000-(25,0+10,5+23,0)*0,25*2
odpočet otvor] 1.NP:
1xSO01/T:

-4,81000-1,75*2,75
1xT/O01:

-12,38000-4,5*2,75
14xT/O02:

-11,38000-0,5*1,625*14
odečet otvor] 2.NP:
9xT/O03:

-8,44000-0,75*1,25*9
6xT/O04:

-23,63000-1,75*2,25*6
1xT/O05:

-3,38000-1,5*2,25*1
1xT/O06:

-3,94000-1,75*2,25*1
odečet otvor] 3.NP:
6xT/O04:

-10,50000-1,75*1,0*6
1xT/O05:

-3,38000-1,5*2,25*1
Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm31123813026 m2 39,62500 758,00 30 035,75
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Výkaz výmEr:

vnitUní nosné zdivo2.NP:
21,310003,875*2*2,75

vnitUní nosné zdivo3.NP:
21,310003,875*2*2,75

odpočet zkosených ploch:
-3,00000-(1,5*2,0*0,5*2)

Izolace perimetr.deskami tl.7 cm, nopová fólie31141981127 m2 82,88500 579,00 47 990,42
Výkaz výmEr:

tepelná izolace obvodu základ], v. = 1,37m:
82,89000(25,0+10,5+21,0+0,875*2+1,9+0,35)*1,37

PUeklad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm31716811128 kus 3,00000 166,00 498,00

Popis: VčetnE dodávky pUeklad]. 

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:

3,000003
PUeklad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm31716811229 kus 28,00000 232,50 6 510,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:

6,000006
2.NP:

11,0000011
3.NP:

11,0000011
PUeklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm31716813030 kus 82,00000 243,50 19 967,00

Popis: VčetnE dodávky pUeklad]. 

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:

56,000004*14
2.NP:

16,000004*4
3.NP:

10,000002*5
PUeklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm31716813131 kus 60,00000 302,50 18 150,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:

18,000003*6
2.NP:

21,000003*7
3.NP:

21,000003*7
PUeklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm31716813232 kus 8,00000 349,50 2 796,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:

3,000003*1
2.NP:

5,000001*5
3.NP:
0
PUeklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm31716813333 kus 8,00000 427,00 3 416,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:
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0
2.NP:

4,000004*1
3.NP:

4,000004*1
PUeklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm31716813434 kus 3,00000 536,00 1 608,00

Popis: VčetnE dodávky pUeklad]. 

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:

3,000003*1
2.NP:
0
3.NP:
0
PUeklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm31716813535 kus 16,00000 614,00 9 824,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:
0
2.NP:

16,000004*4
3.NP:
0
PUeklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm31716813636 kus 3,00000 754,00 2 262,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:
0
2.NP:

3,000001*3
3.NP:
0
PUeklad POROTHERM VARIO dl. 1250 mm š. 440 mm31716824137 kus 5,00000 3 100,00 15 500,00

Popis: VčetnE dodávky pUeklad], dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelnE izolačním dílem VARIO. Izolace je z pEnového polystyrenu tl. 
100 mm. 

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
2.NP:

5,000005
PUeklad POROTHERM VARIO dl. 2250 mm š. 440 mm31716824538 kus 3,00000 5 385,00 16 155,00

Popis: VčetnE dodávky pUeklad], dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelnE izolačním dílem VARIO. Izolace je z pEnového polystyrenu tl. 
100 mm. 

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
2.NP:

3,000003
Izolace mezi pUeklady polystyren tl. 120 mm31799811739 m 40,16000 86,60 3 477,86

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu pUeklad]:
1.NP:

23,500002,25*2+5,0*1+1,0*14
2.NP:

14,910001,04*4+2,25*4+1,75*1
3.NP:

1,750001,75*1
PUíčky POROTHERM 8 Profi, tl. 80 mm34224814040 m2 21,20000 412,00 8 734,40

Výkaz výmEr:
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pUíčky 1.NP:

17,60000(1,125*4+0,25*4+0,45*2)*2,75
3,60000(0,8*2*2,25)

PUíčky POROTHERM 11,5 Profi , tl. 115 mm34224814141 m2 517,35950 438,00 226 603,46
Výkaz výmEr:

pUíčky 1.NP:
129,11000(0,625+2,5+1,0+2,1+3,875+2,15+1,0*10+1,5+0,25*2+4,1*2+2,4*2+2,5+1,15*2+

odečet otvor]:
1XD01:

1,820000,9*2,02*1
5xD03:

8,080000,8*2,02*5
1xD04:

1,410000,7*2,02*1
3xD05:

4,540000,75*2,02*3
pUíčky 2.NP:

172,97000(2,79+0,9+0,23+2,6+0,49+2,46+3,875*10+4,77*2+2,57*2)*2,75
odečet otvor]:
7xD03:

11,310000,8*2,02*7
6xD11:

10,910000,9*2,02*6
pUíčky 3.NP:

172,97000(2,79+0,9+0,23+2,6+0,49+2,46+3,875*10+4,77*2+2,57*2)*2,75
odečet otvor]:
7xD03:

11,310000,8*2,02*7
6xD11:

10,910000,9*2,02*6
odečet zkosených ploch:

-18,00000-1,5*2*0,5*12
Zaplentování rýh, nosník] rabicovým pletivem, s použitím suché 
maltové smEsi

34648111142 m2 5,13750 288,50 1 482,17

Výkaz výmEr:
plentování ocelových pUeklad]:

5,140000,75*1,25+0,6*5,0+0,4*2,25+1,0*0,15*2
Podhled sádrokartonový na zavEšenou ocel. konstr.34226405143 m2 434,51000 488,00 212 040,88

Výkaz výmEr:
podhledy v 1.NP:

194,220007,52+15,46+27,46+8,76+13,08+26,73+1,0+1,76+1,75+2,15+1,0+1,76+1,75+2,1

podhledy v 3.NP:
240,2900052,2+7,5+3,58+5,95+15,35+3,58+5,95+15,95+3,58+5,95+15,95+3,58+5,95+15,

Izolace vEnce polystyren tl. 120 mm317998117R0144 m 94,95000 97,60 9 267,12
Výkaz výmEr:

izolace vEnce v 1.NP-2.NP:
58,50000(25,0+10,5+23,0)

izolace pozednicového vEnce 3.NP:
36,45000(5,75*4+2,125*2+3,6+5,6)

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 1 620 397,68

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 2,25-3 m, s Kari sítí 
KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm

41116824245 m2 15,10000 1 349,00 20 369,90

Výkaz výmEr:
strop nad 2.NP:
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15,1000015,1

Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 3,25-4 m, s Kari sítí 
KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm

41116824346 m2 31,75000 1 344,00 42 672,00

Výkaz výmEr:
strop nad 1.NP:

31,7500031,75
Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 4,25-5 m, s Kari sítí 
KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm

41116824447 m2 124,69000 1 347,00 167 957,43

Výkaz výmEr:
strop nad 1.NP:

38,1000038,1
strop nad 2.NP:

86,5900086,59
Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 5,25-6 m, s Kari sítí 
KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm

41116824548 m2 14,05000 1 367,00 19 206,35

Výkaz výmEr:
strop nad 1.NP:

14,0500014,05
Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.250, nosník 5,25-6 m, s Kari sítí 
KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm

41116824549 m2 267,97000 1 367,00 366 314,99

Výkaz výmEr:
strop nad 1.NP:

145,7200042,97+102,75
strop nad 2.NP:

122,25000122,25
Osazení válcovaných nosník] ve stropech do č. 12, včetnE 
dodávky profilu I č. 12

41394112150 t 0,49775 29 460,00 14 663,72

Výkaz výmEr:
stropní a pUekladové nosníky:

0,36000(5,0*2)*36,2/1000
0,14000(1,25*3)*36,2/1000

Osazení válcovaných nosník] ve stropech č. 14 - 22, včetnE 
dodávky profilu I č. 16

41394112351 t 0,13604 28 810,00 3 919,31

Výkaz výmEr:
stropní a pUekladové nosníky:

0,14000(2*1,9*2)*17,9/1000
Osazení válcovaných nosník] ve stropech č. 14 - 22, včetnE 
dodávky profilu I č. 18

41394112352 t 0,14892 28 810,00 4 290,39

Výkaz výmEr:
stropní a pUekladové nosníky:

0,15000(3,40*2)*21,9/1000
Osazení válcovaných nosník] ve stropech č. 14 - 22, včetnE 
dodávky profilu I č. 18

41394112353 t 0,14892 28 810,00 4 290,39

Výkaz výmEr:
stropní a pUekladové nosníky:

0,15000(3,40*2)*21,9/1000
Osazení válcovaných nosník] ve stropech č.24 a výš, včetnE 
dodávky profilu U č. 24

41394112554 t 0,71390 29 990,00 21 409,86

Výkaz výmEr:
stropní a pUekladové nosníky:

0,71000(2,8*2+5,6*2+6,35*2)*24,2/1000
ObezdEní ztuž.vEnce vEncovkou VT 8 výšky 195 mm41723811155 m 40,68000 188,50 7 668,18

Výkaz výmEr:
vEnec - krov:

40,680005,75*4+2,69*2+3,8+5,5+1,5*2
ObezdEní ztuž.vEnce vEncovkou VT 8 výšky 238 mm41723811256 m 106,96000 207,50 22 194,20

Výkaz výmEr:
strop 1.NP:
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48,1300025,0+10,63+12,5

strop 2.NP:
58,8300025,0+10,63+23,2

Ztužující pásy a vEnce z betonu železového C 25/3041732141457 m3 21,68750 2 735,00 59 315,31
Výkaz výmEr:

1.NP:
obvodové zdivo:

3,61000(25,0+9,75+23,0)*0,25*0,25
vnitUní zdivo:

4,43000(24,0+17,5+9,75*2+9,9)*0,25*0,25
2.NP:
obvodové zdivo:

3,61000(25,0+9,75+23,0)*0,25*0,25
vnitUní zdivo:

4,06000(24,0+15,0+4*4+9,9)*0,25*0,25
3.NP:
obvodové zdivo:

2,54000(5,75*4+4,2*2+3,8+5,5)*0,25*0,25
vnitUní zdivo:

3,44000(6,0*1,5+24,0+15,0+2,0+2,5*2)*0,25*0,25
BednEní ztužujících pás] a vEnc] - zUízení41735111558 m2 6,87500 290,00 1 993,75

Výkaz výmEr:
bednEní vstupního pUístUešku:

3,13000(0,9*2+10,7)*0,25
3,750000,9*2*0,3+10,7*0,3

BednEní ztužujících pás] a vEnc] - odstranEní41735111659 m2 6,87500 61,40 422,13
Výkaz výmEr:

dtto pol.č. 58:
6,880006,875

Výztuž ztuž. pás] a vEnc], ocel 10425 (BSt 500 S)41736172160 t 1,73500 29 540,00 51 251,90
Výkaz výmEr:

vyztužení vEnc] 80kg/m3:
1,7400021,6875*80/1000

SchodištE ze železobetonu kompletní434100001pc61 m DVČ 15,00000 7 502,07 112 531,05
Výkaz výmEr:

schodištE z 1.NP do 2.NP:
7,500007,5

schodištE z 1.NP do 2.NP:
7,500007,5

4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 920 470,86

5 KomunikaceDíl:
Podklad ze štErkodrti po zhutnEní tlouš[ky 15 cm56485111162 m2 12,83000 137,00 1 757,71

Výkaz výmEr:
zpevnEná plocha u vstupu (rozmEry pUevzaty z výkresu situace):

7,830008,7*0,9
okapový chodník na štítové stranE objektu:

5,0000010,0*0,5
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtE tl. 4 cm59621502163 m2 7,83000 221,00 1 730,43

Výkaz výmEr:
zpevnEná plocha u vstupu (rozmEry pUevzaty z výkresu situace):

7,830008,7*0,9
Kladení dlaždic kom.pro pEší, lože z kameniva tEž.59681111164 m2 7,83000 131,00 1 025,73

Výkaz výmEr:
zpevnEná plocha u vstupu (rozmEry pUevzaty z výkresu situace):

7,830008,7*0,9
Úprava stávajících obrubník] silničních - snížení91656111165 m 9,50000 450,00 4 275,00

Výkaz výmEr:
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zpevnEná plocha u vstupu (rozmEry pUevzaty z výkresu situace):

9,500009,5
Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm pUírodní5924511066 m2 8,22150 193,50 1 590,86

Výkaz výmEr:
dtto pol.č.62 + 5%ztrátné:

8,220007,83*1,05
Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá5924560167 m2 5,00000 304,50 1 522,50

Výkaz výmEr:
okapový chodník - štítová strana objektu:

5,0000010,0*0,5
5 KomunikaceCelkem za: 11 902,23

61 Upravy povrch^ vnitVníDíl:
Omítka vnitUní strop] rovných, MVC, štuková61142113368 m2 228,45000 375,50 85 782,98

Výkaz výmEr:
1.NP (výmEry dle legendy místností):

16,790002,29+3,70+2,23+8,57
2.NP (výmEry dle legendy místností):

211,66000211,66
Omítka vnitUní zdiva, MVC, hladká61242162669 m2 599,90800 192,00 115 182,34

Výkaz výmEr:
1.NP:
omítky pod ker. obklady:

69,44000(1,2*2+1,9*2+1,2*2+1,86*2+3,375*2+3,875*2+2,15*2+1,8*2)*2,0
401,00000(1,735*4+2,125*4+1,0*8+1,0*10+1,755*2+1,8*2+0,55*2+2,6*2+0,25*2+5,1+1,2

odečet otvor]:
-37,00000-((0,6*2,0*3)+(0,65*2,0*6)+(0,7*2,0*12)+(0,8*2,0*2)+(0,9*2,0*2)+(1,0*2,0*1))

2.NP:
omítky pod ker. obklady:

104,52000(2,2*8+2,135*12+2,26*4)*2,0
odečet otvor]:

-8,40000-0,7*2,0*6
3.NP:
omítky pod ker. obklady:

104,52000(2,2*8+2,135*12+2,26*4)*2,0
odečet otvor]:

-8,40000-0,7*2,0*6
odečet zkosených ploch:

-25,78000-((1,4*1,8*0,5*12)+(2,2*0,8*4)+(2,26*0,8*2))
Omítka vnitUní zdiva, MVC, štuková61242163770 m2 874,26150 266,50 232 990,69

Výkaz výmEr:
1.NP:

186,44000(3,05+0,6+0,5+1,7*2+2,8+0,9+1,2+2,25*2+1,2*2+2,26*2+3,87*2+5,56*2+5,625*

odečet otvor]:
-30,95000-((0,6*2,0*1)+(0,7*2,0*4)+(0,8*2,0*3)+(3,0*2,58)+(4,5*2,58))

2.NP:
478,58000(4,125+3,56+6,9+2,46+1,2+14,9*2+1,5+2,79+0,9+0,5+2,9+3,5*8+1,625*8+2,31

odečet otvor]:
-90,01000-((0,7*2,0*8)+(0,8*2,0*25)+(1,50*2,25*1)+(1,75*2,25*9))

3.NP:
478,58000(4,125+3,56+6,9+2,46+1,2+14,9*2+1,5+2,79+0,9+0,5+2,9+3,5*8+1,625*8+2,31

odečet otvor]:
-73,47000-((0,7*2,0*8)+(0,8*2,0*25)+(1,50*2,25*1)+(1,75*1,2*9))

odečet zkosených ploch:
-18,90000-(1,4*1,8*0,5*15)
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-56,00000-(40*1,4)

61 Upravy povrch^ vnitVníCelkem za: 433 956,01

62 Úpravy povrch^ vnFjšíDíl:
Omítka strop] tenkovrstvá silikátová barevná, rýhovaná, tlouš[ka 
vrstvy 3,0 mm

60101118471 m2 9,54900 436,50 4 168,14

Popis: VčetnE pomocného lešení.

Výkaz výmEr:
omítka na spodní stranE vstupního pUístUešku:

9,5500010,61*0,9
Omítka stEn tenkovrstvá silikátová bílá Cemix, TRB, rýhovaná, 
tlouš[ka vrstvy 3,0 mm

60201118372 m2 203,96000 301,50 61 493,94

Výkaz výmEr:
SZ fasáda:

71,640009,05+18,27*2+16,05+10
SV fasáda:

64,0300064,03
JV fasáda:

68,2900012,51+18,27*2+9,24+10
Omítka stEn tenkovrstvá silikátová barevná Cemix, TRC, rýhovaná, 
tlouš[ka vrstvy 3,0 mm

60201118473 m2 235,10000 337,00 79 228,70

Výkaz výmEr:
SZ fasáda:

102,400006,9+6,5*3+14,5*2+15,0+6,0*3+1,0*2+12
SV fasáda:

38,5000033,5+5,0
JV fasáda:

94,200006,0*3+10+6,2*2+0,5*2+11,6+15,3+6,9+3+1,1+0,9+2,0+10+1,0*2
Podkladní nátEr pod tenkovrstvé omítky60201519174 m2 474,60900 32,00 15 187,49

Výkaz výmEr:
dtto pol.č. 70+71+72+75:

474,610009,549+203,96+235,10+26,00
Zakrývání výplní vnEjších otvor] z lešení62099112175 m2 98,33750 34,20 3 363,14

Výkaz výmEr:
otvory viz. výpis vnEjších výplní otvor]:

98,340004,5*2,58+0,5*1,625*14+0,75*1,25*8+1,75*2,25*12+1,5*2,25*2+1,75*2,25+0,75

Omítka vnEjší dekorativní Terra-marmolit, jemnozrnná62243211176 m2 26,00000 372,00 9 672,00
Výkaz výmEr:

omítka soklu:
SZ fasáda:

16,5000016,50
SV fasáda:

5,000005,0
JV fasáda:

4,500004,5
Omítka vnEjší stEn POROTHERM TO tl. 30 mm62247811477 m2 439,06000 373,00 163 769,38

Výkaz výmEr:
Dtto pol.č. 71 a 72:

439,06000203,96+235,10
Montáž výztužné sítE do stErkového tmelu, včetnE výztužné sítE a 
stErkového tmelu Hasit

62248121178 m2 134,00000 180,00 24 120,00

Výkaz výmEr:
na plasticky vystupujících plochách a vst. pUístUešku:

134,0000011,0+5*3*2+7*5+5*2+12,0+26,0+8,0+2,0
62 Úpravy povrch^ vnFjšíCelkem za: 361 002,79

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
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Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)63131261179 m3 10,19600 2 880,00 29 364,48

Výkaz výmEr:
mazanina v podlahách:
1.NP:

10,20000(7,52+4,5+27,46+8,76+13,08+2,29+3,7+2,23+3,87+26,73+1,0+1,76+1,75+2,15+

PotEr Cemix, strojní zpracování, tl. 40 mm63241124080 m2 401,32000 497,00 199 456,04
Výkaz výmEr:

podlaha 2.NP:
200,66000211,66-11,00

podlaha 3.NP:
200,66000211,66-11,00

63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 228 820,52

64 VýplnF otvor^Díl:
Osazení zárubní dveUních dUevEných, pl. do 2,5 m2, včetnE dodávky 
zárubnE Sapeli  197 x 60/7 - 19 buk

64295211081 kus 5,00000 3 695,00 18 475,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

5,000005
Osazení zárubní dveUních dUevEných, pl. do 2,5 m2, včetnE dodávky 
zárubnE Sapeli  197 x 70/7 - 19 buk

64295211082 kus 23,00000 3 695,00 84 985,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

23,0000023
Osazení zárubní dveUních dUevEných, pl. do 2,5 m2, včetnE dodávky 
zárubnE Sapeli  197 x 80/7 - 19 buk

64295211083 kus 30,00000 3 695,00 110 850,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

30,0000030
Osazení zárubní dveUních dUevEných, pl. do 2,5 m2, včetnE dodávky 
zárubnE Sapeli  197 x 90/7 - 19 buk

64295211084 kus 1,00000 3 695,00 3 695,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

1,000001
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetnE dodávky 
plastové parapetní desky š. 350 mm

64899111385 m 75,25000 386,50 29 084,13

Výkaz výmEr:
1/O:

39,000001,5*26
3/O:

21,000001,75*12
4/O:

3,000001,0*3
6/O:

5,250001,75*3
7/O:

6,000001,5*4
8/O:

1,000001,0*1
PUíplatek za protipožární úpravu dveUí01-6486 kus 14,00000 2 500,00 35 000,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

14,0000014
PUíplatek za protipožární úpravu zárubní02-6487 kus 14,00000 2 000,00 28 000,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

14,0000014
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PUíplatek za úpravu dveUí proti zvýšené vlhkosti03-6488 kus 25,00000 1 500,00 37 500,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

25,0000025
PUíplatek za úpravu zárubní proti zvýšené vlhkosti04-6489 kus 25,00000 1 500,00 37 500,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

25,0000025
PUíplatek za atypické rozmEry dveUí a zárubní05-6490 kus 3,00000 3 500,00 10 500,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

3,000003
Automatický pohon dveUí06-6491 kus 2,00000 7 850,00 15 700,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

2,000002
Dodávka a osazení dveUí sklenEných D0807-6492 kus 2,00000 15 000,00 30 000,00

Výkaz výmEr:
počty pUevzaty z výpisu výplní:

2,000002
64 VýplnF otvor^Celkem za: 441 289,13

94 Lešení a stavební výtahyDíl:
Montáž lešení leh.Uad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m,  lešení SPRINT94194103193 m2 527,67000 31,00 16 357,77

Výkaz výmEr:
pr]mErná výška lešení kolem objektu - 9m:

527,67000(25,0+10,63+23,0)*9,0
PUíplatek za každý mEsíc použití lešení k pol.1031,  lešení SPRINT94194119194 m2 1 055,34000 36,40 38 414,38

Výkaz výmEr:
2 x pol.č.92:

1 055,340002*527,67
Demontáž lešení leh.Uad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT94194183195 m2 527,67000 24,30 12 822,38

Výkaz výmEr:
dtto pol.č.92:

527,67000527,67
Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m94910111196 m2 191,46000 36,00 6 892,56

Výkaz výmEr:
1.NP (30% plochy):

64,46000214,88*0,3
2.NP (30% plochy):

63,50000211,66*0,3
3.NP (30% plochy):

63,50000211,66*0,3
94 Lešení a stavební výtahyCelkem za: 74 487,09

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl:
VyčištEní budov o výšce podlaží do 4 m95290111197 m2 638,20000 73,60 46 971,52

Výkaz výmEr:
1.NP-3.NP:

638,20000(214,88+211,66+211,66)
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchCelkem za: 46 971,52

97 Prorážení otvor^Díl:
Vybourání otv. ze@ cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC97103566198 m3 1,90800 1 422,00 2 713,18

Popis: VčetnE pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Výkaz výmEr:
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prorážení otvor] mezi stávající a novou částí:

1,910001,0*2,2*0,5+1,0*2,02*0,4
97 Prorážení otvor^Celkem za: 2 713,18

99 Staveništní pVesun hmotDíl:
PUesun hmot pro budovy zdEné výšky do 12 m99801100299 t 914,63805 250,50 229 116,83

99 Staveništní pVesun hmotCelkem za: 229 116,83

711 Izolace proti vodFDíl:
Izolace proti vlhkosti vodor. nátEr ALP za studena711111001100 m2 256,06000 8,10 2 074,09

Výkaz výmEr:
penetrační nátEr pod HI - práce:

256,06000256,06
Izolace proti vlhkosti svis. nátEr ALP, za studena711112001101 m2 81,00810 18,10 1 466,25

Výkaz výmEr:
nátEr soklové části v.=1,37m:

81,01000(25,0+10,63+23,5)*1,37
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pUitavením711141559102 m2 256,06000 75,20 19 255,71

Výkaz výmEr:
hydroizolace - práce:

256,06000256,06
Izolace proti vlhkosti svislá pásy pUitavením711142559103 m2 81,00810 89,60 7 258,33

Výkaz výmEr:
hydroizolace - práce:

81,0100081,0081
StErka hydroizolační tEsnící hmotou, , pružná hydroizolace711212002104 m2 169,57000 468,50 79 443,55

Výkaz výmEr:
Izolační nátEr v podlahách:
1.NP:

112,650007,52+3,87+26,73+1,0+1,76+1,75+2,15+1,0+1,76+1,75+2,15+6,76+27,96+1,53+

2.NP-3.NP:
56,92000(4,70*4+4,83*2)*2

PUesun hmot pro izolace proti vodE, výšky do 12 m998711102105 t 2,01119 773,00 1 554,65
Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný11163150106 T 0,10112 31 040,00 3 138,76

Výkaz výmEr:
penetrační nátEr - materiál:

0,10000(256,06+81,0081)*0,3/1000
Pás asfaltovaný tEžký Sklobit 40 mineralG 200 S 4062833159107 m2 387,62831 104,50 40 507,16

Výkaz výmEr:
hydroizolace - materiál + 15% ztrátné:

387,63000(256,06+81,0081)*1,15
711 Izolace proti vodFCelkem za: 154 698,50

712 Živičné krytinyDíl:
Povlaková krytina stUech do 10°, NAIP pUitavením, 2 vrstvy - včetnE 
dodávky Sklobit G

712341559108 m2 12,72000 388,00 4 935,36

Výkaz výmEr:
Izolace vstupní stUíšky:

12,7200010,6*0,9+10,6*0,3
PUesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m998712102109 t 0,14056 921,00 129,46

712 Živičné krytinyCelkem za: 5 064,82

713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace tepelné strop] rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál 
ve specifikaci

713111121110 m2 209,50000 149,00 31 215,50

Výkaz výmEr:
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TI stropu 3.NP:

209,500007,0*23,5+1,8*2,5*6+1,8*2,5*4
Izolace tepelné strop], vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci

713111130111 m2 76,30000 138,00 10 529,40

Výkaz výmEr:
TI šikmé stUechy podkroví:

76,300002,125*2,8*2+1,75*2,8*8+3,9*2,8+5,1*2,8
Montáž parozábrany, zavEšené podhl., pUelep. spoj]713111221112 m2 422,18000 58,00 24 486,44

Výkaz výmEr:
pol.č. 108+109+112 + 10% ztrátné:

422,18000(209,5+76,3+98,0)*1,1
Izolace kročejová podlah na sucho, dvouvrstvá713121121113 m2 605,20000 39,10 23 663,32

Výkaz výmEr:
izolace podlah 1.NP-3.NP - práce:

605,20000203,88+200,66*2
Izolace tepelná stEn vložením do konstrukce713131130114 m2 98,00000 47,70 4 674,60

Popis: NaUezání izolace na potUebný rouzmEr. Vložení izolace do stEny bez dodávky tepelné izolace. 
VčetnE pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Výkaz výmEr:
izolace vnEjšího opláštEní vikýU] kcí S1,S2 a S3:

98,000003*20+3*6+5*4
Dodávka a montáž izolace - dElící spára mezi staro713131142115 m2 107,50000 245,00 26 337,50

Výkaz výmEr:
štítová stEna stávajícího domu bez otvor]:

107,50000107,5
Izolace tepelná stUech bodovE lep. tmelem ,1vrstvá713141123116 m2 9,54000 39,50 376,83

Výkaz výmEr:
tepelná izolace ploché stUechy - práce:

9,5400010,6*0,9
Položení izolační fólie, včetnE dodávky fólie PE713191100117 m2 638,20000 29,90 19 082,18

Výkaz výmEr:
separační fólie podlah 1.NP-3.NP:

638,20000214,88+211,66*2
PUesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m998713102118 t 3,59011 724,00 2 599,24
Mazanina B spádovaná, polyst 700 kg/m3 tl.40-190mm631342123119 m3 0,52470 3 260,00 1 710,52

Výkaz výmEr:
spádová vrstva z polystyrenbetonu ve skladbE ploché stUechy (pr]mErná 
výška mazaniny 40mm+70mm/2=55mm):

0,52000(10,6*0,9)*0,055
Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 100 mm28375856120 m2 219,17760 293,00 64 219,04

Výkaz výmEr:
izolace podlah 1.NP - materiál + ztrátné 2%:

219,18000214,88*1,02
Deska polystyren EPS Rigifloor 4000  1000x500x30mm28376283121 m2 818,69280 42,40 34 712,57

Výkaz výmEr:
kročejová izolace podlah - 2 vrstvy:

818,69000(200,66*2)*1,02*2
Deska stUešní tEžká Monrock MAX E 1000x600x100 mm63140221122 m2 10,01700 271,50 2 719,62

Výkaz výmEr:
tepelná izolace ploché stUechy - materiál:

10,02000(10,6*0,9)*1,05
Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 4500x1200 tl.120mm631508603123 m2 34,65000 121,50 4 209,98

Výkaz výmEr:
TI vnitUní vikýUové kce S2 a S3 + 5% ztrátné:

34,650002,5*6*1,05+4,5*4*1,05
Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 3500x1200 tl.140mm631508604124 m2 34,65000 142,00 4 920,30
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Výkaz výmEr:

TI vnitUní vikýUové kce S2 a S3 + 5% ztrátné:
34,650002,5*6*1,05+4,5*4*1,05

Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 3200x1200 tl.160mm631508605125 m2 300,09000 161,50 48 464,54
Výkaz výmEr:

TI stropu a šikmin +5%ztrátné:
300,09000(209,5+76,3)*1,05

Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 4500x1200 tl.200mm631508607126 m2 363,09000 202,00 73 344,18
Výkaz výmEr:

TI stropu a šikmin +5%ztrátné:
300,09000(209,5+76,3)*1,05

63,000003*20*1,05
Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x100 mm63151374.A127 m2 66,00000 108,50 7 161,00

Výkaz výmEr:
izolace vikýU] S2 a S3, ztrátné 10%:

66,000003*20*1,1
Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x180 mm63151378.A128 m2 41,80000 195,00 8 151,00

Výkaz výmEr:
izolace vikýU] S1, ztrátné 10%:

41,800003*6*1,1+5*4*1,1
Fólie JUTAFOL N 110 speciál parozábrana67352325129 m2 389,95000 18,00 7 019,10

Výkaz výmEr:
parozábrana pod SDK roštem vč. vikýU]:

290,40000(2,5*2,0+6,0)*24*1,1
55,000002*2,5*0,5*20*1,1
24,750002,5*1,5*6*1,1
19,800003*1,5*4*1,1

713 Izolace tepelnéCelkem za: 399 596,86

725 ZaVizovací pVedmFtyDíl:
PUesun hmot pro zaUizovací pUedmEty, výšky do 12 m998725102130 t 0,01040 523,00 5,44
Madla na dveUích rovné nerez dl. 800 mm, pro invalidy725291123PC131 soubor 4,00000 1 376,00 5 504,00

Výkaz výmEr:
4,000004

02/Z a 03/Z madla nerezová k víUivce a bazénku, pro invalidy725291124PC132 soubor 2,00000 4 950,00 9 900,00
Výkaz výmEr:

2,000002
Hrubá čistící zóna GAPA vč. osazovacího rámu, pro invalidy725291125PC133 soubor 1,00000 8 250,00 8 250,00

Výkaz výmEr:
1,000001

Jemná čistící zóna GAPA vč. zakončovacích lišt, pro invalidy725291126PC134 soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00
Výkaz výmEr:

1,000001
725 ZaVizovací pVedmFtyCelkem za: 30 159,44

764 Konstrukce klempíVskéDíl:
Žlab podokapní hranatý rš. 530 mm764251605135 m 12,00000 980,00 11 760,00

Popis: včetnE dilatace a spojovacích prostUedk]. 

Výkaz výmEr:
zaatikový žlab vstupního pUístUešku:

12,0000012
Oplechování Lindab parapet] včetnE roh], rš 200 mm764510430136 m 28,25000 401,50 11 342,38

Popis: včetnE zednické výpomoci.

Výkaz výmEr:
Okenní parapety 1.NP-3.NP:

28,2500014*0,5+8*0,75+7*1,75+2*1,5
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Oplechování Lindab parapet] včetnE roh], rš 250 mm764510440137 m 22,50000 430,00 9 675,00

Popis: včetnE zednické výpomoci.

Výkaz výmEr:
Okenní parapety 1.NP-3.NP, lemování pUístUešku:

22,500006*1,75+6*2,0
Oplechování Lindab zdí, rš 250 mm764530410138 m 12,00000 352,50 4 230,00

Popis: včetnE zednické výpomoci.

Výkaz výmEr:
oplechování vstup. pUístUešku:

12,000006*2,0
Oplechování Lindab parapet] včetnE roh], rš 400 mm764510460139 m 6,00000 501,00 3 006,00

Výkaz výmEr:
Parapety vikýU] 3.NP:

6,000008*0,75
PUesun hmot pro klempíUské konstr., výšky do 12 m998764102140 t 0,24318 1 317,00 320,27

764 Konstrukce klempíVskéCelkem za: 40 333,65

766 Konstrukce truhláVskéDíl:
Montáž madel atyp.pr]bEžných z 1 kusu, š.nad 30 cm766211520141 m 1,80000 411,00 739,80

Výkaz výmEr:
1,800000,90*2

TEsnEní okenní spáry, ostEní, PT-Z fólie+ PP páska766601211142 m 259,72000 130,00 33 763,60

Popis: Vložení parotEsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnEní spáry PU pEnou. Dodávka materiálu.

Výkaz výmEr:
rozmEry pUevzaty z výpisu výplní:
1.NP:

82,32000(4,5+2,58)*2+(0,5+1,625)*2*14+(1,75+2,58)*2
2.NP:

95,50000(0,75+1,25)*2*8+(1,75+2,25)*2*6+(1,5+2,25)*2+(1,75+2,25)*2
3.NP:

81,90000(1,75+2,25)*2*6+(1,5+2,25)*2+(0,75+0,9)*2*8
Okna komplet.otvíravá do rám], 1kUíd.do 0,81 m2766622222143 kus 8,00000 223,00 1 784,00

Výkaz výmEr:
T/O07:

8,000008
Okna komplet.otvíravá do rám], 1kUíd.nad 0,81 m2766622223144 kus 22,00000 278,50 6 127,00

Výkaz výmEr:
T/O02:

14,0000014
T/O03:

8,000008
Okna komplet.otvíravá do rám], 2kUíd.nad 2,10 m2766622235145 kus 14,00000 380,00 5 320,00

Výkaz výmEr:
T/O04:

12,0000012
T/O05:

2,000002
Montáž dveUí do zárubnE,otevíravých 1kU.do 0,8 m766661112146 kus 59,00000 401,00 23 659,00

Výkaz výmEr:
1.NP:

19,0000019
2.NP-3.NP:

40,0000020*2
Montáž dveUí do zárubnE,otevíravých 1kU.nad 0,8 m766661122147 kus 1,00000 415,00 415,00

Výkaz výmEr:
1.NP:
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1,000001

Dokování samozavírače na dUevEnou zárubeO766669116148 kus 3,00000 148,00 444,00
Výkaz výmEr:

3,000003
Montáž kliky a štítku766670021149 kus 60,00000 246,50 14 790,00

Výkaz výmEr:
1.NP-3.NP:

60,0000019+1+20*2
PUesun hmot pro truhláUské konstr., výšky do 12 m998766102150 t 3,76556 797,00 3 001,15
Kliky se štítem dveU.  804  klíč/90 Cr54914591151 kus 60,00000 385,00 23 100,00

Výkaz výmEr:
1.NP-3.NP:

60,0000019+1+20*2
Zavírač dveUí hydraulický K 204  č.14  stUíbrná54917045152 kus 3,00000 973,00 2 919,00

Výkaz výmEr:
3,000003

Madlo nerezové55346990153 kus 2,00000 1 902,00 3 804,00
Výkaz výmEr:

2,000002
Okno Euro 09  FIX 450x 258 cm nátEr krycí61110120154 kus 1,00000 41 575,00 41 575,00

Výkaz výmEr:
T/O01:

1,000001
Okno Euro 09  DOJ-OS1 50x162,5 cm nátEr krycí61110122155 kus 14,00000 6 925,00 96 950,00

Výkaz výmEr:
T/O02:

14,0000014
Okno Euro 09  DOJ-OS1 90x 90 cm nátEr krycí61110125156 kus 8,00000 5 670,00 45 360,00

Výkaz výmEr:
T/O07:

8,000008
Okno Euro 09  DOJ-OS1 75x125 cm nátEr krycí61110126157 kus 8,00000 6 670,00 53 360,00

Výkaz výmEr:
T/O03:

8,000008
Okno Euro 09  FIX 175x225 cm nátEr krycí61110136158 kus 1,00000 15 250,00 15 250,00

Výkaz výmEr:
T/O06:

1,000001
DveUe vstupní v proskl. st.  Euro O9 DBJ-OS1  175x61110172159 kus 1,00000 48 256,00 48 256,00

Výkaz výmEr:
S01/T:

1,000001
DveUe balkonové Euro O9 DBJ-OS2 180x225 cm krycí61110181160 kus 2,00000 16 730,00 33 460,00

Výkaz výmEr:
T/O05:

2,000002
DveUe balkonové Euro O9 DBJ-OS2 180x225 cm krycí61110182161 kus 12,00000 18 130,00 217 560,00

Výkaz výmEr:
T/O04:

12,0000012
DveUe vnitUní fóliované plné 1kU.60x197 cm61162101162 kus 5,00000 1 087,00 5 435,00

Výkaz výmEr:
1.NP:

5,000005
DveUe vnitUní fóliované plné 1kU.70x197 cm61162102163 kus 23,00000 1 087,00 25 001,00
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výmEr:

1.NP:
9,000009

2.NP-3.NP:
14,000007*2

DveUe vnitUní fóliované plné 1kU.80x197 cm61162103164 kus 31,00000 1 087,00 33 697,00
Výkaz výmEr:

1.NP:
5,000005

2.NP-3.NP:
26,0000013*2

DveUe vnitUní fóliované plné 1kU.90x197 cm61162104165 kus 1,00000 1 087,00 1 087,00
Výkaz výmEr:

1.NP:
1,000001

766 Konstrukce truhláVskéCelkem za: 736 857,55

767 Konstrukce zámečnickéDíl:
PUesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m998767102166 t 0,00283 993,00 2,81
Dodávka a montáž zábradlí sklenEného. balkónového, výplO z 
polykarbonátových desek, barva žlutá

767161141PC167 m 27,60000 5 850,00 161 460,00

Výkaz výmEr:
zábradlí fr. oken:

27,600002,0*12+1,8*2
Dodávka a montáž ocel. kce vstupního pUístUešku vč, deskou z 
polykarbonátu, barva žlutá výška 0,6m

767161142PC168 m 11,52500 2 750,00 31 693,75

Výkaz výmEr:
délka:

10,6300010,625
šíUka:

0,900000,9
Dodávka a montáž ocel.kotvících táhel pozednicovéh, deskou z 
polykarbonátu, barva žlutá výška 0,6m

767161143PC169 ks 8,00000 850,00 6 800,00

Výkaz výmEr:
viz. výkres stropu 2.NP a krovu:

8,000008
767 Konstrukce zámečnickéCelkem za: 199 956,56

771 Podlahy z dlaždic a obkladyDíl:
Obklad soklík] keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm771471014170 m 160,83000 145,00 23 320,35

Výkaz výmEr:
1.NP:

77,77000(0,27+0,39+0,6*2+1,8+1,7*2+5,56*2+5,625*2+9,75+1,91*2+0,1+0,45*2+4,875*

odečet otvor]:
-6,00000-(0,7*5+0,8*2+0,9*1)

2.NP-3.NP:
98,66000(14,9*2+1,5+1,9+2,5+0,4+0,5*2+1,7+0,3+2,83+2,5+2,0+2,9)*2

odečet otvor]:
-9,60000-(0,8*6)*2

Tezání dlaždic keramických pro soklíky771479001171 m 160,83000 66,30 10 663,03
Výkaz výmEr:

dtto pol.č.152:
160,83000160,83

Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex 
(Schomburg)

771575109172 m2 369,60000 382,00 141 187,20

Popis: Aktualizace-Název v DZ:
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex (Schömburg)
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výmEr:

(výmEry dle legendy místí):
1.NP:

204,60000(7,52+15,46+27,46+8,76+13,08+2,29+3,70+2,23+3,87+26,73+1,0+1,75+2,15+1,

2.NP-3.NP:
165,00000(47,79+6,25+4,70*4+4,83*2)*2

PUíplatek za spárovací hmotu - plošnE771579793173 m2 385,68300 9,60 3 702,56
Výkaz výmEr:

dlažba pro soklíky v=100mm:
16,08000160,83*0,1

dlažba 1.NP-3.NP:
369,60000369,60

PUesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m998771102174 t 9,08673 406,50 3 693,76
Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 mm, Rio Negro597642060175 m2 405,77130 617,00 250 360,89

Výkaz výmEr:
dlažba pro soklíky v=0,1 + ztrátné 10%:

17,69000160,83*0,1*1,1
dlažba 1.NP-3.NP + ztrátné 5%:

388,08000369,60*1,05
771 Podlahy z dlaždic a obkladyCelkem za: 432 927,79

776 Podlahy povlakovéDíl:
Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberec zátEžový776570020pc176 m2 401,32000 837,00 335 904,84

Výkaz výmEr:
2.NP (výmEry dle legendy místností):

200,66000200,66
3.NP (výmEry dle legendy místností):

200,66000200,66
776 Podlahy povlakovéCelkem za: 335 904,84

777 Podlahy ze syntetických hmotDíl:
NátEry podlah betonových  2x Saduritem Z 1777615213177 m2 22,00000 119,50 2 629,00

Výkaz výmEr:
NátEr betonového schodištE:

22,0000011,00*2
PUesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m998777102178 t 0,00946 453,00 4,29

777 Podlahy ze syntetických hmotCelkem za: 2 633,29

781 Obklady keramickéDíl:
Montáž obklad] stEn, porovin., do tmele, 20x20 cm781415014179 m2 599,90800 462,00 277 157,50

Výkaz výmEr:
dtto pol. č.68:

599,91000599,908
PUíplatek za spárovací vodotEsnou hmotu - plošnE781419706180 m2 599,90800 28,00 16 797,42

Výkaz výmEr:
dtto pol.č.161:

599,91000599,908
PUesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m998781102181 t 9,24818 406,50 3 759,39
Obkládačka dle výbEru investora597813601182 m2 617,90524 599,00 370 125,24

Výkaz výmEr:
dtto pol.č. 161+ 3% ztrátné:

617,91000599,908*1,03
781 Obklady keramickéCelkem za: 667 839,55

784 MalbyDíl:
Malba tekutá Primalex Karton, bílá, 2 x784195512183 m2 434,15000 42,10 18 277,72
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výmEr:

dtto pol.č. 42:
434,15000434,15

Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x784191101184 m2 1 536,86150 12,60 19 364,45
Výkaz výmEr:

pol.č. 164 + pol.č. 166:
1 536,860001102,7115+434,15

Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x784195212185 m2 1 102,71150 34,30 37 823,00
Výkaz výmEr:

pol.č.67 + pol.č.69:
1 102,71000228,45+874,2615

784 MalbyCelkem za: 75 465,17

D96 PVesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za skládku stavební suti979990001186 t 3,72060 350,00 1 302,21
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP979011111187 t 3,72060 238,50 887,36
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111188 t 3,72060 252,00 937,59
PUíplatek k odvozu za každý další 1 km979081121189 t 74,41200 14,60 1 086,42
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111190 t 3,72060 203,50 757,14
PUíplatek k vnitrost. dopravE suti za dalších 5 m979082121191 t 29,76480 22,70 675,66

D96 PVesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 5 646,38
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Položkový rozpočet

5.2 Rozpočet stVešní konstrukce

Stavba:

Objekt:

001

11 stavební Vešení

0,00

Celkem: 1 141 874,08

Rozpočet:

PVístvaba WELLNESS CENTRA

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Vysoká škola báPská - Technická univerzita Ostrava,  17. listopadu 2172/15 Ostrava-Poruba, 70800; IČ: 61989100

AGH /automaty Gastro Hrstka/ a. s.,  Bayerova 494 Rožnov pod RadhoštFm-Rožnov pod RadhoštFm, 75661; IČ: 14612194

Q

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

1 141 874,08

0,00

0,00

0,00

Rozpis ceny: Celkem:

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 1 141 874,08 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

28.11.2014

Popis:
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Rekapitulace díl^
Číslo Název Typ dílu Celkem

Konstrukce tesaUské762 454 100,08PSV
Konstrukce klempíUské764 597 478,80PSV
Krytiny tvrdé765 75 591,27PSV
Konstrukce truhláUské766 11 481,26PSV
NátEry783 3 222,71PSV

1 141 874,12
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

762 Konstrukce tesaVskéDíl:
Montáž vázaných krov] pravidelných do 224 cm27623321201 m 469,70000 146,35 68 740,60

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výpisu krovu:

469,700007,35*15+4,0*34+2,5*34+8,0*2+6,8*6+1,4*24+2,0*6+5,75*4+2,1*2+3,6*1+5,25*1
Montáž vázaných krov] pravidelných do 288 cm27623321302 m 271,90000 196,06 53 308,71

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výpisu krovu:

271,9000010,35*17+2,27*6+2,87*4+23,2+24,0+23,65
M. bedn.stUech rovn. z aglomer.desek šroubováním7623412203 m2 172,80000 75,18 12 991,10

Výkaz výmEr:
víkýUe, štítová atika:

98,00000(3*20+3*6+5*4)
68,50000(2,5*2,5*6+3,1*2,5*4)
6,30000(7,0*0,45*2)

Montáž la[ování stUech, vzdálenost latí do 22 cm7623422024 m2 327,76800 61,61 20 193,79
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výkresu krovu:
145,56000(1,735*2+0,95*4*2+4,3*2)*7,4
182,21000(2,5*3*2+3,1*2*2)*6,65

VyUezání otvor] stUech, v la[ování pl. do 2 m27623419125 m2 0,36000 62,20 22,39
Výkaz výmEr:

otvor pro stUešní výlez:
0,360000,6*0,6

Spojovací a ochranné prostUedky pro stUechy7623950006 m3 27,54841 1 117,14 30 775,43
Výkaz výmEr:

součet kubatur jednotlivých prvk]:
27,550001,2144+4,50681+18,1984+181,44*0,020

Boční kce pro opláštEní vikýUe S2-S3pc762017 kpl 20,00000 2 850,00 57 000,00
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výpisu krovu:
20,0000020

Boční kce pro opláštEní vikýUe S2pc762028 kpl 6,00000 2 650,00 15 900,00
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výpisu krovu:
6,000006

Boční kce pro opláštEní vikýUe S3pc762039 kpl 4,00000 3 150,00 12 600,00
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výpisu krovu:
4,000004

D+M krokví krokví sbíjených z prkenpc7620510 kpl 16,00000 350,00 5 600,00
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výpisu krovu:
16,0000016

Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 4m  š. do 100mm6051258611 m3 4,50681 3 365,00 15 165,42
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výkresu krovu:
2,00000(1,735*2+0,95*4*2+4,3*2)*7,40*0,5*0,025*1,1
2,51000(2,5*3*2+3,1*2*2)*6,65*0,5*0,025*1,1

Tezivo hranEné SM, dl. do 7m6051651212 m3 18,19840 5 895,00 107 279,57
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výpisu krovu:
18,20000(2,205+2,72+1,70+0,32+0,659+0,235+4,927+0,653+0,451+0,082+0,071+0,103+

Deska dUevoštEpková OSB 3 N tl. 20 mm6072501613 m2 181,44000 214,00 38 828,16
Výkaz výmEr:
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
víkýUe, 5% ztrátné:

102,90000(3*20+3*6+5*4)*1,05
71,92000(2,5*2,5*6+3,1*2,5*4)*1,05
6,62000(7,0*0,45*2)*1,05

PUesun hmot pro tesaUské konstrukce, výšky do 12 m99876220214 % 4 384,05166 3,58 15 694,90
762 Konstrukce tesaVskéCelkem za: 454 100,07

764 Konstrukce klempíVskéDíl:
Lindab oplechování atiky, rš 600mm, povrchová úpra76422149115 m 14,00000 525,00 7 350,00

Popis: včetnE dodávky difuzní fólie a spojovacích prostUedk].

Výkaz výmEr:
oplechování štítové atiky:

14,000007,0*2
Lindab žlab zaatikový - vikýUe, rš 600 mm, atyp76425149116 m 27,50000 136,07 3 741,93

Výkaz výmEr:
žlaby vikýU]:

27,500002,51*6+3,11*4
Lindab žlab zaatikový - vikýUe, rš 600 mm, atyp, povrchová úprava 
Elite

76490120217 m 55,80000 756,63 42 219,95

Popis: včetnE tEsnícího pásu, tmelu včetnE spojovacích prostUedk].

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu stUechy:

55,800002,51*12+3,21*8
Lindab, okapový plech FOTP, tl. 0,5 mm, RŠ 205 mm, povrchová 
úprava Elite

76490120518 m 59,53500 270,56 16 107,79

Popis: včetnE spojovacích prostUedk].

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu stUechy:

59,530002,51*6+3,11*4+1,735*2+5,01*4+3,375+5,15
Lindab,zastUeš.jednoduché,hUebenový plech,do 30°, hUeben.plech NP 
RŠ 410 mm, povrchová úprava Elite

76490130619 m 23,60000 605,30 14 285,08

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu stUechy:

23,6000023,6
Lindab,zastU.jednoduché,hUeben.plech,pUípl.nad 30°76490130720 m 23,60000 3,23 76,23

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu stUechy:

23,6000023,6
Lindab, komínek odvEtrávací, DN 110 mm, izolovaný76490131021 ks 4,00000 1 937,00 7 748,00

Výkaz výmEr:
odvEtrání kanalizace vč. pUíslušenství:

4,000004
Lindab, pás vEtrací ochranný OVP 80x5000 mm76490331622 m 61,32620 26,04 1 596,93

Výkaz výmEr:
nasávací dutina, 3% ztrátné:

61,33000(22,6+24,5+3,11*4)*1,03
Lindab lemování rš 250 mm, tl. 0,6 mm, povrchová úprava Elite76490320423 m 212,00000 257,00 54 484,00

Popis: včetnE tEsnícího pásu, závEtrné lišty a spojovacích prostUedk].

Výkaz výmEr:
lemování vikýU], štítových atik:

212,000005,0*2*6+5,5*2*4+7,0*4+4,0*20
Lindab, zastUešení hladkými plechy, nad 30°, FOP/HBP tl. 0,5 mm, 
povrchová úprava HB polyester

76490401124 m2 425,76800 918,28 390 974,24

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu stUechy:

145,56000(1,735*2+0,95*4*2+4,3*2)*7,4
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
182,21000(2,5*3*2+3,1*2*2)*6,65

98,000003*20+3*6+5*4
Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm76490810125 kus 8,00000 322,65 2 581,20

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu stUechy:

8,000008
Lindab žlab podokapní p]lkruhový R,velikost 125 mm76490104026 m 32,01000 355,94 11 393,64

Popis: včetnE háku, čela a spojky.

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu stUechy:

32,010003,35+5,150+5,01*4+1,735*2
Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 87 mm, v ostatních barvách76490810827 m 64,00000 607,61 38 887,04

Popis: VčetnE dodávky a montáže klempíUských prvk] a spojovacího materiálu.
včetnE kolena , objímky, mezikusu a zednické výpomoci.

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu stUechy:

64,000008*8
PUesun hmot pro klempíUské konstr., výšky do 12 m99876420228 % 5 914,46029 1,02 6 032,75

764 Konstrukce klempíVskéCelkem za: 597 478,78

765 Krytiny tvrdéDíl:
Montáž kontrala[ování pUi vzdálenosti latí do 1 m76579923129 m2 327,76800 14,81 4 854,24

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu krovu:

145,56000(1,735*2+0,95*4*2+4,3*2)*7,4
182,21000(2,5*3*2+3,1*2*2)*6,65

PUíplatek za sklon od 30° do 45° - kontralatE76579923530 m2 259,26800 2,37 614,47
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výkresu krovu:
145,56000(1,735*2+0,95*4*2+4,3*2)*7,4
113,71000(2,5*3*2+3,1*2*2)*4,15

PUíplatek za sklon od 30° do 45° - dif]zní fólie76579931531 m2 259,26800 4,44 1 151,15
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výkresu krovu:
145,56000(1,735*2+0,95*4*2+4,3*2)*7,4
113,71000(2,5*3*2+3,1*2*2)*4,15

Montáž fólie na krokve pUibitím, podstUešní difúzní fólie Lindab 
Contactfol 135

76579931032 m2 298,15820 55,04 16 410,63

Popis: Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetnE spojovacích prostUedk].

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu krovu, ztrátné 15% (pUekrytí):

167,39000(1,735*2+0,95*4*2+4,3*2)*7,4*1,15
130,77000(2,5*3*2+3,1*2*2)*4,15*1,15

Montáž fólie na bednEní pUibitím, pUelepení spoj], difúzní pojistná 
hydroizolace Delta Foxx

76579931333 m2 94,53000 167,04 15 790,29

Popis: Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetnE spojovacích prostUedk].

Výkaz výmEr:
stUešní plochy vikýU], ztrátné 15% (pUekrytí):

94,53000(2,5*3*2+3,1*2*2)*3,0*1,15
Montáž fólie na bednEní pUibitím, pUelepení spoj], difúzní pojistná 
hydroizolace METAL

76579931334 m2 98,00000 284,00 27 832,00

Popis: Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetnE spojovacích prostUedk].

Výkaz výmEr:
separační vrstva svislých stEn vikýU]:

98,000003*20+3*6+4*5
La[ stUešní 40x60 mm6051711135 m3 1,21440 5 665,00 6 879,58

Zpracováno programem BUILDpower S
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PoV. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výpisu krovu:
1,210000,06*0,04*460*1,1

PUesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m99876520236 % 735,32354 2,80 2 058,91
765 Krytiny tvrdéCelkem za: 75 591,27

766 Konstrukce truhláVskéDíl:
Obložení podhled] složitých, palubkami SM š. 10 cm76642311337 m2 20,83043 200,21 4 170,46

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu krovu:

13,47000(1,735*0,4*2+5,0*0,4*4+3,4*0,4+5,2*0,4)*1,05
5,05000(1,735*0,15*2+5,0*0,15*4+3,4*0,15+5,2*0,15)*1,05
2,31000(0,4*0,7*0,5*15)*1,10

Podkladový rošt pro obložení podhled]76642711238 m 38,40000 66,07 2 537,09
Výkaz výmEr:

výmEry pUevzaty z výkresu krovu:
38,400000,4*48*2

Montáž stUešního výlezu rozmEr 46/61 cm76662405239 kus 1,00000 516,84 516,84
Výkaz výmEr:

viz výkres stUechy:
1,000001

Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-166051254040 m3 0,09216 5 115,00 471,40
Výkaz výmEr:

prkna pro zhotovení roštu pro obložení palubkami:
0,09000(0,1*0,4*0,024*48*2)

Výlez stUešní Lindab SVI-CL 600/600mm6114060041 kus 1,00000 3 700,00 3 700,00
Výkaz výmEr:

viz výkres stUechy:
1,000001

PUesun hmot pro truhláUské konstr., výšky do 12 m99876620242 % 113,95787 0,75 85,47
766 Konstrukce truhláVskéCelkem za: 11 481,26

783 NátFryDíl:
NátEr epoxidový truhláUských výrobk] 1x + 1x email78365100243 m2 19,73850 163,27 3 222,70

Výkaz výmEr:
výmEry pUevzaty z výkresu krovu:

12,83000(1,735*0,4*2+5,0*0,4*4+3,4*0,4+5,2*0,4)
4,81000(1,735*0,15*2+5,0*0,15*4+3,4*0,15+5,2*0,15)
2,10000(0,4*0,7*0,5*15)

783 NátFryCelkem za: 3 222,70

Zpracováno programem BUILDpower S
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6.1. Úvod

6.1.1.  Informace o objektu
Název stavby: PŘÍSTAVBA  HOTELU  AGH  –  WELLNESS  CENTRUM

S ROZŠÍŘENÍM UBYTOVACÍ KAPACITY HOTELU
Místo stavby: Ul. Nerudova 142, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Druh stavby: Změna dokončené stavby - přístavba
Způsob využití: Ubytování a relaxace
Stavební úřad: Odbor výstavby a územního plánování, Letenská 1918, Rožnov

pod Radhoštěm, 756 61
Katastrální území: Rožnov pod Radhoštěm
Dotčené parcely: st. 192, 1543/60, st.190/2
Sousední parcely: 15/1, 15/4, st.190/1, 1543/62, 3564/3, 3564/5, 3621/1
Investor: Soukromá společnost
Vedoucí práce: Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Vypracoval: Bc. Vojtěch Vojkůvka

Přístavba  hotelu  je  navržena  s  využitím  jak  moderních,  tak  i  klasických  stavebních 
materiálů. Reaguje na okolní zástavbu jak svým umístěním – plynule navazuje na stávající hotel
v jeho severovýchodní části, tak vzhledem. Samotný objekt je třípodlažní, konstrukci střechy tvoří 
dvouplášťová  šikmá  sedlová  střecha  s  jednou  odvětrávanou  vzduchovou  mezerou  doplněná 
pultovými  vikýři.  Sklon  střešních  rovin  sedlové  části  je  38o,  pultové  části  7o,.  Přístavba  má 
obdélníkový  tvar,  v  místě  napojení  na  stávající  budovu se  zkosením,  o  max.  rozměrech  24,95
x 10,63m.  Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchou stavbu hmotového charakteru 
podobného stávající budově. Fasáda objektu je tvořena omítkovým systémem doplněná plastickým 
členěním v různých barvách. Okenní výplně jsou navrženy dřevěné v barvě tmavě hnědé mahagon. 
Střešní konstrukci tvoří systémové plechové šablony Lindab Click v tmavě šedeé antracitové barvě, 
imitující vzhled falcované krytiny. Přesahy střešního pláště se podbijí palubkovým obkladem na 
pero-drážku v odstínu antracitově šedém.

93

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



6.1.2.  Odborná způsobilost
Tesařské,  pokrývačské  a  klempířské  prvky  a  konstrukce  bude  provádět  dodavatel  nebo 

subdodavatel  s  patřičným  oprávněním  pro  realizaci  těchto  prací  (živnostenský  list).  Jednotliví 
pracovníci  dodavatele  musí  prokázat  na  vyžádání  objednatele  odbornou  způsobilost
a kvalifikaci. Tento technologický postup se věnuje zvlášnostem pokládky střešních prvků Lindab 
Click a zacházení s komponenty a příslušenstvím od tohoto výrobce, proto je nezbytné aby byli 
pracovníci pro takovýto systém provádění střešního pláště proškoleni. Dodavatel před započetím 
prací musí prokázat, že je schopen zajistit potřebné strojní vybavení a také jeho provozuschopnost.

6.1.3.  Obsah dodávky
Obsahem  dodávky  je  provedení  zastřešení  objektu  wellness  centra  sedlovou  střešní 

konstrukcí  krovu  s  pultovými  vikýři  včetně  zhotovení  krytiny  a  všech  klempířských  prvků
a příslušenství (vytvoření prostupů kanalizace, upevnění hromosvodu, výlez na střechu).

Dodavatelem bude zajištěno dodání veškerého potřebného materiálu, strojů a pracovníků pro 
realizaci kompletního střešního pláště tohoto objektu. 

6.1.4.  Převzetí pracoviště
Pracoviště k provedení střešní konstrukce přebírá subdodavatel  nebo pověřený pracovník 

subdodavatelské firmy provádějící střešní konstrukce od hlavního stavbyvedoucího. Subdodavatel 
přebere  stavbu  ve  fázi  kdy  je   zhotovena  stropní  konstrukce  nad  2.NP a  jsou  provedeny  dle 
projektové dokumentace nosné konstrukce obvodového a vnitřního zdiva 3.NP včetně jejich ztužení 
železobetonovými  věnci.  Kontroluje  se  především  provedení  a  kvalita  předešlých  prací
a  připravenost  pracoviště  pro  práce  nadcházející  a  soulad  provedených  prací  s  projektovou 
dokumentací.  Zdivo, na kterém bude uložena krovová konstrukce musí mít požadovanou únosnost. 
Provede se kontrola svislosti zdiva, u kterého maximální odchylka činí  ± 20mm v rámci jednoho 
podlaží  a  kontrola  rovinnosti  zdiva,  u  kterého  maximální  odchylka  činí  ±  10mm/m  nebo
±  50mm/10m délky  zdiva  dle  normy[30].  Dále  se  kontroluje  možnost  napojení  pracoviště  na 
energie, zda jsou skladovací prostory potřebné pro zhotovení střešní konstrukce vhodně umístěny
v  blízkosti  zabudování  do  konstrukce.  Z  důvodů  bezbečného  pohybu  pracovníků  a  materiálů 
subdodavatel kontroluje také lešení a zařízení sloužící k vertikální dopravě. Na staveništi musí být 
zajištěny  prostory  se  sociálním zařízením  pro  pracovníky  a  vedoucího,  u  kterých  je  zajištěno 
napojení na inženýrské sítě.
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Na závěr se provede zápis o předání a převzetí pracoviště a zápis do stavebního deníku. Na 
základě  převzetí  pracoviště  a  následujícím  zahájení  prací,  přebírá  zhotovitel  střešího  pláště 
zodpovědnost za své pracoviště.

6.2.  Popis a kvalita stavebních materiálů

6.2.1. Materiál pro nosnou konstrukci krovu
Použije se hraněné smrkové řezivo předepsané jakosti a třídy pevnosti s absolutní vlhkostí 

nepřesahující  20%,  ošetřené  chemickým  přípravkem  proti  působení  biotických  škůdců.  Jako 
spojovací materiál jsou navrženy systémové spojovací prvky BOVA. 

Materiál bude na stavbu dodán dle potřeby pomocí nákladního vozidla TATRA T815 NTH
a za pomocí  autojeřábu  AD 10 MB bude  dopraven na podkrovní podlahovou úroveň,  případně 
skladovací  plochu,kde  bude  postupně  zpracovávan  a  zabudovávan  do  konstrukce.
V  případě  těžších  prvků  bude  materiál  po  zpracování  za  pomocí  autojeřábu  vyzdvižen  na 
požadované místo zabudování  do konstrukce.  Skladovaný  materiál  bude uložen na  podkladních 
hranolech  a  chráněn  proti  povětrnostním  vlivům  vodotěsným  krytím,  zajistí  se  průchod  mezi 
jednotlivými  hráněmi  v  šířce  0,75  m.  Skladování  materiálu  krovu  bude  zajištěno  dodavatelem 
konstrukce mimo staveniště,  na staveniště bude dle potřeby postupně navážen. Spojovací prvky, 
nářadí a  pomocný materiál se uskladní v suchých uzamykatelných skladech s pevnou podlahou do 
beden či regálů.
 

6.2.2. Materiál pro střešní krytinu vč. příslušenství
Střešní difůzní fólie DELTA – FOXX PLUS
Střešní fólie navržená jako difuzní pojistná hydroizolace pro zajištění vodotěsného podstřeší 

střech s malým sklonem, odvádí zkondenzovoanou vodu kapající ze střešní krytiny, je navržena pro 
použití  ve  skladbě  střešních  vikýřů.  Fólie  má  samolepící  okraje.  Izolace  se  dodává  v  rolích
o rozměrech 1,5 m x 50 m, váha role je 16,5 kg.  Kontralatě se podtěsňují páskou DELTA - NB 50, 
která slouží k provádění vodotěsného podstřeší. Role se skladují ve svislé poloze. Na stavbu se 
doveze zároveň se střešní krytinou valníkem MAN 6x4, délka korby 7,2 m.
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Střešní difůzní fólie LI�DAB CO�TACTFOL 135
Fólie je  vhodná  pro  použití  jako  kontaktní  podstřešní  difúzní  membrána  v  šikmých 

střechách,  zabraňuje  pronikání  vlhkosti  do  střešního  souvrství  a  odvádí  zkondenzovanou  vodu 
kapající ze střešní krytiny. Lze ji aplikovat přímo na tepelnou izolaci. Vzduchová mezera mezi fólií 
a tepelnou izolací nebo bedněním není nutná,  lze proto využít celou výšku krokví pro tepelnou 
izolaci. Izolace se dodává v rolích o rozměrech 1,5 m x 50 m, váha role je 10,1 kg.  Kontralatě  je 
možnopodtěsňovat páskou např. DELTA - NB 50, pro zvýšení ochrany konstrukce v místě průchodu 
kotvících prvků. Role se skladují ve svislé poloze. Na stavbu se doveze zároveň se střešní krytinou 
valníkem MAN 6x4, délka korby 7,2 m.

Střešní difůzní fólie GUTTAFOL 165 DO METAL
Vysoce  difúzní  kontaktní  fólie  s  distanční  ocelovou  mřížkou  pod  plechové  krytiny.

V navržené skladbě je použita pro vytvoření separační vrstvy pod krytinu na svislém plášti vikýřů. 
Na  stavbu  se  doveze  zároveň  se  střešní  krytinou  valníkem  MAN  6x4,  délka  korby
7,2 m.

Prostupová manžeta EPDM a větrací komínek OKI
Jedná  se  o  komplet  sloužící  k  odvětrání  kanalizace  určený  pro  krytinu  Lindab  Click. 

Prostupová  manžeta  se  dodává  v několika  rozměrech  pro  průměry  7  -  660  mm.  Tato  manžeta
z  flexibilního  EPDM se  používá  k  utěsnění  střechy  v  místě,  kde  prochází  odvětrávací  potrubí 
Základna gumové manžety je vyztužená hliníkem pro snadné ruční nastavení vlny na střešní profil. 
Manžety jsou dodávány na stavbu pomocí dodávky, budou ihned zabudovány do konstrukce bez 
nutnosti skladováni.

Krytina LI�DAB CLICK 25
Jedná se o střešní krytinu z ocelového, žárově pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou 

vrstvou.  Krytina je vhodná pro střešní roviny od sklonu 7o, byla vybrána pro svou jednoduchost 
montáže a ucelený sortiment klempířských a spojovacích prvků. Vyrábí se v šířkách pásu od 477 
mm, a délce 800 – 8000 mm. 
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Obr.4: Schéma řešení zámku krytiny typu Click [55]

Doprava:  Nakládka  a  vykládka  musí  být  provedena  za  pomoci  takových  zařízení
a  prostředků,  aby  nedošlo  k  poškození  výrobků.  Auto,  určené  pro  přepravu  musí  být  vhodné
k  přepravě  požadovaných  výrobků,  musí  mít  rovnou  a  dostatečně  dlouhou  ložnou  plochu,
v případě kryté ložné plochy musí být tato přístupná z boční strany v dostatečné délce. Materiál 
musí být na autě zajištěn takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jakémukoliv pohybu balíků, resp. 
výrobků ani jako celku, ani vzájemně po sobě.  Na stavbu se  bude krytina dopravena valníkem 
MAN 6x4, délka korby 7,2 m.

Obr.5: Manipulace s materiálem pomocí jeřábu [55]

Spojovací materiál
K provádění  střešní  nosné  konstrukce a  krytiny  je  zapotřebí  různých  druhů spojovacích

a kotevních prvků. Jedná se o spojovací prvky pro tesařské konstrukce zn. BOVA, vruty do dřeva 
Fischer, stavební hřebíky  a spojovací pateriál pro krytinu Click.  Spojovací materiál je dodáván na 
stavbu  pomocí  dodávky,  skladuje  se  v  originálním  balení,  v  suchém  uzamykatelném  skladu
v regálech.
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Okapové žlaby a svody
Jsou zhotoveny z totožného materiálu jako střešní krytina. Systém LindabRainline se skládá 

z  ucelené  řady  prvků,  které  jsou  potřebné  pro  dokonalé  odvodnění  střechy.  Jejich  použití  je 
osvědčeno v oblastech s velkým množstvím sněhu a silnými mrazy.  Na stavbu se budou prvky 
dopravovat valníkem MAN 6x4, délka korby 7,2 m. 

Výlez na střechu SVI – CL
Střešní výlez konstruovaný speciálně pro střešní krytinu systému Lindab SRP Click. Výlez 

je  opatřen  originální  drážky  shodné  a  kompatibilní  s  krytinou,  tak  aby  montáž  byla  rychlá
a jednoduchá.  Střešní výlezy jsou dodávány na stavbu pomocí dodávky, budou ihned zabudovány 
do konstrukce bez nutnosti skladováni.

6.2.3. Spotřeba materiálů
Hraněné řezivo 16,50 m3

Latě + kontralatě 2260 mb
OSB desky KRONOSPAN SUPERFINISH ECO tl. 20mm 180 m2

Difůzní fólie LINDAB CONTACTFOL 135 300 m2 = 4 role
Difůzní fólie DELTA FOX – PLUS 100 m2 = 2 role
Difůzní fólie GUTTAFOL 165 DO METAL 100 m2 = 2 role
Krytina Lindab Click 25 320 m2

Systémové klempířské prvky Lindab 135 mb
Okapy žlaby a svody 154 mb
Výlez na střechu SVI-CL Lindab 1 kpl
Odvětrávací kanalizační komínek plechový 4 ks
Prostupová manžeta EPDM 4 ks
Uchycení - zachytávač sněhu Lindab FF 95 ks
Trubky zachytávače sněhu 144 mb
Střešní ochranná větrací PVC mřížka 48 mb = 10 balení
Těsnící páska Delta NB-50 100 mb = 5 balení
Těsnící pýska TBA Lindab 120 mb = 60 balení
Tmel Novaplast 4 tuby (310 ml)
Spojovací technika: Vruty do dřeva Fischer 4,0 x 60 Tx 20 1 balení (500 ks)

Stavební hřebíky: 2,5 x 60 1 balení (5kg)
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3,15 x 80 1 balení (5kg)
Lepenkové hřebíky: 2,8 x 32 1 balení (5kg)
Krováky: 7,6 x 240 170ks = 3 balení 
Spoj. desky BOVA BV/DS 120x180 80 ks
Spoj. úhelníky BOVA BV/Ú 100x140x140 130 ks
Trámová spojky BOVA BV/ST, 200 34 ks
Vruty W153 Lindab 3000 ks = 12 balení 
Vruty SL2T Lindab 600 ks = 3 balení

6.2.4. Přebírka materiálu a jeho kontrola
Materiál bude přebírán stavbyvedoucím, ten provádí nejprve vizuální kontrolu,  na základě 

označení prvků s označením dodávky a její specifikace dle dodacího listu se porovná soulad se 
skutečným  stavem.  Pokud  dojde  k  záměně  výrobků,  ztrátě  části  dodávaného  materiálu  nebo 
poškození přepravovaných výrobků a ochranných obalů, je třeba ihned kontaktovat zodpovědného 
zástupce  dodavatele  prvků,  sepsat  protokol  o  vzniklých  skutečnostech  a  vyčkat  na  svolení
s  manipulací  výrobků.  Pokud   jsou  některé  prvky  zjevně  poškozeny,  není  vhodné  vybalovat 
výrobky z obalů a zabudovávat je.

Materiál bude skladován v suchém a krytém prostoru bez možnosti zasažení ostřikující nebo 
zatékající srážkovou vodou. Při samotné montáži je možno výrobky skladovat ve vnějším prostředí 
jen v nezbytném množství a čase na zpevněné ploše, zabrání se zatečení a zanášení nečistot mezi 
jednotlivé  kusy.  Materiál  nesmí  být  skladován  ve  vnějším  prostředí  v  zimním  období. 
Stavbyvedoucí  zabezbečí  vhodné  skladování  materiálů  podle  technických  listů  jednotlivých 
výrobků. 

6.3. Připravenost a pracovní podmínky
Před započetím montáže střešní konstrukce bude zhotovena stropní konstrukce nad 2.NP, 

provedeny  dle  projektové  dokumentace  nosné  konstrukce  obvodového  a  vnitřního  zdiva  3.NP 
včetně jejich ztužení železobetonovými věnci.  Bude provedena kontrola otvorů pro prostupy  ve 
stropní  konstrukci  a  jejich  situování  vůči  konstrukci  střešních  prvků.  Zdivo  pro  uložení  nosné 
konstrukce krovu musí vykazovat dostatečnou pevnost, dle PD bude zkontrolována poloha kapes 
pro uložení vaznic. 
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V  podkrovním  prostoru  bude  nivelačním  laserovým  přístrojem  vyznačen  váhorys.  
Podklad pro pokládku střešního souvrství musí být čistý a suchý, hladký, zbaven ostrých 

výčnělků,  musí  umožňovat  osazení  klempířských  konstrukcí  v  požadovaném  tvaru,  sklonu
a v požadované pevnosti, musí být dostatečně únosný a stabilní pro kotvení.

Je zakázáno provádět práce za nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek. Práce 
musí být přerušeny při rychlosti větru nad 10,7 m/s, při snížené viditelnosti menší než 30 m, bouři, 
sněžení a tvorbě námrazy. Rozhodnutí o přerušení prací je nutno zapsat do stavebního deníku.

Montáž fólií může být aplikována pouze tehdy, kdy teplota podkladu neklesno pod hodnotu 
+ 5oC, podklad musí být suchý, bez ledu či námrazy. Klempířské prvky je možno osazovat při 
taplotě materiálu a prostředí nad + 5oC. 

Před  začátkem provádění  prací  bude  provedeno  kolem celého  objektu  lešení  do  úrovně 
stropní konstrukce nad 2.NP. V prostoru montáže střešní konstrukce,  tedy na úrovní 3.NP bude 
provedeno  pomocné  pracovní  lešení  dle  požadavků  realizátora  stavby.  Budou  zkontrolovány 
dopravní prostředky a manipulační plochy pro dopravu pracovníků a materiálů. Odpady vznikající 
při stavebních pracích budou tříděny, ukládány do připravených kontejnérů a průběžně odváženy
k racyklaci či likvidaci.

6.4. Personální obsazení
Pracovní četa bude složena z:
Stavbyvedoucí 1x
Mistr 1x
Odborní řemeslníci 4x
Pomocní pracovníci 2x
Jeřábník 1x
Vazač 1x

6.4.1. Zodpovědnost pracovníků
Stavbyvedoucí řídí, kontroluje a zodpovídá za kvalitu provedených prací. Mistr je podřízený 

stavbyvedoucímu,  zodpovídá  za  průběh  a  kvalitu  prací  pracovní  čety,  která  je  složena  ze
4 odborných řemeslníků a 2 pomocných pracovníků. Pomocní pracovníci zajišťují práce pomocné 
dle pokynů mistra.  Přesun materiálů na úroveň posledního nadzemního podlaží bude zajišťovat 
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vazač s jeřábníkem. Vazač i jeřábník se budou řídit pokyny mistra, vazač dbá na správné uvazování 
prvků za závěsné oko jeřábu, jeřábník je zodpovídá za správnou manipulaci s materiálem.

6.5. Stroje a pomůcky

6.5.1. Stroje
Autojeřáb AD 10 MB
Autojeřáb  AD  10  je  určený  pro  stavební  a montážní  práce.  Autojeřáb  je  dodáván 

s dvoudílným  teleskopickým  výložníkem  a hydraulikou  Danfoss  s joysticky  na  podvozku 
Mercedes-Benz Atego 1325 AF. Maximální nosnost 10 000 kg [43]. 

Jeřáb  bude  využit  k  dopravě  dřevěných  prvků krovu na  podlahovou  úroveň  posledního 
podlaží, pípadně na místo zabudování do konstrukce, maximální dosah výložníku je 15m.

Ozubnicový výtah s hliníkovým sloupem GEDA 500 Z
Výtah určený pro přepravu materiálů a osob, nosnost 500 kg, rychlost zdvihu 20 m/min., 

dopravní výška 50 m, nopojení na přípojku elektřiny 230 V. Rozměr přepravní plošiny délka 140 
cm, šířka 90 cm, výška 100 cm, minimální pracovní půdorys 2,5 m x 1,8 m.

6.5.2. Pomůcky
Motorová pila 2x, kotoučová stolní pila 1x, ruční pila 2x, pokosník 2x, kladivo 4x, gumová 

palička  2x,  provázek  2x,  olovnice  1x,  měřící  pásmo  2x,  skládací  metr  2x,  tesařská  tužka  3x, 
nivelační laserový přístroj 1x (hadicová vodováha 1x), žebřík 4 m 2x, aku vrtačka 2x, nůžky na 
plech mechanické 2x, nůžky na plech elektrické 1x, odlamovací nůž 2x, metr 5x, mechanická pistol 
na tmel 2x, sešívačka 2x, přitlačovací váleček 2x, falcovací kleště 2x, ohýbací přípravek 2x.

6.5.3. Ochranné pomůcky
Pracovníci  budou  vybaveni  dle  profese  a  prováděných  činností  vhodným  pracovním 

oděvem,  rukavicemi,  nákoleníky,  přilbou,  brýlemi,  obuví  s  měkkou  a  nešpinivou  podrážkou
v protiskluzové úpravě.

Každý z pracovníků pracující na šikmé ploše bude vybave soupravou jistící se proti pádu: 
bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda. 
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Tyto pomůcky budou ukotveny k pevnému a spolehlivému místu na střešní konstrukci tak, aby při 
práci nepřekážely. 

6.6. Pracovní postup

6.6.1. Zhotovení nosné konstrukce krovu [35]
Z hlediska ekonomického je nosný systém krovu řešen s maximálním důrazem kladeným na 

použití prvků z plného rostlého smrkového dřeva a využití v plné míře jeho příznivých pevnostních 
charakteristik. 
  

   6.6.1.1. Osazení pozednic

Na podkrovní  nadezdívce  se  zkontroluje  poloha  již  zabudovaných  kotevních  závitových 
tyčí, jejich počet a situování dle dokumentace. Do připravených pozednic se ve stejných místech 
vyvrtají otvory, prvky se osadí na místo zabudování a zajistí se pomocí podložek a matic. Zároveň 
se  provádí  kontrolní  přeměření  souladu  vnější  vzdáleností  protilehlých  pozednic  a  zda  jsou 
souměrně osazeny vůči podélné ose krovu. V této fázi se zatím neprovede konečné dotáhnutí matic, 
nechají se nepatrně volné aby byla možná jejejich rektifikace. Po osazení všech prvků pozedenic se 
provede jejich srovnání do vodorovné polohy, podle horní hrany pozednice, laserovým nivelačním 
přístrojem  příp.  hadicovou  vodováhou.  V  případě  nutnosti  vyrovnání  nerovnosti  se  pozednice 
podloží velkoplošnými plechovými podložkami.  Provede se  konečné dotažení matic,  přebytečná 
délka závitových tyčí se odřeže pomocí úhlové brusky s řezným kotoučem. V místě francouzských 
oken se pozednice neosazují, ale budou přerušeny zároveň s ostěním oken. 

Obr.6: Osazení pozednic na pozednicový věnec 3.NP [53]
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6.6.1.2. Osazení vikýřových sloupků a vaznic
Podle PD se provede vyznačení polohy sloupků na horní straně pozednic, naměří se jejich 

potřebná  výška  a  zkrátí  se.  Zároveň  se  připraví  a  nařežou  příslušné  vikýřove  vaznice
a na pracovní podlaze se pomocí ocelových spojovacích desek BOVA spojí se sloupky v jeden 
celek. Následně se tato konstrukce položí na místo zabudování a zvedne do svislé polohy, sloupky
a pozednice se spojí ocelovým spojovacím úhelníkem BOVA. Provizorní zajištění prvku ve svislé 
poloze proti  jeho vybočení v  příčném směru se  provede uchycením prken,  které  se stavebními 
hřebíky fixují z vrchní strany k vaznici a střední nosné zdi, v tomto případě postačí vždy dvojice 
prken na 1 vikýř, jelikož šířka vikýře je jen cca 2 m. Provizorní zavětrovací prkna je nutno umístit 
tak, aby nebránila následnému pracovnímu postupu. 

Obr.7: Osazení vikýřových rámů [53]

6.6.1.3. Osazení příčného nosníku
Příčný  nosník má rozpětí  přes  celou šířku objektu,  plní  v  konstrukci  krovu více funkcí, 

jednak slouží jako nosná konstrukce střech vikýřů a  dále jako podpěrná konstrukce vrcholových 
sloupků a středových vaznic. Je umístěn na vikýřových vaznicích a středním nosném zdivu. Poloha 
nosníků je  dáná projektovou dokumentací,  před osazením je nutné vyznačit  polohu nosníků na 
vikýřové vaznice. Nosník vzhledem k jeho délkovým rozměrům je nutné sestavovat vždy ze dvou 
kusů, které se spojí trámovou spojkou BOVA. Nopojeni může být provedeno v místě nulových 
ohybových momentů – tzn. nad středovými nosnými zdmi, aby všechny spoje nebyly prováděny 
pouze nad jednou z  chodbové středové zdi,  je  nezbytné napojení  provádět  střídavě nad oběma 
zdma,  tím se dosáhne prostorově tuhého celku. Kotvení k vikýřové vaznici  se provede pomocí 
systémových úhleníků BOVA, tyto prvky se použijí rovněž ke spojení nosníků s nosnými zdmi
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z důvodu zajištění vyšší  tuhosti  v příčném směru konstrukce.  Po osazení a  konečném ukotvení 
všech  prvků  je  možno  provizorní  zajištění  polohy  svislé  konstrukce  vikýřů  pomocí  prken 
demontovat. 

     Obr.8: Osazení příčných nosníků na vikýřové rámy a střední nosné zdivo [53]

6.6.1.4. Osazení středové vaznice

Poloha  středových  vaznic  je  dána  projektovou dokumentací,  vyznačí  se  na  horní  straně 
příčných  nosníků  a  na  štítovém zdivu.  V rámci  zdění  štítového zdiva  se  vynechaly  kapsy  pro 
uložení vaznic, je třeba zkontrolovat rozměry kapsy a dále zda jsou podkladní plochy provedeny ve 
stejné výškové úrovni. Vaznice se osadí na místo určení, dříve než se provede ukotvení k příčným 
nosníkům pomocí systémových úhelníku BOVA je třeba zajistit  osovou souměrnost umístěných 
prvků na obou stranách střešních rovin jejich kontrolním měřením.

Obr.9: Osazení středových, vrcholových sloupků a vaznic[53]
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  6.6.1.5. Osazení vrcholového sloupku a vaznice

Provede se  vyznačení  středové osy  a  následně poloha  sloupků na  horní  stranu příčných 
nosníků.  Předem  připravené  sloupky  se  osadí  dle  značení  lípnutím  k  příčným  nosníkům
a zajistí se systémovými úhelníky BOVA.  Vrcholová vaznice se osadí na sloupky a zajístí se rovněž 
systémovými úhelníky. Délkové napojení vaznic je možno provádět jen v místě podepření sloupky.

6.6.1.6. Osazení krokví

Rozměření osových vzdáleností krokví se provede vyznačením os a vnějších hran krokví na 
vrchní vnější hrany vaznic a pozednic. Natažením provázku v místě vyznačení osy krokve mezi 
pozednicemi (u kratších krokví  mezi vaznicemi),a  spuštěním olovnice z místa vyznačení  osové 
polohy  krokve  na  vrcholové  vaznici  se  zabezpečí  kontrola  vytýčení  rovinnosti  pro  osazování 
krokví.  Vždy  se současně osazují  2 krokve zároveň,  tedy  jeden krokevní pár.  Rozměření  délky
a zkrácení prvku se provádí na úrovni pracovní podlahy. Krokevní pár se pomocí osedlání posadí na 
podpůrné  prvky  (vaznice  a  pozednice)  na  místo  určení  dle  vyznačení  a  zajistí  se  krováky
Fe 7,6 x 240 mm. 

Po  osazení  všech  krokevních  párů  je  provedeno  zavětrování  konstrukce  pomocí 
systémového napínáku a zavětrovacího pásu BILO 40/2,0mm, které se kotví z horní strany krokví 
diagonálně dle schématického znázornění v PD.

Obr.10: Osazení krokví [53]
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6.6.1.7. Provedení vikýřových krokví a celoplošného záklopu střech a stěn vikýřů
Vikýřové krokve slouží k vytvoření potřebného sklonu střešní roviny vikýře. Tyto prvky 

jsou totožné dimeze jako krokve, kotvení je provedeno do příčného nosníků a vrcholových krokví 
pomocí krokváků Fe 7,6 x 240 mm. 

Vzhledem k nízkému sklonu střešní roviny vikýře (7o) je nutné použít vodotěsné podstřeší
s  celoplošným záklopem.  Jako  záklop  budou použity  OSB desky  Kronospan  Superfinish  ECO
tl. 20mm, kotvení ke krokvím je provedeno pomocí vrutů do dřeva se zápustnou hlavou Fischer
4,0 x 60 Tx 20.

Svislé  stěny  bočnic  a  čel  vikýřů  se  opatří  dřevěnou  konstrukcí  s  tepelněizolační  výplní
z minerální  vlny,  které  se  opláští  OSB deskou Kronospan Superfinish ECO tl.  20mm. Kotvení
k nosné konstrukci vikýřů se provede v místě styku s touto konstrukcí pomocí vrutů Fischer. 

Obr.11: Zhotovení kce s TI výplní pro opláštění vikýřů [53]

Obr.12: Zhotovení opláštění vikýřů pomocí OSB desek Kronospan [53]
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6.6.2. Zhotovení střešní krytiny [36]

6.6.2.1. Montáž okapového plechu na okapové hraně střechy
Tento prvek se vyrábí v délkách 2 a 3 m, proto je potřeba provést úpravu zpočívající ve 

zkrácení prvku dle roztečí krokví a pomocí nůžek na plech přizpůsobit do požadovaného rozměru
a  tvaru.   Z  hlediska  funkčnosti  tento  prvek  slouží  k  usměrnění  stékající  vody  z  krytiny  do 
okapového žlabu a k bezpečnému odvedení kondenzátu ze střešní fólie. Okapový plech se kotví 
pomocí stavebních hřebíků Fe 2,5 x 60 do krokví ve vrchní části plechu. 

6.6.2.2. Vytvoření vodotěsného podstřeší v místě zasřešení vikýřů pomocí fólie
DELTA –  FOXX PLUS – sklon krytiny 7o

Jednotlivé  pásy  se  položí  na  celoplošné  bednění  z  OSB  desek  tl.  20mm  rovnoběžně
s okapem a s přesahem 10-15 cm.

Kotvení pásů se provádí v místě následného přesahu, ne v ploše! Kotvení lze provést pomocí 
sponek mechanické sponkovačky nebo hřebíky papiráky v horní třetině následného přesahu. Rozteč 
kotvicích  prvků  by  měla  být  cca  10  cm.  Svislé  napojení  pásů  se  provádí
v místě kontralatí, v našem případě, vzhledem k rozměrům vikýřů, není žádoucí provádět svislé 
napojení. Spoje do kříže nejsou přípustné. 

Pásy DELTA - FOXX PLUS jsou opatřeny dvěma integrovanými samolepicími přesahy a při 
pokládce se slepují do sebe. Po položení pásů se sejme ochranný film z obou samolepicích okrajů
a provede se slepení pásů. 

Kontralatě se podtěsňují páskou DELTA - NB 50. 

6.6.2.3.  Pokládka  hydroizolační  fólie  LI7DAB  CO7TACTFOL  135  –  sklon
krytin 38o

Pokládka  se  provádí  v  horizontálním  směru  od  okapové  hrany  k  hřebeni  střechy,  pro 
uchycení ke krokvím se používají hřebíky s velkoplošnou hlavou (papíráky).  Jednotlivé pásy se 
překládají přes sebe přibližně o 10 – 15 cm podle naznačených pruhů na fólii. Styky fólie se mezi 
sebou zajistí pomocí oboustranné fixační pásky DB Membrána s vysokou paropropustností. V místě 
okapu se fólie přilepí oboustrannou fixační páskou DB Membrána k okapovému lemování, čímž je 
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zabráněno znehodnocení podkladní konstrukce vlivem působení klimatických změn (teplota, mráz, 
vlhkost, kondenzace, atp.).

V  místě  prostupů  instalací  nad  střešní  rovinu  se  ve  střeše  vyznačí  místo  průchodu
a pojistná hydroizolace se hvězdicovitě prořízne do požadovaného průměru prostupu. Upravený pás 
se nasadí na prostup a pomocí oboustranné lepící pásky DB Membrána se k němu zajistí.

Přechodové  hrany  mezi  odlišnými  sklony  konstrukcí  se  opatří  nařezanými  pruhy  fólie
v šířce 500 mm, které se v půli přehnou, přiložím se k přechodovým hranám tak aby byl zajištěn 
bezpečný odvod případné zatečené vody a spojí se oboustrannou lepící páskou DB Membrána.

Po položení fólie na celé ploše střechy se všechny spoje zkontrolují a pomocí válečku se 
přítlačným pohybem dotěsní.   

     Obr.13: Pohled na hydroizolační fólii Lindab Contactfol a Delta Foxx plus [53]

 6.6.2.4. Montáž kontralatí

Minimální  dimenze  kontralatí  pro  tenty  typ  střešní  konstrukce  jsou  35/50  mm,
z důvodů požadované plochy větracích mezer byla stanovena dimenze 40/60 mm. Kontralatě je 
nutno v dostatečném předstihu opatřit nátěrem proti  biotickým škůdcům např. Bochemit QB, tak 
aby chemický nátěrový přípravek do doby montáže vyschl a nemohl negativně ovlivnit materiál 
fólie. Pod každou kontralať se před jejím zabudovánim nalepí liniově těsnící páska pro zamezení 
vniknutí  vody  v  místě  poškození  fólie  spojovacím  materiálem.  Jednotlivé  kontralatě  jsou 
připevněny rovnoběžně na krokvích pomocí hřebíků Fe3,15 x 80mm tak, aby byly vždy min. 40 
mm zapuštěny v krovích.
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6.6.2.5. Montáž bednění (laťování)  
Pro zhotovení podkladní konstrukce pod střešní krytinu se použijí prkna 25/100 mm, tento 

rozměr  je  vhodný  pro  zajištění  dostatečného  prostoru  pro  ukotvení  krytiny  a  zároveň  pro 
rovnoměrné rozložení plošné hmotnosti od zatížení střechy. 

Nejprve  se  osadí  okapová  prkna  bednění  ve  dvou  řadách  těsně  nad  sebou  na  sraz  pro 
vytvoření  pevného  podkladu  pro  následnou  montáž  okapového  zatahovacího  plechu.  Třetí
a  každé  další  prkno  bednění  se  upevňují  od  sebe  ve  vzdálenostech  50  –  200  mm  až  cca
20 – 30mm pod vrchol. Jako kotvící prostředky jsou použity stavební hřebíky  Fe2,5 x 60mm.  U 
takto provedené zabedněné plochy je nutné průběžně kontrolovat a zajišťovat rovinnost, kolmost
a rovnoběžnost stran a rozměrů. 

Obr.14: Pohled na zhotovené laťování [53]

6.6.2.6. Upevnění větrací mřížky v okapové části
Mřížka  se  používá  jako  ochrana  pro  přívod  vzduchu  a   zamezení  vnikání  nečistot  do 

prostoru pod krytinou vymezeného kontralatěmi.  Mřížka je  osazena pomocí stavebních hřebíků 
Fe2,5  x  60mm   kotvených  k  čelům  kontralatí  a  je  umístěna  nad  prvním  okapovým  plechem 
střešního souvrství.

6.6.2.7. Montáž žlabových háků
Rozměří se rozteče krokví jednotlivých střešních ploch a přiřadí se k nim totožný počet 

háků.  Připravené háky  se  umístí  vedle  sebe tak,  aby  se  na nich mohly  vyznačit  tužkou sklony
a místa ohybů, přitom musí být dodržen minimální sklon okapu 0,5%, pokud není jinak stanoveno 
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projektovou  dokumentací.  Každý  hák  se  očísluje  aby  nedošlo  při  montáži
k záměně viz. Obr. 15. 

       Obr.15: Rozměření ohybů pro ohnutí háků [57]

Na okapovou část bednění jednotlivých střešních rovin se pomocí vrutů namontuje vždy
1. a poslední hák, mezi nimi následně natáhneme provázek. Další háky se montují v linii podle 
provázku.  Háky  je  možno  ohýbat  pomocí  ohýbačky  KBO  nebo  pomocí  svěráku
a trubky o průměru min. 20 mm. Je nutné dbát na to, aby přední hrana okapního žlabu byla oproti 
zadní hraně níže cca o 6mm. Do takto připravených háků se osadí ,v rámci dokončovacích práci, 
okapové žlaby a zajistí se příponkami. Mezi sebou se okapy spojují pomocí systémových zámků.

Žlabové  háky  budou  osazeny  pouze  v  místech,  kde  střešní  rovina  není  přerušena
v okapové části vikýři. Dešťové okapy na vikýřích se provedou do pomocného vybedněného žlabu 
jako klempířský prvek, který  je součástí střešní krytiny  vikýře,  bez nutnosti montáže žlabových 
háků. Vybedněné žlaby budou spádovány vždy jednostranně k vnějším stěnám vikýře, po kterých 
bude voda stékat na šikmé plochy střechy.

6.6.2.8. Montáž okapového zatahovacího plechu
Připevní se tak, aby jeho konec zasahoval do 1/3 až ½ okapového žlabu. Kotvení se provádí 

připevněním k podkladnímu bednění pomocí hřebíků v horní části lišty ve vzdálenostech 300 mm. 
Prvky se kladou vedle sebe tak, aby mezi nimi byla mezera 1 – 2 mm.  Lemování musí být osazeno 
v jednotné rovině, slouží jako startovací profil při montáží jednotlivých lamel krytiny. 

 Obr.16: Kotvení startovacího zatahovacího plechu [54]
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6.6.2.9. Montáž lamel krytiny a příslušenství
V tomto konkrétním případě je nutné začít s pokládkou krytiny od pravoúhlé štítové stěny

v severovýchodní části objektu, jelikož na druhé straně objektu není zakončení střešní konstrukce 
vůči stávající budově pravoúhlé. 

První pás se přiloží k okrají bednění a zarovná se se štítovou atikovou zdí, pokud se šablona 
podélně zkracuje je potřeba odstřihnout okraj v pravé (levé) dolní části 25 x 30 mm aby bylo možno 
provést zvednutí vnějšího okraje na výšku 25 mm. 

 Obr.17: Úprava okraje plechu v dolní části [54]

Lamela  se  položí  na  pomocný  pracovní  stůl  vrchní  barevnou  stranou  směrem  nahoru
a  pomocí  ohýbacího  prostředku se  provede zahnutí.  Následně  se  lamela  otočí  vrchní  barevnou 
stranou  dolů  a  gumovou  paličkou  se  ohyb  dokončí.  Ohyb  musí  být  rovný  a  ostrý,  při  práci
s gumovou paličkou musí být zajištěno pevné a rovné podložení lamely. Ohýbacím přípravkem se 
provede pootevření zahnutí zpět, tak aby vznikl prostor mezi onutím cca 5 mm. Na první lamele
a všech ostatních které budou lícovat se svislými konstrukcemi vikýřů a štítových atikových stěn 
může být ponechá originální drážka pokud není nutné lamely stříhat, případně lze aplikovat lamelu 
s drážkou odříznutou a nahrazenou ohnutím vnějšího okraje na výšku 25 mm. 

Obr.18: Ohýbání lamely pomocí ohýbacího prostředku [54]

111

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



Takto  upravená  lamela  se  položí  na  střešní  konstrukci,  zahákne  se  v  okapové  části  za 
startovací zatahovací okapový plech a zajistí se ve  spodní části jedním vrutem do dřeva  W153 
Lindab k bednění. 

 Obr.19: Zaháknutí lamely za okapový plech [54]

Provede  se  urovnání  lamely  tak,  aby  svírala  pravý  úhel  s  okapovou  hranou  a  dokončí  se  jijí 
ukotvení. Pro kotvení se použijí vruty do dřeva W153 Lindab s plochou hlavou, 6 - 7 ks/m2 s max. 
rozestupem 300 mm u návětrné strany, v ploše střechy méně namáhané větrem se použije 5 ks/m2

s maximálním rozestupem 400 mm.  

Obr.20: Urovnání lamely do roviny a následné kotvení [54]

U druhého pásu se provede pomocí ohýbacího prostředku zahnutí okraje. Připravený pás se 
příloží  na  střešní  konstrukci  k  předchozímu  pásu  s  mírným  přesahem  spodní  hrany
a lehce se stlačí začátek stojaté hrany falcovacími kleštěmi. Poklepem gumové paličky přes prkno 
od spodní okapové hrany lamely se lamela posune do stejné polohy jako první. Mírným poklepáním 
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po drážce  gumovou paličkou podloženou prknem se dosáhne úplného zaklapnutí  drážek  lamel. 
Následně se provede kotvení do bednění protilehlé strany lamely pomocí vrutů. 

      Obr.21: Osazení 2. lamely [54]

Obdobným způsobem se budou krýt  všechny  plochy  šikmé střechy  a  stěn vikýřů,  s  tím 
rozdílem,  že  u  vikýřů  budou  vždy  zaměřeny  a  zastřiženy  pod  odpovídajícím  úhlem  spodní
i horní části lamely.

Změna sklonu krytiny v přechodové části vikýřů
Ve vrcholové části střechy s nižším sklonem se pod zpětný ohyb lamely přiloží kotvící lišta 

C1SRP  a  přichytí  se  vruty  W153  d  bednění.  Ke  kotvící  liště  a  bednění  střešní  roviny
o vyšším sklonu se přiloží přechodový plech OVKSRP a ukotví se k liště C1SRP vruty SL2T.
V horní části přechodového plechu na rovině s větším sklonem se vruty W153 se přikotví prvek 
vložené pero C2SRP, skrz podloženou těsnící pásku TBA do podkladu. Položí se vrchní lamely, 
které se zatáhnou za profil C2SRP.
 

Kotvení krytiny
Jednotlivé šrouby jsou zkonstruovány pro daný účel a nedají se nahradit jiným prvkem. Pro 

montáž Lindab Click používame dva druhy šroubů. Šroub W153 se používá pro podélné připevnění 
pásů  k  podkladu.  Šroub  SL2T  je  určen  pro  vzájemné  spojení  plechů  bez  podložení  dalším 
materiálem.  Šrouby  W153  se  umísťují  uprostřed  oválných  otvorů,  které  jsou  na  pásech  již 
připraveny.  Oválný  otvor  zajistí  potřebný  pohyb,  který  je způsoben teplotní roztažností  ocelové 
lamely.  Šrouby  je  nutné  umístit  do  každého  šestého  otvoru  na  okrajích  střechy  a  do  každého 
dvanáctého otvoru v ploše krytiny. Krajem střechy se rozumí zóna 1,5m od štítů, hřebenů a okapu. 
Pokud se krytina montuje na latě, musí být vrut v každé lati. Průměrná spotřeba šroubů W153 je 5-7 
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ks/ m2. Dotažení šroubu by mělo být provedeno tak, aby mezi hlavou šroubu a plechem nebyla 
viditelná mezera.  Nesmí však dojít k promáčknutí plechu. To může mít vliv na nežádoucí zvlnění 
krytiny v místě nadměrně dotaženého šroubu. [40]

   Obr.22: Ukázka správného a chybného dotažení šroubů [55]

Provedení úžlabní části v místě napojení stávajícího objektu
V  tomto  případě  se  jedná  o  atypické  oplechování  nadstřešního  atikového  zdiva

v jihozápadní části objektu, kde je nová střešní konstrukce napojená na stávající objekt, které není 
součásti systému Lindab Click. Montáž krytiny v této části střechy je možno provádět stejně jako by 
se jednalo o montáž úžlabí, s tím rozdílem že se bude provádět krytí poze na jednu část střešní 
plochy a ne na dvě různé plochy, které se klasicky sbíhají  v úžlabí. 

Úžlabní prvek se položí na místo zabudování a naznačí se jeho zkrácení v závislosti na úhlu 
a sklonu střešní roviny, núžkami se nepotřebný konec odstřihne. Do okraje ohybu úžlabí se vloží 
profil C2SRP tak, aby vnitřní hrana profilu vytvořila kapsu pro zatáhnutí krytiny. Úžlabní profil se 
kotví  pomocí příponek s  vruty  vzdálenými od sebe max.  300 mm. Konec úžlabního profilu  se
v místě okapu zahne pod okapní zatahovací plech. Při napojování délky úžlabního profilu je nutné 
provest překrytí prvků min. 200 mm a opatřit jej těsnícím tmelem Novaplast. 

Při pokládce pásů v úžlabí se zaměří úhel, přenese se na připravenou lamelu a označí se linie 
střihu,  ke  které  se  přičte  25  mm  navíc  z  důvodu  následného  provedení  ohybu.
V lamele se vystřihne drážka, provede se ustřižení lamely dle zaznačeného úhlu a zahnutí plechu. 
Takto upravená lamela se položí na své místo a zatlačí do připravené drážky v úžlabí. Takovýmto 
způsobem se pokračuje po celé délce úžlabí.

Montáž hřebene
Ve vrcholové části střechy se připevní pomocí vrutů W153 3ks/lištu hřebenová perforovaná 

lišta  VENTSRP na obě strany  hřebene.  V místě  kotvících prostředků se  lišta  opatří  samolepící 
páskou TBA 3x9mm. Pomocí vrutú SL2T ve vzdálenosech po 200 mm se ukotví k hřebenové liště 
hřebenáč NPSRP.
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    Obr.23: Montáž hřebenové tvarovky NPSRP [54]

Montáž nárožní části v místě napojení stávajícího objektu
Provede se pomocí prvku lemování ke zdi SLSRP25, v místě kotvení k podkladu se opatří 

těsnícím pásem TBA. Kotvení se zajistí samořeznými vruty s těsnící podložkou SWT. Lemování zdi 
se zakončí oplechováním atiky připevněným k podkladovému plechu PZ.

Obr.24: Pohled na dokončenou střešní krytinu [53]
 

Řešení prostupů pomocí EPDM prostupové manžety PR
Je můžno volit velikost dle požadovaných rozměrů průchodu od 7mm do 660mm, budou 

použity  pro prostupy vzduchotechnického potrubí nad  střešní rovinu. Před osazením se provede 
seříznutí  manžety  na  velikost,  která  je  menšího  průměru  než  řešený  prostup.  Při  osazování  na 
prostup   musí  klást  průchodka  mírný  odpor,  tím  je  dosaženo částečné  těsnosti  před  zajištěním 
pomocí stahovacího pásku z oceli,  který  zabezpečuje  přesné a těsné obepnutí manžety. Materiál 
základny manžety je zhotoven z tvarovatelného hliníku a EPDM pryže s lamelami. 
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Před montáži se mezi lamely nanese neutrální nevulkanizující tmel. Po přiložení základny 
manžety  vyplní  tmel  lamely  a  zajistí  naprostou  nepropustnost  spojení.  Manžety  se  kotví 
přiloženými samořeznými šrouby do podkladu. U vyšších sklonů se doporučuje zvolit větší velikost 
průchodky. [40]

Pokud nelze běžná průchodka jednoduše navléknout shora, použije se průchodka dělená. 

Obr.25: Prostup střešní rovinou ošetřený prostupovou manžetou [54]

Montáž sněhových zachytávačů
Pro drážkovou krytinu Lindab byly vyvinuty trubkové nebo roštové zachytávače sněhu. Jsou 

kotveny svěrným prvkem přímo na stojatou drážku. Tento držák (FF) nepoškozuje ani neperforuje 
krytinu.  Držáky  se instalují  na každý falc,  pouze v  nejmírnějším sněhovém pásmu je  přípustné 
osazovat  držáky  na každou druhou drážku.  Univerzální  konzola  UNIK je  vhodná pro  instalaci 
trojice  trubek  nebo  jednoho  roštu.  Je  tak  vytvořen  adekvátní  rastr  pro  zachycení  sněhu.  Není 
povoleno používat méně trubek než tři. [3] Pro krytinu Lindab Click je nutno použít úchyt IFSRP.

    Obr.26: Úchyty pro sněhové zachytávače [54]

Montáž hromosvodu
Samotná montáž hromosvodového lana bude provedena do systémových úchytek Lindab, 

příp. PLATON. 
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Upevnění držáku v ploše střechy PLATO�
Slouží k uchycení  hromosvodového lana v ploše střechy,  je kompatibilní  se systémovou 

krytinou  typu  Click.  Uchycení  se  provede  přiložením  prvku  ke  stojaté  drážce  dotahováním 
připraveného šroubu. 

  
      Obr.27: Uchycení držáku hromosvodu [56]

Upevnění hromosvodu v hřebeni PLATO�
Hřebenový  držák  je  jednoduchá  příchytka  pro  vedení  hromosvodu  kompatibilní

s  hřebenáčem  NP170.  Příchytka  se  namuntuje  přiloženík  k  hřebenáči  a  seveřením  k  němu 
dotahováním šroubu v její horní části.

Upevnění jímací tyče hromosvodu PH – T Lindab
Držák  jímací  tyče  umožňuje  instalaci  tyče  aniž  by  bylo  třeba  vrtat  a  těsnit  otvor  do 

hřebenáče  nebo  krytiny.  Upevňuje  se  pomocí  stavitelného  pasu.  Úchyt  je  kompatibilní
s hřebenáčem NP170. [40]

6.7. Jakost a kontrola kvality

Za kvalitu provedené práce zodpovídá vedoucí pracovník montážní čety - mistr. Nezbytný 
proces kontrol  zahrnuje  tři  stádia:  vstupní kontrolu,  mezioperační kontrolu a  výstupní kontrolu. 
Výsledkem  vstupní  kontroly  je  převzetí  pracoviště  pro  montáž  střešní  krytiny.  Důslednost
a pečlivost kontroly umožní odhalení případných nedostatků zejména v požadavcích na přípustné 
tolerance  rozměru  a  tvaru  stavební  konstrukce.  Z  hlediska  dlouhodobé  životnosti  stavební 
konstrukce je tato kontrola a náprava možných nedostatků zásadní. Případné zanedbání se obvykle 
projeví ve fázi následné montáže a může vést k nedodržení tohoto technologického postupu.   

V  mezioperační  kontrole  se  průběžně  dohlíží  na  správnost  provedení  jednotlivých 
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pracovních kroků montáže střešní konstrukce a všech  konstrukčních detailů, provádí se kontrola 
rozměrů  pří  zpracovávání  a  zabudovávání  jednotlivých  prvků,  rovinnost  zabudovávání  prvků, 
správnost kotvení a těsnost provedení napojení a styků v konstrukcích. Provádí se důsledná kontrola 
zakrývaných  konstrukcí  následným  střešním  souvrstvím,  při  této  kontrole  je  přítomen 
stavbyvedoucí  a  technický  dozor  investora,  výsledek  kontroly  je  stvrzen  podpisy  a  zapsán  do 
stavebního deníku. 

Při  výstupní  kontrole  se  u  zhotovené  konstrukce  provede  nejprve  vizuální  kontrola. 
Výsledkem výstupní kontroly je předání hotového díla. 

6.8. Předání a převzetí prací
Předání a převzetí prací se účastní stavbyvedoucí, odpovědný zástupci subdodavatele střešní 

konstrukce a technický dozor stavebníka. Nezbytnou součástí předání musí být předávací protokol 
obsahující především údaje o předmětu plnění, identifikační údaje o předávajícím a přebírajícím, 
místo montáže a datum s podpisem oprávněných osob. Dále se předávají doklady o provedených 
zkouškách  a  technické  listy  zabudovaných  materiálů.  O  výsledku  předání  a  převzetí  prací  se 
provede zápis do stavebního deníku.  V předávacím protokolu musí být písemně uplatněny zjevné 
nedostatky  a  vady  díla.  V předávacím protokolu  se  stanoví  lhůta  pro  případné  odstranění  vad
a nedodělků, ve které je subdodavatel povinnen sjednat nápravu. 

6.9. Ochrana životního prostředí
Stavební  konstrukce  a  zabudované  materiály  nebudou  po  jejich  dokončení  zdrojem 

škodlivých látek. Po dobu výstavby nebude docházet k ohrožování zdraví osob a zvířat, příslušnými 
opatřeními  se  bude  předcházet  nadměrnému  hluku  a  prašnosti.  Zásady  pro  ochranu  životního 
prostředí,  ochranu  před  hlukem  a  ochranu  zdraví  osob  a  zvířat  se  řídí  příslušnými  právními 
předpisy. [20], [25], [31], [32], [33] 

Po  ukončení  životního  cyklu  opotřebených  a  zastaralých  materiálů  střešní  konstrukce je 
velmi  snadná  jejich  recyklace,  krytina  i  nosná  dřevěná  konstrukce  je  dobře  separovatelná
v rámci demoličních a rekonstrukčních prací. Tyto materiály lze přepracovávat v rámci zpracování 
druhotných surovin. 
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6.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Před započetím prací bude každý z pracovníků seznámen s předpisy BOZP pro dané práce 

na  stavbě.  Školení  bude  ztvrzeno  podpisy  školených  v  protokolu  o  proškolení  a  zapsáno  ve 
stavebním deníku. Po celou dobu stavby bude veden stavební deník s denními záznamy, kde budou 
evidovány prováděné stavební práce a zaznamenávány případné pracovní úrazy. Všichni pracovníci 
po dobu výstavby budou používat ochranné pracovní prostředky. 

V  rámci  realizace  stavby  se  bude  dbát  na  dodržování  současných  zákonných  norem
a předpisů, které definují základní požadavky k zajištní bezpečnosti a ochrany zdraví pracobníků při 
práci na stavbě. Jsou to především: [15], [26], [27], [34]
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Závěr

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout technologický postup pro provádění střešního 
pláště  wellness  cenra.  Zastřešení  bylo  vytvořeno  pomocí  dvouplášťové  šikmé  sedlové  střechy
s jednou odvětrávanou vzduchovou mezerou doplněnou pultovými vikýři. V části technologického 
postupu byl kladen důraz především na jednoduchost a časovou nenáročnost provádění konstrukcí 
za předpokladu dodržení platných postupů a právních předpisů.
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