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Anotace 
 

Předmětem mé bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro výstavbu 

bytového domu. 

 

Bytový dům  je navržen z materiálu, který splňuje požadavky na zdravé životní prostředí. Byl 

použit kvalitní materiál, který poskytuje dostatečný komfort pro bydlení.  Bytový dům je určen 

jak pro bydlení rodičů s dětmi, tak i pro první bydlení mladých lidí. 

Půdorys bytového domu je téměř tvaru obdélníku. Budova je třípodlažní s částečným  

podsklepením. Suterén je  vybaven dostatečným technický zázemím. V dalších patrech se 

nachází bytové jednotky. Dům je v souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými 

domy. 

 

V rámci řešeného prováděcího projektu byly vypracovány stavební výkresy a část technologie 

v souladu s platnými normami. 

 

Anotation 

 

The subject of my bachelor thesis is the development of project documentation for construction  

of a residental house bulding. 

 

The residential house is designed from a material that satisfies the requirements for a healthy 

environment. It was used a high quality material which provides sufficient comfort for 

living.Residential house is determined  for parents living with children, as well as the first  

housing for voung people. 

Ground plan of the building is almost rectangular. The building has three floors with a partial 

basement. The basement is equipped with sufficient technical background. On the other floors are 

residential units. The house is in accordance with the surrounding residential and family housing 

buildings. 

 

The solved implementing the project were prepared construction drawings and part of the 

technology in accordance with current standards. 
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1. Úvod bakalářské práce 

 

Předmětem mé bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro výstavbu 

bytového domu. 

  

Bakalářská práce je členěná na část pozemní stavby a část technologie, které se pak dělí na 

textovou a výkresovou část. 

 

Textová část se skládá z průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, zásad organizace 

výstavby, technické zprávy, technické zprávy zařízení staveniště, technologického postupu 

dílčí etapy, rozpočtu, časového plánování. Součástí jsou i přílohy obsahující výpisy prvků 

stavebních konstrukcí, skladeb podlah. 

Průvodní zpráva se obsahuje základní údaje o stavbě. Souhrnná technická zpráva se zabývá 

celkovým shrnutím jednotlivých stavebních konstrukcí z hlediska.Oddíl organizace výstavby 

se věnuje technickému zařízeni staveniště, dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. Technická zpráva posuzuje technické parametry stavby z hlediska jednotlivých 

stavebních konstrukcí. Časové plánování znázorňuje časový postup jednotlivých prací a 

návaznost na sebe. Díky němu získáme přehled o prováděných prací. Rozpočet slouží jako 

přehled o nákladech jednotlivých stavebních konstrukcí anebo o celkové ceně bytového 

domu. 

 

Výkresová část obsahuje stavební výkresy stavby, které jsou uvedené v bakalářské práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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2. Vizualizace 
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A. Průvodní zpráva 

 

a)     Identifikační údaje 

Název akce: Bytový dům 

Místo stavby: U Hráze 82, Zábřeh na Moravě  

Parcela číslo: 162/2 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: Olomoucký kraj 

Stavební úřad: Zábřeh 

Investor: ALEDETO s.r.o 

 Potoční 162, Šumperk 787 01 

Dodavatel stavby: bude vybrán v soutěži 

Projektant:    Markéta Kunrtová 

 

Spolupráce na projektu 

Stavební část: viz. Projektová dokumentace 

Statika: viz. Statická dokumentace 

Technika prostředí staveb: viz. Projektová dokumentace TZB 

Požární ochrana: viz. Požární zpráva 

Elektro: viz. Projekt elektro 

 

b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Stavební parcela č. 162/2 o celkové výměře 1090,2 m2 v katastrálním území Zábřeh se 

nachází v obytné zóně „Lesní". Vjezd na pozemek je z ulice U Hráze  (asfaltová komunikace 

šíře 6 m). Parcela je situována v téměř rovinném území. Na pozemku se nenachází žádné 

stromy ani není zastavěn. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné 

konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen, vjezdová brána šíře 

3m. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vodovodu a telefonu jsou vedeny v téže ulici 

(viz příloha stavební části - zastavovací plán). 
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c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000, 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

 

Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 

- požadavky investora, 

- zákon č.  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů 

- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, 

- energetický audit. 

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 

známé požadavky  dotčených   orgánů  jsou  zapracovány  v dokumentaci   (Energetický  

audit  budovy  viz. samostatná část projektové dokumentace: D - Dokladová část), případně 

budou na základě jejich požadavků následně doplněny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 

výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

 

g) Věcné a časové vazby 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 

 

 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 

 Fakulta stavební 9 Bakalářská práce
   

h)     Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

          Dokončení projektu stavby leden  2010 

 Zahájení stavby březen  2010 

 Ukončení stavby listopad  2010 

 

i)      Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 328,26m2 

Obestavěný prostor: 1090,2 m2 

Podlahová plocha celkem: 163,60 m2 

Celkové náklady stavby: 16,18 mil. Kč 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1.    Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Stavební parcela č. 162/2 o celkové výměře 1090,2 m2 v katastrálním území Zábřeh se 

nachází v obytné zóně „Lesní". Vjezd na pozemek je z  ulice U Hráze  (asfaltová komunikace 

šíře 6m). Parcela je situována v téměř rovinném území. Na pozemku se nenachází žádné 

stromy ani není zastavěn. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné 

konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen, vjezdová brána šíře 

3m. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v téže ulici (viz příloha 

stavební části - zastavovací plán). 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt BYTOVÉHO DOMU je situován v obytné zóně: Zábřeh - Lesní. Poloha budovy 

je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace S-J) je kolmá k ose 

komunikace (ul. U Hráze ). Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

Půdorys objektu BYTOVÉHO DOMU je téměř tvaru obdelníku. Budova je třípodlažní 

s částečným  podsklepením. V suterénu je technické zázemí, sklady, kotelna, schodiště a 

sklepní kóje. V 1. NP se nachází dvě bytové jednotky 3+1. Dále pak společné schodiště, 

kočárkárna, kolárna a vstupní chodba. V 2. NP se nachází dvě bytové jednotky 3+1 a jedna 

bytová jednotka 1+0. Ve 3. NP se nachází dvě bytové jednotky 3+1 a jedna bytová jednotka 

1+0. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. Dům 

je v souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými domy. 

 

c) Technické řešení 

Základy 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu – C 16/20. Minimální hloubka základové spáry je 1 m od upraveného terénu 

Podkladní betony (C16/20 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp v tl. 

150 mm. 
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Konstrukční systém 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D a 36,5 P+D na 

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

koncové a rohové). Vnitřní nosné stěny z cihel POROTHERM 30 P+D a 30 P+D AKU na 

maltu vápenocementovou MVC 5 a příčky POROTHERM 11,5 P+D na maltu 

vápenocementovu MVC 5.  

 

Stropy 

Stropní konstrukce 1. NP je z keramobetonových nosníků POROTHERM POT 625, 

POT 500 a vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 8/62,5 PTH, 19/50 PTH, 8/50 PTH. Tloušťka stropu 

230 mm, beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s 

věncovkou POROTHERM 23,8 s vloženou tepelně izolační deskou PPS tl. 90 mm) je 

navržen v rámci stropu 1. NP, 2. NP a 3. NP. 

 

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Nosná konstrukce stupňů: železobetonová monolitická deska tloušťky 125 mm 

(1x zalomená), v úrovni stropů je schodišťová deska kotvena do zesílené stropní konstrukce. 

Stupně jsou nabetonovány (C20/25) s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. 

 

Zastřešení 

Střecha sedlová (podle půdorysného tvaru domu, sklon 20°) se štíty na 

severovýchodním a jihozápadním průčelí. Konstrukce je tvořena vazníky. Střešní krytinu tvoří 

trapézová krytina firmy LINDAB typu sin 18 odstín cihlově červená. 

          

Vnější plochy  

Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Parkovištní stáni je 

navrženo za vjezdem. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou 

architekturou. Celé okolí stavby bude osázeno půdokryvnou, nízkou i vzrostlou zelení a keři 

Vjezd na pozemek, parkovací stání a pěší komunikace je provedena ze zámkové betonové 

dlažby. 
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d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. Splašková kanalizace bude odvedena a napojena na veřejnou kanalizační síť. Bude 

provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 90 PE v ulici U Hráze v 

majetku JČVaK. Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna HDS. Plynovod bude napojen na veřejný plynovod, na hranici pozemku je umístěn 

HUP. Napojení na veřejnou komunikaci – ulice U Hráze bude provedeno pomocí sjezdu. 

 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci – ulici Vedlejší bude provedeno pomocí sjezdu. 

Vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Součásti objektu bude pakoviště se 

šesti parkovacími stání. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění domu bude probíhat pomocí plynového kotle s max. výkonem 20kW. 

Splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou zaústěny do RŠ 

dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy staveniště. Stavební suť,  stavební materiály 

apod.  budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle příslušných předpisů - zajistí 

dodavatelská stavební firma. Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. 

K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace 

pevného domovního odpadu v obci. Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a 

správném provedení všech prací nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní 

prostředí. 

 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

U bytového domu není řešeno bezbariérové bydlení 

 

h) Průzkumy a měření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 
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j)  Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 – NOVOSTAVBA OBJEKTU 

SO 02 – PŘÍPOJKA NN, KANALIZACE, VODY, DÁLKOVÉHO VYTÁPĚNÍ 

SO 03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNÍ ÚPRAVY 

 

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný vliv. 

 

l)  Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci (č. 324/90 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální 

pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 

vykonávat. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucího provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. Pro 

kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 

Dále budou respektovány zákon 309/2006 Sb., a ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v 

platném znění a na něj navazující ustanovení vlády. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpočet. 

 

3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky hodnocení 

jsou přiloženy v příloze souhrnné technické zprávy. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

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

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

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

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 
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uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci 

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

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

předpisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

Kategorizace odpadů 

Stavební odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

   kategorie odpadu 

 

 17 09 04 Směsné stavební odpady  

 

Odpady vzniklé provozem 

    (t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem 

20 01 21* Zářivky   0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad         0,8t O 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní oplocení 

staveniště. Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

 

 

 

 (t/rok) 
17 01 01 Beton  1,0t O 

17 02 01 Dřevo  3,5t O 

17 02 02 Sklo  0,5t O 

17 02 03 Plasty  0,2t O 

17 04 05 Železo a ocel  1,0t O 
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6. Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standardní 

zvukovou izolací. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

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

bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle vyhlášky č. 291/2001. 

 

8. Bezbariérové řešení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešená jako bezbariérová. Venkovní schod není 

vybaven zábradlím. První a poslední stupeň vnitřního schodiště není výrazně kontrastně 

odlišen od okolní plochy a ostatních schodů. Šikmé chodníky jsou navrženy ve sklonu 

maximálně 1:10.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 

 

b) zásobování vodou 

Bude  provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 90 PE v ulici Vedlejší v 

majetku JČVaK. Průměrná denní spotřeba vody se pohybuje cca kolem 40 l/den – pro čtyři 

osoby. 
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c) zásobování energiemi 

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

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umístěna skříň s HUP. 

 

d) řešení dopravy 

Napojení   na   veřejnou   komunikaci   bude   provedeno   pomocí  sjezdu   z chodníku 

(součástí akce vybudování chodníků na ulici Vedlejší, není součástí této PD. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. Plocha   mezi   

vjezdem   na   pozemek   a   zpevněnou   plochou   bude vydlážděna betonovou zámkovou 

dlažbou. 

 

f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 
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E. Zásady organizace výstavby 

 

a) Charakteristika staveniště 

Stavební parcela č. 162/2 o celkové výměře 1090,2 m2 v katastrálním území Zábřeh se 

nachází v obytné zóně „Lesní". Vjezd na pozemek je z ulice U Hráze (asfaltová komunikace 

šíře 6m). Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném 

rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby nevyžaduje zřízení 

samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou využity 

stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Vlastní práce budou 

prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním oplocením jako 

bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná a 

domluví investor sám s příslušným městským úřadem. 

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu 

na stavbu je možné použít běžné dopravní prostředky, přepravující stavební materiál. 

 

b) Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou dotčeny. 

 

c) Napojení staveniště na energie 

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součásti zápisu o převzetí staveniště. 

 

d) Bezpečnost a ochrana zdraví 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací 

je nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby a seznámí s 

nimi všechny nájemníky. Mezi prvořadé požadavky po dobu prací patří zákaz vstupu do 

těsného okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného staveniště. Při provádění 

stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 o bližších 

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

výšky nebo do hloubky, NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení 
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práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy 

seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní 

ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

f) Zařízení staveniště  

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - stavební buňka, 

chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi skladována na 

vyhrazené ploše na paletách, které se v případě potřeby budou podkládat deskami tak, aby 

nedocházelo k poškození travnaté plochy. Tento materiál bude uskladněn na staveništi pouze 

krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným 

zajištěním proti poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna v uzamykatelné 

místnosti v suterénu, kterou určí správce objektu. Tato místnost bude po dokončení stavby 

uvedena do původního stavu. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující základy 

(nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. Uvedené 

stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují stavební 

povolení ani ohlášení. 

 

h)    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 

vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
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pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 

i) Vliv stavby na životní prostředí 

Projekt zastřešení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a technických 

norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných negativních vlivů na 

životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. 

Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případné 

znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, 

musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší 

pálením gumy, ropných produktů apod. 

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 

12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 

2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 

13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

 

j) Orientační lhůta výstavby 

Lhůta výstavby je 36 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 

dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je 

dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
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F. Technická zpráva 

 

a) Účel a popis objektu 

Stavební parcela č. 162/2 o celkové výměře 1090,2m2 v katastrálním území Zábřeh se 

nachází v obytné zóně „Lesní". Vjezd na pozemek je z  ulice U Hráze  (asfaltová komunikace 

šíře 6m). Parcela je situována v téměř rovinném území. Na pozemku se nenachází žádné 

stromy ani není zastavěn. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné 

konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen, vjezdová brána šíře 

5m. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v téže ulici (viz příloha 

stavební části -zastavovací plán). 

 

b) Urbanistické, architektonické, funkční a dispoziční řešení 

Urbanistické řešení 

Objekt BYTOVÉHO DOMU je situován v obytné zóně: Zábřeh - Lesní. Poloha budovy 

je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace S-J) je kolmá k ose 

komunikace (ul. U Hráze ). Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

 

Architektonické a dispoziční řešení   

Půdorys objektu BYTOVÉHO DOMU je ve tvaru skoro obdélníku. Budova je 

třípodlažní s částečným  podsklepením. V suterénu je technické zázemí, sklady, kotelna, 

schodiště a sklepní kóje. V 1. NP se nachází dvě bytové jednotky 3+1. Dále pak společné 

schodiště, kočárkárna, kolárna a vstupní chodba. V 2. NP se nachází dvě bytové jednotky 3+1 

a jedna bytová jednotka 1+0. Ve 3. NP se nachází dvě bytové jednotky 3+1 a jedna bytová 

jednotka 1+0. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou 

architekturou. Dům je v souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými domy. 

 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 328,26 m2 

Obestavěný prostor: 1090,2 m3 

Podlahová plocha celkem: 163,67 m2 
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d) Technické a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM), střecha sedlová, stropy Porotherm 

z nosníků a vložek Miako. Schodiště žb monolitické s obkladem stupňů z dlaždic. Příčky 

zděné. Součástí realizace objektu bytového domu je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 

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

kolaudaci stavby. 

 

d1)     Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 

0,20 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. (Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu 

stávajících podzemních inženýrských sítí). Hlavní výkopová jáma je svahovaná (maximální 

spád 1:1), výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 1,20m. Zemina bude z části 

deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na skládku určenou 

stavebním úřadem v Zábřeze. Na hutněné zásypy (podél základu v nepodsklepeném objektu) 

bude dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité hlíny v rozsahu výkopů jsou 

namrzavé, nelze ponechat otevřené výkopy v zimním období.. 

 

d2)    Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu – C 16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Minimální 

hloubka základové spáry je 1 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C 16/20 tloušťky 

150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp v tl 150 mm.  

 

d3)   Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D, 36,5 P+D na tepelně 

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

a rohové). Vnitřní nosné stěny z cihel POROTHERM 30 P+D a 30 P+D AKU na maltu 

vápenocementovou MVC 5 a příčky POROTHERM 11,5 P+D na maltu vápenocementovu 

MVC 5.  
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d4)    Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1. NP je z keramobetonových nosníků POROTHERM POT 625, 

POT 500 a vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 8/62,5 PTH, 19/50 PTH, 8/50 PTH. Tloušťka stropu 

230 mm, beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec výsky 250 mm (po obvodu s 

věncovkou Porotherm 23,8 s vloženou tepelně izolační deskou PPS ti 90 mm) je navržen v 

rámci stropu 1. NP, 2. NP, 3. NP. Překlady POROTHERM 23,8 viz specifikace překladů.  

      

d5)    Schodiště 

 Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Nosná konstrukce stupňů: železobetonová monolitická deska tloušťky 125 mm 

(1x zalomená), v úrovni stropů je schodišťová deska kotvena do zesílené stropní konstrukce. 

Stupně jsou nabetonovány (C20/25) s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. 

 

d6)    Krov 

Střecha sedlová (půdorysného tvaru podle domu, sklon 20°) se štíty na 

severovýchodním a jihozápadnám průčelí. Konstrukce je tvořena vazníky. Vazník je uchycen 

do žb věnce. Podélné a příčné zavětrování je z prken vodorovných a diagonálních. Použité 

řezivo smrk. Všechny prvky jsou dřevěné. 

  

d7)   Střecha  

  Střešní krytinu tvoří trapézová krytina firmy LINDAB typu sin 18 odstín cihlově 

červená. Střešní plášť sedlové střechy je navržen ve skladbě: trapézová krytina firmy LINDAB 

coverline typu sin 18 odstín cihlově červená, latě 40/60 mm,  difuzní folie jutafol D SP 140. 

Střešní krytina je uložena suchým způsobem za použití kovových upevňovacích a těsnících 

střešních doplňků. Provětrání střešního pláště je řešeno u žlabu mřížkami a u hřebenu lištou. 

Vyústění Zl a VZT střešním krytinou je pomocí ukončujících typových hlavic v taškových 

tvarovkách. Střecha je opatřena hromosvodnou soustavou (tvarovky + připevnění viz projekt 

silnoproud).       

 

d8)    Půdní prostor               

 Půdní prostor vzhledem k nedostatečné podchodné výšce nebude využíván. 

Z technických důvodů je navržen přístup mechanicky stahovacím žebříkem s podhledovým 

tepelně izolačním poklopem z místnosti 301 – chodba. 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 

 Fakulta stavební 23 Bakalářská práce
   

d9)    Komíny 

Výtápění je zajištěno z centální kotelny. 

 

d10)  Příčky 

V celém objektu jsou navrženy příčky 11,5 P+D na maltu vápenocementovou  MVC 5.  

 

d11)  Překlady viz. výkres překladů 

Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 23,8 viz 

specifikace překladů. Pro zamezení tepelného mostu jsou překlady doplněny tepelnou izolaci. 

 

d12) Podhledy a opláštění 

Pohledy a opláštění nebude realizováno. 

 

d13)  Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlápné povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce  místností (viz.  půdorysy 

podlaží). Podrobná specifikace vrstev podlah včetně podlahových lišt a soklových pásků 

podél stěn jsou specifikovány na výkresu. U všech podlah je po obvodu stěn izolační pásek tl. 

20 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. Barevná a materiálová specifikace vlysů a dlažby bude upřesněna při realizaci s 

architektem interiérů. 

 

d14)  Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

a)  Izolace proti zemní vlhkosti: použije se dvousložková bitumenová stěrka 

COMBIFLEX-C2. Na povrch se nanáší nátěrem nejméně ve dvou vrstvách. V každém místě 

musí mít minimální tloušťku (1mm), izolace vytažena nad upravený terén minimálně 300 

mm, spoje viz vzorové detaily hydroizolací.  

b)  Hydroizolace podlah: Separační vrstva AQUAFIN mezi betonovou mazaninou a 

zvukovou izolací podlah. 

c)  Sklonitá střecha: pojistná (difuzní) hydroizolační folie jutafol D SP.  
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d15)  Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Tepelná izolace podlah Rotaflex super TP 03. Desky PPS tl. 80 mm mezi překlady 

POROTHERM 23,8 a mezi věncovkou a žb věncem. Vlepené pruhy XPS tl. 30mm do drážky 

porotherm tvarovek v ostění otvorů obvodové stěny. 

 

d16)  Omítky 

a) vnitřní - zdiva a stropů Porotherm omítka vápenocementová štuková tl. 10mm 

b) vnější - silikátová tenkovrstvá probarvená Baumit tl. 5mm 

 

d17)  Obklady 

a) vnitřní - v místnostech hygienického zařízení navrženy keramické obklady 

(poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). Barevné 

řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. 

b) vnější - po obvodu budovy od kóty +0,300 k upravenému terénu (na kótě -0,200 až 

+0,300 ) je navržen soklový systém z kamene - včetně obkladu a soklové lemovací lišty. 

 

d18) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Okna a dveře dřevěné v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou, zasklena 

izolačním dvojsklem – 4+16 ( argon ) + 4 mm (součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,1  

W.m-2.K-1). Součásti dodávky oken jsou vnitřní parapety z laminátové dřevotřísky, venkovní z 

mědi. 

Vstupní dveře do objektu a jednotlivých bytů  budou bezpečnostní hladké s požární 

odolností dle požárně bezpečnostního řešení EW 30 DP3 (součinitel prostupu tepla dveří       

Ud = 1,1 W.m"2.K"1). 

Vnitřní dveře budou dřevěné plné nebo ze 2/3 prosklené, osazené do obložkových nebo 

ocelových zárubní. 

U vstupu nesmí vzniknout schodek větší než 20 mm (včetně prahu dveří).  

   

d19) Klempířské výrobky   

Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. 

Jedná se o oplechování parapetů a střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu atd. 
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d20) Malby a nátěry 

a) vnitřní - malby stěn a stropů JUP výrobky – akrylátový  nátěr Akril a malířský nátěr 

Jupol, nátěry výrobků viz specifikace. Odstín bude určen architektem interiérů. 

b) vnější – tenkovrstvá silikátový omítka Baumit odstín fun 3035 

 

d21) Větrání místnosti 

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

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

konzultaci s architektem interiérů. 

 

d22) Venkovní úpravy 

Podél objektu (mimo přilehlé komunikace) je navržen odvodněný obsyp (dlažební 

okapový chodník) šíře 500 mm - viz projekt komunikace + terénní a sadové úpravy. 

Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm 

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

štěrkodrť. Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

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

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle vyhlášky č. 291/2001. 

 

f) Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu – C 16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Minimální 

hloubka základové spáry 1 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 150 

mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp v tl. 150 mm.  

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

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

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
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odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

Kategorizace odpadů 

Stavební odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

   kategorie odpadu 

17 01 01 Beton  1,0t O 
17 02 01 Dřevo  3,5t O 
17 02 02 Sklo  0,5t O 
17 02 03 Plasty  0,2t O 
17 04 05 Železo ocel 1,0t O
 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  

 

Odpady vzniklé provozem 

    (t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem 

20 01 21* Zářivky     0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad     0,8t O 

 

h)    Dopravní řešení 

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

stávající pěší komunikaci. 

Vjezd na pozemek je napojen na místní komunikaci a navazuje na garáž, která je 

v severní části budovy. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně.  

 

   (t/rok) 
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i)     Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Zůstávají a nemění se. 

 

j)     Obecné požadavky na výstavbu 

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

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 

pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat 

při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště 

bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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3. Rozpočet 

 

Rozpočet byl vytvořen v programu KROS plus. Tento program člení jednotlivé položky do 

různých kategorií. Objemy výměr jednotlivých položek jsou vypočteny na základě projektové 

dokumentace. Výsledkem rozpočtu je předpokládaná  celková cena bytového domu a cena 

jednotlivých stavebních dílů. 
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  KRYCÍ LIST ROZPOČTU  
                                  
                                    

  Název 
stavby 

Bytový 
dům               JKSO 803 

   

  Název 
objektu 

Bytový 
dům           EČO      

  Název části                 Místo Zábřeh na 
Moravě  

          IČO DIČ  

  Objednatel                    

  Projektant                

  Zhotovitel                

                     

     
Rozpočet 
číslo  Zpracoval      Dne    

     001  
Markéta 
Kunrtová      11.06.2009    

                                  
                        Měrné a účelové jednotky                 

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

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

      0 0       0 0  0    0  

        Rozpočtové náklady v CZK    

A   Základní rozp. 
náklady B   

Doplňkové 
náklady 
  

C 
 
Náklady na umístění stavby 
   

 

1 HS
V 

Dodá
vky 433 202   8 Práce 

přesčas 0  13 Zařízení staveniště 2,40
% 345 160

2     Mont
áž 8 986 636   9 

Bez pevné 
podl. 
  

0  14 Mimostav. 
doprava    0,00

% 0  

3 PS
V 

Dodá
vky 2 966 402   10 Kulturní 

památka 0  15 Územní vlivy   0,00
% 0  

4     Mont
áž 1 595 421   11     0  16 Provozní vlivy    0,85

% 122 244

5 
"
M
" 

Dodá
vky 0           17 Ostatní     0,00

% 0  

6     Mont
áž 400 000           18 NUS z 

rozpočtu      0  

7 ZRN (ř. 1-
6) 14 381 660 12 DN (ř. 8-11)   19 NUS (ř. 13-18)     467 404

2
0 

HZ
S   0   21 Kompl. 

činnost 0  22 Ostatní náklady 0  
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Projektant 

             D Celkové náklady  

            23 Součet 7, 12, 19-22 14 849 063,96 

Datum a podpis  Razítko    24 DPH   9,00%    z   
14 849 063,96 1 336 415,80 

Objednatel              25 DPH  19,00%   z    0,00 0,00  

  
 
Datum a podpis 

        26 Cena s DPH (ř. 23-25) 
  

16 185 479,76
  

  Razítko    E   Přípočty a odpočty   
Zhotovitel              27 Dodávky objednatele   0  

             28 Klouzavá 
doložka       0  

 
Datum a podpis  Razítko    29 Zvýhodnění + -       0  
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba:   Bytový dům           
Objekt:   Bytový dům Objednatel:            
Část:    Zhotovitel:            
JKSO:   803 Datum:   11.6.2009       
              

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost 
celkem 

Suť 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 

HSV Práce a dodávky HSV 68 827,60 8 200 941,59 8 269 769,19 1 395,875 0,000
1 Zemní práce 0,00 710 807,64 710 807,64 0,000 0,000
2 Zakládání 0,00 133 327,42 133 327,42 106,086 0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 3 174 245,79 3 174 245,79 623,363 0,000
4 Vodorovné konstrukce 34 687,60 1 821 780,30 1 856 467,90 380,550 0,000

6 
Úpravy povrchu, podlahy, 
osazení 34 140,00 1 949 094,27 1 983 234,27 285,877 0,000

9 
Ostatní konstrukce a práce-
bourání 0,00 411 686,17 411 686,17 0,000 0,000

99 Přesun hmot 0,00 386 310,13 386 310,13 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 3 330 775,85 2 381 114,97 5 711 890,82 104,316 0,000

711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům 0,00 514 500,15 514 500,15 4,680 0,000

713 Izolace tepelné 759 353,10 54 101,54 813 454,64 6,677 0,000

sub1 
Zdravotechnika - vnitřní 
kanalizace 0,00 168 000,00 168 000,00 0,000 0,000

725 
Zdravotechnika - zařizovací 
předměty 0,00 200 000,00 200 000,00 0,000 0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00 160 000,00 160 000,00 0,000 0,000
762 Konstrukce tesařské 535 179,96 136 677,80 671 857,76 58,628 0,000
764 Konstrukce klempířské 9 096,00 395 265,28 404 361,28 3,454 0,000
765 Krytiny tvrdé 0,00 19 750,87 19 750,87 0,000 0,000
766 Konstrukce truhlářské 1 114 750,60 196 261,30 1 311 011,90 5,826 0,000
767 Konstrukce zámečnické 176 628,96 7 396,55 184 025,51 2,058 0,000
771 Podlahy z dlaždic 196 885,50 31 530,87 228 416,37 5,369 0,000

775 
Podlahy dřevěné (parkety, vlysy 
aj.) 398 513,92 369 215,84 767 729,76 10,638 0,000

781 
Dokončovací práce - obklady 
keramické 119 107,01 69 036,48 188 143,49 5,084 0,000

782 
Dokončovací práce - obklady z 
kamene 21 260,80 37 526,84 58 787,64 1,681 0,000

784 Dokončovací práce - malby 0,00 21 851,45 21 851,45 0,222 0,000

M Práce a dodávky M 0,00 400 000,00 400 000,00 0,000 0,000
21-M Elektromontáže 0,00 400 000,00 400 000,00 0,000 0,000

Celkem 3 399 603,45 10 982 056,56 14 381 660,01 1 500,191 0,000
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ROZPOČET 

Stavba:   Bytový dům           
Objekt:   Bytový dům   JKSO:   803       
Část:        EČO:          
Objednatel:        Zpracoval:   Markéta Kunrtová   
Zhotovitel:        Datum:   11.6.2009     
                

P.Č. Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem 
Cena 

jednotková Cena celkem Hmotnost 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HSV Práce a dodávky HSV 8 269 769,19 1 395,875

1 Zemní práce 710 807,64 0,000

1 121101102 
Sejmutí ornice s přemístěním 
na vzdálenost do 100 m m3 115,706 46,60 5 391,90 0,000

2 131201203 

Hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 objemu do 5000 
m3 m3 1 417,660 220,00 311 885,20 0,000

3 132201101 

Hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 19,488 584,00 11 380,99 0,000

4 132201201 

Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 29,877 373,00 11 144,12 0,000

5 161101102 

Svislé přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 
4 m m3 115,803 131,00 15 170,19 0,000

6 162201102 
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 910,700 39,90 36 336,93 0,000

7 162601102 
Vodorovné přemístění do 5000 
m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1 011,680 177,00 179 067,36 0,000

8 167101101 
Nakládání výkopku z hornin tř. 
1 až 4 do 100 m3 m3 455,350 172,00 78 320,20 0,000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 011,680 19,40 19 626,59 0,000

10 174101101 

Zásyp jam, šachet rýh nebo 
kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 455,350 93,30 42 484,16 0,000

2 Zakládání 133 327,42 106,086

11 274313611 
Základové pásy z betonu tř. C 
16/20 m3 46,982 2 480,00 116 515,36 106,007

12 274351215 
Zřízení bednění stěn 
základových pásů m2 68,065 199,00 13 544,94 0,078

13 274351216 
Odstranění bednění stěn 
základových pásů m2 68,065 48,00 3 267,12 0,000

3 

 
Svislé a kompletní 
konstrukce 3 174 245,79 623,363

14 311238115 

Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm 
z tvárnic POROTHERM P+D 
pevnosti P 10 na MVC 5 m2 93,870 1 160,00 108 889,20 29,567

15 311238135 

Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm 
z tvárnic POROTHERM AKU 
P+D pevnosti P 10 na MVC 5 m2 491,814 1 930,00 949 201,02 159,628
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16 311238213 

Zdivo nosné vnější tl 365 mm 
z tvárnic POROTHERM P+D 
pevnosti P 15 na MC 10 m2 178,260 1 560,00 278 085,60 63,575

17 311238219 

Zdivo nosné vnější tl 440 mm 
z tvárnic POROTHERM P+D 
pevnosti P 15 na MC 10 m2 657,748 1 920,00 1 262 876,16 275,761

146 317168130 
Překlad keramický vysoký š 
23,8 cm dl 100 cm kus 88,000 315,00 27 720,00 3,290

18 317168131 
Překlad keramický vysoký š 
23,8 cm dl 125 cm kus 62,000 401,00 24 862,00 2,887

19 317168132 
Překlad keramický vysoký š 
23,8 cm dl 150 cm kus 10,000 469,00 4 690,00 0,558

20 317168133 
Překlad keramický vysoký š 
23,8 cm dl 175 cm kus 110,000 583,00 64 130,00 7,142

21 317168135 
Překlad keramický vysoký š 
23,8 cm dl 225 cm kus 50,000 845,00 42 250,00 4,168

22 317168136 
Překlad keramický vysoký š 
23,8 cm dl 250 cm kus 9,000 1 050,00 9 450,00 0,833

23 317168138 
Překlad keramický vysoký š 
23,8 cm dl 300 cm kus 30,000 1 200,00 36 000,00 3,327

24 317998114 

Tepelná izolace mezi překlady 
POROTHERM v 24 cm z 
polystyrénu tl 90 mm m 108,500 81,60 8 853,60 0,040

25 342248112 

Příčky tl 115 mm z tvárnic 
POROTHERM P+D na MVC 
5 m2 596,391 599,00 357 238,21 72,587

4 Vodorovné konstrukce 1 856 467,90 380,550

26 411168133 

Strop keramický tl 23 cm z 
vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl 
do 4 m OVN 50 cm m2 22,260 1 670,00 37 174,20 6,711

27 411168134 

Strop keramický tl 23 cm z 
vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl 
do 5 m OVN 50 cm m2 45,360 1 690,00 76 658,40 13,712

28 411168234 

Strop keramický tl 23 cm z 
vložek MIAKO a 
keramobetonových nosníků dl 
do 5 m OVN 62,5 cm m2 479,860 1 560,00 748 581,60 138,680

29 411168235 

Strop keramický tl 23 cm z 
vložek MIAKO a 
keramobetonových nosnáků dl 
do 6,25 m OVN 62,5 cm m2 400,740 1 600,00 641 184,00 115,902

30 411354173 

Zřízení podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 
12 kPa m2 292,370 164,00 47 948,68 1,532

31 411354174 

Odstranění podpěrné 
konstrukce stropů v do 4 m pro 
zatížení do 12 kPa m2 292,370 35,30 10 320,66 0,000

32 417328123 

Ztužující žebro ŽB š 25 cm 
pro strop POROTHERM tl 23 
cm osová vzdálenost nosníků 
62,5 cm m 9,360 161,00 1 506,96 0,545

33 417388133 

Věnec POROTHERM š vnější 
zdi 44 cm tl stropní konstrukce 
23 cm m 283,780 585,00 166 011,30 56,152
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34 596430850 
vložka stropní Miako 8/62,5 
PTH 51,5x25x8 cm 

tis 
kus 0,046 46 900,00 2 157,40 0,437

35 596430860 
vložka stropní Miako 8/50 
PTH 39x25x8 cm 

tis 
kus 0,018 43 900,00 790,20 0,135

36 417388173 

Věnec POROTHERM š vnitřní 
zdi 30 cm tl stropní konstrukce 
23 cm m 237,700 365,00 86 760,50 39,558

37 435121011 
Montáž schodišťových ramen 
bez podest hmotnosti do 1,5 t kus 6,000 939,00 5 634,00 0,208

38 593721900 
rameno schodišťové DZH 6/13 
220x109x140 cm kus 6,000 5 290,00 31 740,00 6,978

6 
Úpravy povrchu, podlahy, 
osazení 1 983 234,27 285,877

39 611478111 

Vnitřní omítka stropů ze směsi 
POROTHERM UNIVERSAL 
jednovrstvá tl 10 mm ručně 
nanášená m2 683,152 429,00 293 072,21 13,041

40 612478111 

Vnitřní omítka stěn tl 10 mm 
ze suché směsi POROTHERM 
UNIVERSAL m2 2 316,627 331,00 766 803,54 39,313

41 620471214 

Vnější omítka silikátová 
tenkovrstvá probarvená 
Baumit zatřená (škrábaná) tl 5 
mm m2 621,380 488,00 303 233,44 4,194

42 622478114 

Vnější tepelně izolační omítka 
stěn ze směsi POROTHERM 
TO tl 30 mm m2 621,380 475,00 295 155,50 13,049

43 631312511 
Mazanina tl do 80 mm z 
betonu prostého tř. C 12/15 m3 25,041 2 900,00 72 618,90 56,501

44 631315611 
Mazanina tl do 240 mm z 
betonu prostého tř. C 16/20 m3 64,320 2 840,00 182 668,80 145,128

45 632921911 

Dlažba z betonových dlaždic tl 
60 mm kladených do písku se 
zalitím spár MC m2 55,570 484,00 26 895,88 13,392

46 553311380 
zárubeň ocelová pro běžné 
zdění H 125 1800 dvoukřídlá kus 2,000 1 030,00 2 060,00 0,031

47 553311320 
zárubeň ocelová pro běžné 
zdění H 125 900 L/P kus 8,000 822,00 6 576,00 0,098

48 553311300 
zárubeň ocelová pro běžné 
zdění H 125 800 L/P kus 8,000 809,00 6 472,00 0,097

49 553311280 
zárubeň ocelová pro běžné 
zdění H 125 700 L/P kus 24,000 793,00 19 032,00 0,286

50 642942111 

Osazování zárubní nebo rámů 
dveřních kovových do 2,5 m2 
na MC kus 40,000 203,00 8 120,00 0,679

51 642942221 

Osazování zárubní nebo rámů 
dveřních kovových do 4 m2 na 
MC kus 2,000 263,00 526,00 0,067

9 
Ostatní konstrukce a práce-
bourání 411 686,17 0,000

52 941111112 

Montáž lešení řadového 
trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 388,607 45,70 17 759,34 0,000

53 941112812 

Demontáž lešení řadového 
trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 25 m m2 388,607 19,60 7 616,70 0,000
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99 Přesun hmot 386 310,13 0,000

54 998011003 
Přesun hmot pro budovy zděné 
výšky do 24 m t 1 409,891 274,00 386 310,13 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 5 711 890,82 104,316

711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům 514 500,15 4,680

55 711113115 

Izolace proti zemní vlhkosti na 
vodorovné ploše za studena 
těsnicí hmotou COMBIFLEX-
C2 m2 288,000 417,00 120 096,00 1,152

56 711113125 

Izolace proti zemní vlhkosti na 
svislé ploše za studena těsnicí 
hmotou COMBIFLEX-C2 m2 194,511 438,00 85 195,82 0,868

57 711193121 

Izolace proti zemní vlhkosti na 
vodorovné ploše těsnicí kaší 
AQUAFIN 2K m2 760,240 402,00 305 616,48 2,661

58 998711103 

Přesun hmot pro izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 60 m t 3,813 942,00 3 591,85 0,000

713 Izolace tepelné 813 454,64 6,677

59 713121111 

Montáž izolace tepelné podlah 
volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 183,890 16,00 18 942,24 0,000

60 631667400 
pás tepelný ROTAFLEX 
SUPER TP 03 tl.40 mm m2 499,596 52,60 26 278,75 0,240

61 631667530 
pás tepelný ROTAFLEX 
SUPER TP 03 tl.100 mm m2 413,702 131,00 54 194,96 0,496

62 631667520 
pás tepelný ROTAFLEX 
SUPER TP 03 tl.80 mm m2 288,500 105,00 30 292,50 0,277

63 713131141 

Montáž izolace tepelné stěn a 
základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek m2 219,417 132,00 28 963,04 1,367

64 283764040 

polystyren extrudovaný 
STYRODUR 2800 C- 1250 x 
600 m3 134,283 4 830,00 648 586,89 4,297

65 998713103 
Přesun hmot pro izolace 
tepelné v objektech v do 24 m t 6,677 928,00 6 196,26 0,000

sub1 
Zdravotechnika - vnitřní 
kanalizace 168 000,00 0,000

66 sub1 
Rozvody vody a připojovací 
potrubí kanalizace kmpl 8,000 15 000,00 120 000,00 0,000

67 sub5 vzduchotechnika kmpl 8,000 6 000,00 48 000,00 0,000

725 
Zdravotechnika - zařizovací 
předměty 200 000,00 0,000

68 sub2 
Instalační prefabrikáty 
zařizovací předměty kmpl 8,000 25 000,00 200 000,00 0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny 160 000,00 0,000
69 sub3 Ústřední topení kmpl 8,000 20 000,00 160 000,00 0,000

762 Konstrukce tesařské 671 857,76 58,628

70 762342216 

Montáž laťování na střechách 
jednoduchých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti do 600 mm m2 378,000 20,40 7 711,20 0,000

71 605141010 
řezivo jehličnaté lať jakost I 10 
- 25 cm2 m3 24,948 5 710,00 142 453,08 13,721
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72 762713110 

Montáž prostorové vázané kce 
z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 120 cm2 m 396,000 111,00 43 956,00 0,000

73 605120010 
řezivo jehličnaté hranol jakost 
I do 120 cm2 m3 81,648 4 810,00 392 726,88 44,906

74 998762103 
Přesun hmot pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m t 58,628 1 450,00 85 010,60 0,000

764 Konstrukce klempířské 404 361,28 3,454

75 764171571 

LINDAB COVERLINE 
trapézový plech SIN š 1000 
mm tl. 1 mm do 30° m2 362,000 906,00 327 972,00 2,994

76 764179341 

Montáž krytin s upraveným 
povrchem trapézový plech 
hřebenáč m 20,120 69,80 1 404,38 0,001

77 553451450 
hřebenáč trapéz aluzink, 
pozink, 15°-20° 0,55 mm kus 24,000 379,00 9 096,00 0,125

78 764711115 
Oplechování parapetu Lindab 
rš 330 mm m 80,400 303,00 24 361,20 0,219

79 764751112 

Odpadní trouby Lindab 
kruhové rovné SROR D 100 
mm m 38,000 413,00 15 694,00 0,070

80 764751142 

Odpadní trouby Lindab 
výtokové koleno UTK D 100 
mm kus 4,000 548,00 2 192,00 0,002

81 764751152 
Odpadní trouby Lindab odskok 
SOKN D 100 mm kus 4,000 1 230,00 4 920,00 0,002

82 764752111 
Montáž odpadní trouby 
kruhové rovné D do 100 mm m 38,000 137,00 5 206,00 0,010

83 764752121 
Montáž odpadní spodní díl 
trouby odpadní D do 100 mm kus 4,000 142,00 568,00 0,001

84 764761142 

Žlaby Lindab podokapní 
půlkruhové R velikost 150 mm 
s háky K 21 m 21,100 412,00 8 693,20 0,029

85 764761172 
Žlaby Lindab čelo půlkruhové 
RGT velikost 150 mm kus 4,000 125,00 500,00 0,000

86 764761232 

Žlaby Lindab kotlík SOK k 
půlkruhovým žlabům velikost 
150 mm kus 4,000 367,00 1 468,00 0,001

87 764761242 
Žlaby Lindab filtrační vložka 
kotlíku RSIL velikost 150 mm kus 4,000 410,00 1 640,00 0,001

88 998764103 

Přesun hmot pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 
24 m t 0,431 1 500,00 646,50 0,000

765 Krytiny tvrdé 19 750,87 0,000

89 765901122 

Zakrytí šikmých střech 
podstřešní hydroizolační folií 
Jutafol D SP 140 nehořlavou 
speciál m2 378,000 49,40 18 673,20 0,000

90 998765103 
Přesun hmot pro krytiny tvrdé 
v objektech v do 24 m t 1,067 1 010,00 1 077,67 0,000

766 Konstrukce truhlářské 1 311 011,90 5,826

91 766621011 

Montáž oken jednoduchých 
pevných výšky do 1,5m s 
rámem do zdiva m2 102,600 457,00 46 888,20 0,026
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92 766641131 

Montáž balkónových dveří 
zdvojených 1křídlových bez 
nadsvětlíku včetně rámu do 
zdiva kus 6,000 1 030,00 6 180,00 0,002

93 611102870 

EUROOKNO dřevěné 
jednokřídlové otevíravé 
sklápěcí 120 x 150 cm kus 2,000 6 680,00 13 360,00 0,087

94 611103220 

EUROOKNO dřevěné 
dvoukřídlové otevíravé 
sklápěcí 180 x 150 cm kus 10,000 10 300,00 103 000,00 0,606

95 611103150 

EUROOKNO dřevěné 
dvoukřídlové otevíravé 
sklápěcí 150 x 150 cm kus 22,000 9 920,00 218 240,00 1,285

96 611103330 

EUROOKNO dřevěné 
dvoukřídlové otevíravé 
sklápěcí 250 x 150 cm kus 6,000 13 200,00 79 200,00 0,466

97 611102700 

EUROOKNO dřevěné 
jednokřídlové otevíravé 
sklápěcí 40 x 80 cm kus 12,000 4 310,00 51 720,00 0,336

98 611103570 
dveře dřevěné balkonové 
OS1A 90x197 cm EURO kus 6,000 6 370,00 38 220,00 0,238

99 611645050 

dveře vnitřní profilované 
2/3sklo BERGAMO30 1křídlé 
80x197 dub kus 14,000 6 320,00 88 480,00 0,336

100 6116451110 

dveře vnitřní profilované 
2/3sklo BERGAMO30 2křídlé 
180 x197 dub kus 1,000 12 600,00 12 600,00 0,047

101 611642050 

dveře vnitřní profilované plné 
VENECIA10 1křídlé 80x197 
dub kus 20,000 5 940,00 118 800,00 0,400

102 611642030 

dveře vnitřní profilované plné 
VENECIA10 1křídlé 70x197 
dub kus 24,000 5 930,00 142 320,00 0,432

103 553412320 

dveře bezpečnostní BEDEX 
VARIO D4 se zárubní MRB, 
tr.4, atypický rozměr kus 1,000 17 900,00 17 900,00 0,076

104 553412330 

dveře bezpečnostní BEDEX 
VARIO D4 se zárubní MRB, 
tr.4, 900x1970 cm kus 8,000 16 300,00 130 400,00 0,592

105 766660171 

Montáž dveřních křídel 
otvíravých 1křídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně kus 44,000 515,00 22 660,00 0,000

106 766660002 

Montáž dveřních křídel 
otvíravých 1křídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně kus 8,000 547,00 4 376,00 0,000

107 766660012 

Montáž dveřních křídel 
otvíravých 2křídlových š přes 
1,45 m do ocelové zárubně kus 2,000 611,00 1 222,00 0,000

108 766660001 

Montáž dveřních křídel 
otvíravých 1křídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 14,000 504,00 7 056,00 0,000

109 766682112 

Montáž zárubní obložkových 
pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 350 mm kus 26,000 1 020,00 26 520,00 0,012

110 611822640 

zárubeň obložková pro dveře 
1křídlové 60,70,80,90x197 cm, 
tl. 19 - 35 cm,dub,buk kus 26,000 3 180,00 82 680,00 0,676
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111 766694112 

Montáž parapetních desek 
dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 24,000 139,00 3 336,00 0,000

112 607941010 
deska parapetní dřevotřísková 
vnitřní POSTFORMING kus 42,000 290,00 12 180,00 0,126

113 766694113 

Montáž parapetních desek 
dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 18,000 189,00 3 402,00 0,000

114 766695212 

Montáž truhlářských prahů 
dveří 1křídlových šířky do 10 
cm kus 66,000 72,80 4 804,80 0,000

115 6118725600 
prah dveřní dřevěný dubový tl 
2 cm dl.182 cm š 10 cm kus 2,000 149,00 298,00 0,004

116 611871360 
prah dveřní dřevěný dubový tl 
2 cm dl.72 cm š 10 cm kus 24,000 72,60 1 742,40 0,026

117 611871560 
prah dveřní dřevěný dubový tl 
2 cm dl.82 cm š 10 cm kus 34,000 82,70 2 811,80 0,042

118 611871760 
prah dveřní dřevěný dubový tl 
2 cm dl.92 cm š 10 cm kus 8,000 99,80 798,40 0,011

119 766695232 

Montáž truhlářských prahů 
dveří 2křídlových šířky do 10 
cm kus 2,000 99,10 198,20 0,000

120 sub6 
sklepní světlík RONN DRAIN 
včetně montáže kmpl 12,000 3 750,00 45 000,00 0,000

121 998766103 

Přesun hmot pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 
m t 5,826 827,00 4 818,10 0,000

122 sub7 
plastové vyklápěcí sklepní 
okno 800x400mm kmpl 12,000 1 650,00 19 800,00 0,000

767 Konstrukce zámečnické 184 025,51 2,058

123 767161110 

Montáž zábradlí rovného z 
trubek do zdi hmotnosti do 20 
kg m 26,270 72,90 1 915,08 0,001

124 553143110 
trouba Hel-Cor pozinkovaná 
600/2 mm m 85,328 2 070,00 176 628,96 2,056

125 767165110 

Montáž zábradlí rovného 
madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů 
šroubovaného m 35,526 47,50 1 687,49 0,000

126 767221110 

Montáž zábradlí 
schodišťového hmotnosti do 
15 kg z trubek do zdi m 23,532 65,90 1 550,76 0,000

127 998767103 

Přesun hmot pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 
m t 2,058 1 090,00 2 243,22 0,000

771 Podlahy z dlaždic 228 416,37 5,369

128 771273111 

Montáž obkladů stupnic z 
dlaždic keramických lepených 
š do 200 mm m 231,630 125,00 28 953,75 0,227

129 597614370 

dlaždice keramické slinuté 
neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Tunis SL 39,5 
x 39,5 x 0,9 cm m2 231,630 850,00 196 885,50 5,142

130 998771103 
Přesun hmot pro podlahy z 
dlaždic v objektech v do 24 m t 5,369 480,00 2 577,12 0,000
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775 
Podlahy dřevěné (parkety, 
vlysy aj.) 767 729,76 10,638

131 775511569 

Montáž podlahy z vlysů 
lepených, tl do 22 mm, š do 70 
mm, dl do 350 mm z 
jakýchkoliv dřevin m2 630,560 577,00 363 833,12 0,706

132 611922680 
vlysy parketové buk tl 14 mm š 
70 mm d.300 mm I m2 630,560 632,00 398 513,92 9,931

133 998775103 
Přesun hmot pro podlahy 
dřevěné v objektech v do 24 m t 6,230 864,00 5 382,72 0,000

781 
Dokončovací práce - obklady 
keramické 188 143,49 5,084

134 781473113 
Montáž obkladů keramických 
režných lepených do 19 ks/m2 m2 235,482 246,00 57 928,57 0,706

135 597610200 

obkládačky keramické RAKO - 
koupelny SAMBA (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 259,030 347,00 89 883,41 3,057

136 597611160 

dlaždice keramické RAKO - 
koupelny SAMBA (bílé i 
barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm 
I. j. m2 68,600 426,00 29 223,60 1,249

137 781495111 Penetrace podkladu obkladů m2 235,482 30,50 7 182,20 0,071
138 781495115 Spárování obkladu silikonem m 52,119 28,50 1 485,39 0,002

139 998781103 

Přesun hmot pro obklady 
keramické v objektech v do 24 
m t 5,084 480,00 2 440,32 0,000

782 
Dokončovací práce - obklady 
z kamene 58 787,64 1,681

140 782131140 

Montáž obkladu kámen tvrdý 
stěn desky tloušťky 25 nebo 30 
mm m2 35,200 1 030,00 36 256,00 1,118

141 583861220 

sokl rovný, materiálová 
skupina I/2 smirkovaný výška 
10 cm tl 3 cm m 70,400 302,00 21 260,80 0,563

142 998782103 

Přesun hmot pro obklady 
kamenné v objektech v do 60 
m t 1,681 756,00 1 270,84 0,000

784 Dokončovací práce - malby 21 851,45 0,222
143 784453401 hnědý m2 567,675 29,50 16 746,41 0,170

144 784453404 

Malby směsi JUB tekuté 
disperzní bílé omyvatelné 
jednonásobné s penetrací ve 
schodišti v do 3,8 m m2 171,310 29,80 5 105,04 0,051

M Práce a dodávky M 400 000,00 0,000

21-M Elektromontáže 400 000,00 0,000

145 sub4 
Elektroinstalační rozvody a 
osvětlení kmpl 8,000 50 000,00 400 000,00 0,000

Celkem 14 381 660,01 1 500,191
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4. Časové plánování 

 

Časový harmonogram stavby byl se staven na základě předpokládané doby výstavby 

jednotlivých stavebních částí které na sebe navazují. Předpokládaná doba začátku výstavby je 

v březnu 2010 s  dokončením v listopadu 2010. Harmonogram počítá s osmi hodinovou 

pracovní dobou. Nepočítá se s prací o víkendech a o svátcích. Harmonogram byl vytvořen 

v programu MS Projekt. 

Harmonogram viz. výkresová část – výkres č. 19 
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5. Technologický postup stropní konstrukce 

 

a) Obecné informace 

Jedná se o bytový dům. Budova je částečně podsklepená se třemi nadzemními podlaží. Stavba 

má půdorysné rozměry 16,6 x 19,6 m. Konstrukční výška podlaží je 3150 mm. Svislé stěny 

jsou tvořeny z cihel POROTHERM 30,44,11,5 P+D a 30 AKU. Jako stopní konstrukce bude 

použit systém POROTHERM (nosníky POT , stropní vložky MIAKO a věncovky). Celá 

konstrukce bude vyztužena ocelí třídy 10 216 J a zalita betonovou směsí B20. 

 

b) Materiály, doprava, skladování 

Nosný systém tvoří tvarovky POROTHERM 44 P+D, 36,5 P+D, POROTHERM 30 P+D a 

POROTHERM 30 AKU. Konstrukce stropu bude provedena systémem POROTHERM 

(nosníky + keramické vložky) a nadbetonávky z betonu B 20. Železobetonový věnec bude 

lemován věncovkami výšky 235 mm a vloženou tepelnou izolací. Materiál a tvarovky budou 

skladovány přímo na staveništi v původním ochranném balení na zpevněné a odvodněné 

skládce tak, že zde bude skladován materiál pouze pro osazení stropní konstrukce jednoho 

patra. Veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního prostředí nad 5 ºC. 

Předpokládá se, že stropní konstrukce se budou provádět v období, kdy teplota venkovního 

prostředí neklesne pod tuto hodnotu, a proto nebudou uvažovány žádné opatření na ochranu 

proti mrazu. Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním 

dozorem (osoba pověřená investorem). Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat při přejímce 

zboží jeho kvalitu a množství dle dodacího listu. O převzetí dodávek materiálu bude uveden 

záznam ve stavebním deníku. 

 -     nosníky POT 500 – 27 kusů 

- nosníky POT 625 – 390 kusů 

- Stropní vložky MIAKO 19/62,5 PTH – 6202 kusů 

- Stropní vložky MIAKO 19/50 PTH – 252 kusů 

- Doplňkové stropní vložky MIAKO 8/62,5 PTH – 94 kusů 

- Doplňkové stropní vložky MIAKO 8/50 PTH – 36 kusů 

- Tepelná izolace polystyrén tl. 70mm – 283,78m 

- VĚNCOVKA 23,8 – 283,78 m 

- Ocel 10 216 J: 12 mm 

- Betonová směs B 20 
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Doprava materiálu bude zajištěna nákladním vozem Tatra 815 PR3 208 doplněným 

hydraulickou rukou HR 210 kNm a  nákladním vozem Avia A 31 1A. 

Komponenty pro výrobu maltové směsi budou na stavbu dopraveny společně s komponenty 

pro výrobu maltové směsi pro zdění svislých konstrukcí. Při manipulaci a skladování 

stropních nosníků je třeba zavěšovat, respektive pokládat nosníky ve vzdálenosti maximálně 

500mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40x20mm. Proklady 

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

s horní výztuží. Při ukládání nosníku na ložnou plochu dopravního prostředku musí na ni 

nosníky ležet v celé své délce. Výšku slohy skladovaných nosníků volí výrobce (eventuelně 

odběratel) v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce. Nosníky se na skládkách 

ukládají podle délek. Nosníky budou skladovány na nekryté, zpevněné a uzamykatelné ploše 

vyznačené na výkrese zařízení staveniště a budou překryty igelitem který bude zjištěn proti 

odvátí větrem. Složení z dopravního prostředku bude pomocí hydraulické ruky přímo na 

skladovací plochu. Manipulace s nosníky během montáže bude zajištěna pomocí autojeřábu. 

Stropní vložky MIAKO budou na stavbu dopraveny na vratných EURO paletách 

(1180x1000mm) obalených fólií. Palety budou ukládány v jedné vrstvě a překryty igelitem, 

kterým bude zajištěn proti odvátí větrem. Na staveništi budou stropní vložky skladovány na 

otevřených, volných zpevněných plochách. Plochy určené pro skladování stropních vložek 

jsou vyznačeny na výkrese zařízení staveniště. Plochy pro skladování stropních vložek musí 

být v manipulačním dosahu autojeřábu, který bude zajišťovat vnitrostaveništní přeprava 

věncovek bude stejná jako u stropních vložek. Polystyrén, určený pro vkládání do ztužujícího 

věnce bude dopravena na staveniště společně s polystyrénem určeným pro vkládání do 

překladů a jeho skladování bude stejné. Výztuž pro ztužující věnce bude dopravena na 

staveniště Avií doplněné hydraulickou rukou pomocí které bude složena na určenou nekrytou 

zpevněnou uzamykatelnou plochu. Vratný obalový materiál (palety) bude skladován ve 

skladu a bude dle potřeby ze stavby odvážen, nevratný obalový materiál bude postupně 

likvidován a odvážen na skládku. 

 

c) Pracovní podmínky, připravenost 

Staveniště bude oploceno drátěným plotem. Příjezdová cesta, která je tvořena betonovými 

panely bude napojena z přilehlé komunikace. Skládky materiálu budou umístěny v prostoru 

staveniště a budou vyvýšené nad okolní terén, zpevněny a odvodněny. Na staveništi budou 

umístěny dvě stavební buňky pro potřeby pracovníků a dva uzamykatelné sklady. Prostor 
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staveniště bude osvětlen pomocí prostředků provádějící stavební firmy. Rozvod elektrické 

energie bude zabezpečen pomocí rozvodné skříně, která bude napojena na přivedené 

elektrické vedení z místní sítě. Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní síť a 

kanalizace pomocí kanalizační přípojky na uliční kanalizační řád. Veškeré stavební práce 

budou prováděny v souladu s platnými normami a požadavky investora. Jednotlivé pracovní 

činnosti budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. Práce nesmí být započaty 

dříve než dosáhnou základové konstrukce potřebné pevnosti, tvrdosti a únosnosti. Také je 

nutné zkontrolovat provedení izolací proti vzlínání vody a zemní vlhkosti. Stropní konstrukce 

musí vykazovat potřebnou únosnost. Stavební práce budou prováděny pouze osobami 

kvalifikovanými v daném odvětví a budou podrobeni instruktáží o provádění. 

 

d) Převzetí staveniště 

Stropní konstrukci bude provádět stejná firma, která prováděla zdění. Důležitá je kontrola 

pouze těch konstrukcí, které budou zakryté. Zvláště dodržení svislosti a rovinnosti zděné 

konstrukce a kontrola její kvality, což provede stavbyvedoucí společně se stavebním 

dozorem. V případě, že bude vše dle požadavků, může proběhnout předání staveniště. Toto 

předání bude opět zapsáno ve stavebním deníku. 

 

e) Personální obsazení 

Pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti profese. Na 

provádění zděných a stropních konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr. Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné 

kubatury a dodržení technologického postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu 

provedených prací do stavebního deníku. 

Osazení stropních nosníků POT: 4 zedníci + 4 pomocníci (1 míchací centrum + 3 podavači ) 

+ strojník autojeřábu 

Položení armatury: 2svářeči + 2 pomocníci 

Provedení věncového obvodu: 4 zedníci + 4 pomocníci(1 míchací centrum + 3 podavači ) 

Sestavení stropní plochy: : 4 zedníci + 4 pomocníci 

Betonáž stropní plochy a věnců: 6 dělníků + strojník autojeřábu + 2 pomocníci pro obsluhu 

koše  
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f) Stroje a pomůcky 

Výroba maltové směsi: 

 - spádová míchačka SM 150: užitečný objem mísícího bubnu: 0,15m3 

 - jmenovitý výkon míchačky při obsluze 

   - jedním pracovníkem – beton/malta 2,57/1,7 m3/hod 

   - dvěma pracovníky – beton/malta 3,42/2,05 m3/hod 

 - mísící cyklus při obsluze:jedním pracovníkem – beton/malta 190/280 s 

 - dvěma pracovníky – beton/malta 140/240 s 

 - mísící čas – beton/malta 50/140 s 

- napěťová soustava 380/50 V/Hz 

- rozměry v přepravní poloze – délka 1610 mm 

- šířka 880mm 

- výška 1515 mm 

- hmotnost míchačky 153 kg 

- lopaty, kbelíky, šufan, kolečka 

 

Osazení stropních nosníků POT: 

 - pojízdný autojeřáb GROVE TMC 540 

 - nosnost 40 t při vyložení 9,8 – 31 m 

- výška zdvihu: 32 – 44 m 

 - rychlost zdvihu: 21 s 

 - prodloužený výložník – 7,9 – 13,7 m 

- výška zdvihu: 2,2 - 28 m  

- doba zdvihu výložníku: 270 s 

- pohon: podvozek SCANIA 

- motor: Cummins QSB 3,31 

- lžíce, šufan, kbelíky, trubicová vodováha, kozové lešení Teron I, podlážky, metr,        

dřevěná sloupková podpůrná konstrukce 

 

Provedení ocelové kostry ztužujících věnců a ostatních železobetonových prvků: 

 - pojízdný autojeřáb 

 - pomůcky a materiál pro svařování ocelových prvků 

 - drát 
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 - pákové kleště 

 - kleště 

 - metr 

 - bednění 

 

Sestavení stropní plochy a provedení věncového obvodu: 

 - lžíce 

 - šufan 

 - kbelíky 

 - kolečka 

 - vodováha 

 - kladívko 

 - provázek 

 - kozové lešení Teron I, podlážky 

 - drát 

 

Betonáž stropní plochy: 

 - rukavice, lopaty, šufan, lžíce, vodováha, lať na stahování délky 2 m 

 - pojízdný autojeřáb TMC 540 

 - koš na betonovou směs KB 750.2 – užitečný objem nádoby: 0,75 m3 

 - autodomíchávač AM 330.1  

 - užitečný objem bubnu – 3 m3 

 - užitečná hmotnost – 6 900 kg 

 - celková hmotnost 15 800 kg 

 - plnící/vyprazdňovací čas – 15 - 20/35 – 50 s/m3 

 - maximální přepravní rychlost se směsí – 60 km/hod 

 - průměrná rychlost se směsí ve městě – 40 km/hod 

 

g) Pracovní postup 

Na poslední vrstvu tvarovek vykazující požadovanou rovinu bude provedeno pomocí 

věžového jeřábu osazení nosníků POT. Nosníky se kladou do 10 mm tlustého lože 

z cementové malty a při montáži je třeba podepřít provizorními podporami systematicky tak, 

aby byla maximálně  1,8 m. Provizorní podpory musí být závětrovány, podloženy a 
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podklínovány, osová vzdálenost sloupků ve směru podpor(hranolů) nesmí překročit 1,5 m. 

Osazování nosníků bude prováděno pod dozorem stavbyvedoucího, který bude dohlížet na 

správné uložení nosníků, přesné dodržení osových vzdáleností nosníků a dodržení minimální 

délky uložení nosníků, která musí být minimálně 125 mm. Stropní vložky MIAKO se kladou 

na sucho na osazené a podepřené nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od 

jednoho konce nosníku ke druhému. Poté se vyzdí po obvodu objektu v úrovní stropní 

konstrukce pás z VĚNCOVKY a z vnitřní strany se doplní tepelně izolačními deskami 

z polystyrénu, které se přidrží maltou ve tvaru fabionu. Po vyzdění věncového pláště se 

provede položení výztuže železobetonového ztužujícího věnce, který se provaří s nosnou 

výztuží nosníků POT.  

Výztuž pro věnce se bude chystat na zemi a ve stropní konstrukci se budou spojovat již 

jednotlivé hotové díly. Výztuž se osadí do potřebné polohy pomocí distančníků. S betonáží 

lze započít až když jsou vložky uloženy po celé délce nosníků, nachystaná výztuž a 

provedený věncový pás po obvodu budovy. 

Před samotnou betonáží se provede kontrola stavu konstrukcí, které budou skryty betonovou 

vrstvou a provede se zápis do stavebního deníku. Dutiny krajních vložek není nutné uzavírat 

proti zátokům betonu, neboť délka zátoků je pouze asi 100 mm. Po navlhčení celé konstrukce 

se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami, případně nad plochými vložkami vyplní 

betonem třídy B 20 měkké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je 

nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními 

vložkami, která doplňuje stropní konstrukce na potřebnou výšku. Stropní konstrukce se 

betonuje v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze 

provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. 

Při manipulaci s materiálem během montáže a betonáže je nutné pokládat na osazené stropní 

vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak, aby zatížení stropu bylo rozloženo, byly tlumeny 

otřesy a zároveň aby nebyla deformovaná ocelová příhradovina nosníků. Celkové plošné 

montážní zařízení nesmí překročit 1,5 kN/m2 (před uložením betonu do konstrukce). Při 

betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě. Ploché doplňkové stropní 

vložky se nesmí během montážního stavu až do zalití betonem nijak zatěžovat.  

Betonová směs pro výrobu stropní konstrukce bude připravována dle technologického 

postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu vzdálené 5 km od místa stavby. Přeprava 

betonové směsi na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem AM 330.1. Na staveništi 

bude betonová směs přepravována pomocí autojeřábu a koše na betonovou směs KB 750.2. 
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Z koše bude bet. směs rozprostírána na stropní konstrukci. Po zhotovení stropu je nutno 

udržovat beton ve vlhkém stavu a chránit ho proti povětrnostním vlivům až do zatvrdnutí. Po 

technologické pauze, která potrvá 7 dní, bude provedeno odstranění podpor nosníků. 

Výkres postupu kladeni viz výkresová část – výkres č. 18 

 

h) Jakost a kontrola kvality 

Práce budou prováděny v souladu s platnými normami dle přiložené technické dokumentace. 

Je nutné dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků (tvarovky klást tak, jak 

určuje výrobce, dodržovat tloušťku spár, jejich vodorovnost a svislost apod.) 

 Kontrola kvality: 

- poloha nosníků 

- po zhotovení stropu – udržovat beton ve vlhkém stavu 

- poloha a množství nosné výztuže ŽB desky 

Kontrolu provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené 

kontrole bude proveden řádný zápis do stavebního deníku. 

 

i) Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. 

Musí splňovat požadavky podle vyhlášky pro zednické práce, zdění svislých konstrukcí a 

práce související. 

- 37 Výroba, zpracování a doprava malt 

- 38 Zdění 

- 40 Příprava montáže 

- 41 Montážní pracoviště 

- 42 Dílce pro montáž 

 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. Musí splňovat požadavky: 

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

práci (BOZP). 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 324/1990 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 
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Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečné a neutrpěl 

úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním 

deníku. 
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6. Technická zpráva zařízení staveniště 

 

Stavba: Bytový dům Zábřeh na Moravě 

Zhotovitel: Stavek s.r.o. 

 

1. Staveniště 

Popis stavby  

Jedná se o bytový dům. Budova je částečně podsklepená se třemi nadzemními podlaží. Stavba 

má půdorysné rozměry 16,6 x 19,6 m, a nachází v  obytné zóně „Lesní"  části města Zábřeh na 

Moravě na ulici U Hráze č.p. 82. Pro zařízení staveniště bude proveden  zábor  části pozemku 

č. k. 150/4. Hranice pro zábor bude vytýčena objednatelem a předána po převzetí 

staveniště. Pozemek je v majetku objednatele. Byly provedeny a splněny veškeré náležitosti 

uvedené ve SoD, včetně předání a převzetí staveniště.  

 

Postup budování a likvidace staveniště 

Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyužívaný, 

oplocený. Stávající oplocení je třeba odstranit. Pozemek bude provizorně oplocen (výška 

min.1,8m) část oplocení bude realizována již v první fázi výstavby. Bude zřízen staveništní 

uzamykatelný vjezd. Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací na stavbě a bude 

se postupně přizpůsobovat podle potřeb v průběhu stavby. Odstraňovat se budou postupně 

objekty zařízeni staveniště tak, aby bylo zlikvidováno před definitivním vyčištěním objektu. 

Před započetím prací zajistí investor vytyčení stávajících inženýrských sítí. Po vytýčení 

objektu se provede sejmutí ornice v tl. 200mm na zastavěných a zpevněných plochách. 

 

Uspořádání staveniště 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno a bude prováděna kontrola a čištění dojíždějících 

vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Pro výstavbu bude použita těžká 

mechanizace – autojeřáb TMC 540 (technický list viz příloha). Před započetím vlastní 

výstavby budou v první fázi realizovány přípojky – kanalizace, vodovod, elektrika. Po dobu 

výstavby přípojek dojde k dočasným záborům ulice U Hráze.  
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Dopravní opatření 

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice U Hráze. 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. Vnitrostaveništní komunikace budou z panelů. Pod 

autojeřábem budě zhutněná zemina. 

 

2. Napojení staveniště na sítě 

Voda: pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní 

sítě U Hráze. Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi bude 

vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.  

Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou 

napojenou na hlavní řád v ulici U Hráze. 

Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod 

chodníkem v ulici U Hráze. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země. 

 

a) Zásobování staveniště el. energií 

Při projektu elektrizace vycházíme z: 

• Vypracování předběžné rozvahy o odběru, která jsou podkladem k jednání 

s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť 

• Určení požadavků na nepřerušenou dodávku 

• Jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 

• Určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 

dimenzovány rozvody 

 

Určení druhu spotřebičů 

a) Spotřebiče provozní – elektromotory, svářecí agregáty, topidla, míchačky, el. vrátek, 

akumulační kamna, čerpadlo, atd.  

b) Spotřebiče pro osvětlení – vnější, vnitřní  

 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

    P = 80 kW (výpočet viz příloha) 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 

 Fakulta stavební 51 Bakalářská práce
   

Určení vnitrostaveništního rozvodu NN: 

Druh rozvodu – volný vodič na stožáru 

 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů: 

Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými vodiči v obalu 

z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození 

mechanickými vlivy. 

 

Osvětlení na staveništi: 

Na staveniště bude provedeno osvětlení provizorními ocelovými sloupy situovanými jak na 

hranici pozemku, tak i na komunikaci  a u administrativních buněk a buněk zaměstnanců. 

Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 

projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodů koordinovaného 

zapínání a vypínání. Uvnitř objektu žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými 

z rozvaděčů. 

 

b) Zásobování staveniště vodou 

Pro provoz staveniště potřebujeme: 

- Užitkovou 

- Pitnou 

- Požární 

 

Spotřeba vody: 

Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu stanoví podle 

vzorce: 

Qn = ( Pn x Kn / t x 3600 ) l/sec, 

Kde  Qn      vteřinová spotřeba vody, 

 Pn spotřeba vody na den, směnu, 

 Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

 t doba, po kterou je voda odebírána.  

 

Qn = 11,26 l/sec (výpočet viz příloha) 
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3. Řešení objektů zařízení staveniště 

a) 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 zejména na počtu pracovníků, pro které je 

nutné zajistit stravování a místnosti vhodné pro převlékání a ukládání oděvů. Zařízení musí 

být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

 

Návrh sociálního zařízení staveniště: 

Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou, tj. 12 

- 2 x šatny: min 1,25m2 na jednoho pracovníka, tj. 12 x 1,25 = 15m2, navrženy mobilní 

buňky contimade o rozměrech 2,435 x 6,058m = 14,75 x 2 = 29,5m2 

- 4 x záchody: navrženy jsou 3 sedadla a 3 mušle (potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla 

do 50 mužů ) 

- 1 x umývárna: navrženy jsou 4 umyvadla a 2 sprchy ( potřeba min. 1umyvadlo/10 osob a 

1 sprcha/20 osob) 

Hmotnost prázdné buňky je do 3,400kg, s funkčním vybavením do 6000kg. 

Osazení: při nasazení delším než ½ roku musí být buňky osazené na silničních panelech nebo 

základech o rozměrech 0,4 x 0,8 x 0,6 m. Vytápění je elektrické.  

Pro stavbyvedoucího byly použity kombinace buněk L8+L6 (30 m2), administrativa a technici 

využívají buňky s označením L6 (14,2 m2). Kancelář dodavatelů byla vytvořena z typu L8 

(14,2 m2).  

b) Systém zásobování materiály 

Beton bude přivážen průběžně z nedaleké betonárky autodomíchávači. Tvárnice budou 

dováženy na paletách, písek bude skladován volně ložený. Malta se bude vyrábět přímo na 

staveništi pomocí míchaček. Omítkové směsi, cement, atd. budou uloženy v uzavřených 

skladech. Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují 

a není potřeba činit žádná další opatření. 

 

c) Skladování na staveništi 

Požadavky na uspořádání skládek: 

Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů do výše 1 m. Cihly a podobný materiál se skladuje v sádkách nebo 
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paletách do výše 2m. Materiál jehož plocha je větší než 4m2, 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. 3m, na trvalých 

skládkách. Pod skládkami budou provedeny zpevněné plochy. 

   

Skladování na staveništi: 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

- Skládka otevřená na volném prostranství 

- Krytý sklad 

V krytých skladech se skladuje: plášťové podlahoviny, spojovací součásti, vodiče, 

elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování, zámky, dřezy, umyvadla, 

cement, vápno, sádra, omítkové směsi, dlaždice, obkladačky, sklo, nářadí. Kryté sklady jsou 

ocelové. Oplocení staveniště je z drátěného pletiva. Umístění skládek je zřejmé ze situace 

zařízení staveniště. 

 

Stanovení velikosti skladovacích ploch: 

Užitnou (čistou) plochu skladu F0  stanovíme podle vzorce: 
F0  = Z ⋅ f0    kde  f0 = 1/q 
 
f0……….užitná (čistá) plocha na jednotku 1/q 
q……. množství materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy (skladový normativ) 
 
Celkovou plochu skladu F  stanovíme: 
F = F0 /β⋅ = Z ⋅  f     kde   β = f0 /f 
 
β……. koeficient využití skladové plochy – předpokládáme 0,6 
f…….. celková plocha na měrnou jednotku 
 
Vypočteme: 
locha potřebná pro skladování 41 palet je: 
F0  = Z ⋅ f0 = 41*0,5 = 20,5 m2 

F = 20,5/0,6 = 34,16 m2 ¨ 

Celková plocha potřebná pro skladování cihel je 34,16 m2. 
 

4. Vliv životního prostředí, odpady 

Po dobu výstavby bytového domu nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. 

Zhoršení může způsobit hluk a prašnost při provádění některých stavebních činností. 

Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní 
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dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin musí být dodržován noční klid. Odpad při stavební 

činnosti budou tvořit především  zbytky stavebních materiálů – dřevo, betonová drť, cihelný 

materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na 

skládku. Odpad z provozu objektu bude tříděn, bude ukládán do popelnicových nádob nebo 

kontejnerů nebo plastových pytlů a jeho svoz bude zajištěn městem Zábřeh na Moravě, které 

zajišťuje likvidaci  domovního a komunálního odpadu. Během výstavby budou používány 

malé mechanismy a autojeřáb. Stavba nepředpokládá nadměrné přesuny hmot – výkopy. 

Ornice se odveze na skládku mezideponie a bude ponechána pro zpětné rozprostření (zásyp). 

Obdobně bude naloženo se zeminou po výkopu základových rýh objektu. Veškerá zemina z 

výkopku bude využita k zásypům a  úpravám  terénu okolo objektu. 

5. Bezpečnost práce 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

1. Zákon č. 309/2006 SB., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

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

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

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

2. Nařízení vlády č. 591/2006 SB., o bližších minimálních požadavcích ne bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být ohraničeno 

oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných 

osob. 
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7. Příloha č. 1 – skladby podlah a střešní konstrukce 
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8. Příloha č. 2– výpis truhlářských výroků 
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9. Příloha č. 3– výpis klempířských výroků 
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10. Příloha č. 4– výpis zámečnických výroků 
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11. Příloha č.5– výpočet potřeby vody a příkonu elektrické energie 

 

VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Výroba malty  m3 112 200 22400 
Ošetřování betonu m3 95 200 19000 
Omítka (bez vody pro maltu) m2 622 25 15550 
Zdění (bez vody pro maltu) m3 520 250 130000 
Příčky (bez vody pro maltu) m2 596 20 11920 

 MEZISOUČET A 198870 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 25 40 1000 
Sprchování 1 pracovník 25 45 1125 

 MEZISOUČET B 2125 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
 MEZISOUČET C 200 

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:   

 
 
 

        
[l/s] 

Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

 
 

Qn = 11,26 l/s

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

3600*t
k*P  Q nn

n
++

=∑=
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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 

 
 

VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon       
[kW] 

[ks] [kW] 

Stavební výtah NOV 1030 7,50 1 7,5 
Gravitační míchačka MLB 260 0,75 1 0,8 
Kontinuální míchač PFT 5,50 1 5,5 
Silomat PFT 8,00 1 8,0 
Ponorný vibrátor MAVE 2,00 2 4,0 
Svářečka TRANSTIG 7,00 2 14,0 
Střihačka výztuže KRENN 3,00 1 3,0 
Vrtačka 0,60 2 1,2 
Úhlová bruska 1,25 2 2,5 
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 1 5,0 
Otopné těleso v buňce 2,50 6 15,0 

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   66,5 kW 

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2] 

[m2] [kW] 

Kanceláře, vrátnice 0,020 36 0,7 
Šatny, umývárna, WC 0,006 46 0,3 
Sklady 0,003 21 0,1 
Vnitřní osvetlení investičních objektů 0,006 320,5 1,9 

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO 
OSVĚTLENÍ   3,0 kW 

  
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

DRUH PRACÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2] 

[m2] [kW] 

Osvětlení staveniště 0,010 1690 16,9 
Stavebně montážní práce 0,010 100 1,0 

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO 
OSVĚTLENÍ   17,9 kW 

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

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 

 Fakulta stavební 67 Bakalářská práce
   

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 = 80kW
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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13. Seznam použitého značení 

 

U součinitel prostupu tepla (W/m2K) 

Qn spotřeba vody ( l/s) 

Pn potřeba vody v l/den (směnu 8h) 

kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (-) 

t doby, po kterou je voda odebírána v hodinách (hod) 

Q celkové množství vody 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 

F0 užitná plocha skladu (m2) 

f0 užitná (čistá) plocha na jednotku 1/q (m2)  

q množství  materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy (skladový normativ) 

F celkovou plochu skladu (m2) 

β koeficient využití skladové plochy (0,6) 

f celková plocha na měrnou jednotku (m2) 

 

14. Seznam použitých grafických a výpočetních programů 

 

AutoCAD 2009 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

KROS plus 

Microsoft Office Project 2007 

Adobe Acrobat 7.0 professional 

Google SketUp 7 
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15. Seznam použité literatury, WWW zdrojů a norem 

 

Seznam použité literatury: 

[1]  Novotný Jan: Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. Ročník a konstrukční 

cvičení pro 3. a  4. ročník SPŠ stavebních, nakladatelství SOBOTÁLES, Praha 2007 

[2] Klimešová Jarmila: Nauka o pozemních stavbách, Učební texty VUT Brno, Brno 

2005 

 

Seznam použitých WWW zdrojů: 

• www.wienerberger.cz 

• www. rova-czech.eu 

• www.baumit.cz 

• www.ronn.cz 

• www.rotaflex.cz 

• www.isover.cz 

• www.dverebedex.cz 

• www.schomburg.cz 

• www.rako.cz 

• www.pragotechnik.cz 

• www.sapeli.cz 

• www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/225/studijni-materialy 

 

Seznam použitých norem: 

• ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavebních částí 

• ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

• ČSN 73 4108 – Šatny, umyvárny a záchody 

• ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy, základní ustanovení 
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