
Vysoká škola bá�ská - Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  

Katedra pozemního stavitelství  

Bytový d�m v Ostrav�
Flat-Building in Ostrava 

Student:                                                                           Lukáš Jedli�ka 
Vedoucí bakalá�ské práce:                                      Ing. Filip �miel 

Ostrava 2010 



OBSAH BAKALÁ�SKÉ PRÁCE: 

�ást A: ÚVOD BP 

1. Zadání bakalá�ské práce – Bytový d�m v Ostrav�
2. Obsah bakalá�ské práce 
3. Prohlášení studenta 
4. Anotace bakalá�ské práce 
5. Deník bakalá�ské práce 
6. Zásady pro vypracování bakalá�ské práce 
7. Seznam použité literatury 

�ást B1: STAVEBNÍ �ÁST - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 

1. Textová �ást – Projektová dokumentace pro stavební povolení 
            A.  Pr�vodní zpráva 
 B.  Souhrnná technická zpráva 
 C.  Situace stavby – viz. výkresová �ást 
 D.  Dokladová �ást – bez p�íloh 
            E.        Zásady organizace výstavby 
 F. Dokumentace objekt�
  F.1.1     Architektonické a stavebn� technické �ešení 
  F.1.1.1   Technická zpráva 
  F.1.1.2    Výkresová �ást -  
    1. Situace              12. �ez D-D 
    2. Výkopy                                     13. Pohledy JZ, SV 
    3. Základy                                     14. Pohledy JV, SZ 
    4. P�dorys 1S                       15. Skladby podlahových konstrukcí                         
    5. P�dorys 1NP                     16. Výpis klempí�ských konstrukcí 
    6. P�dorys 2NP                      17. Výpis záme�nických konstrukcí 
     7. P�dorys 3NP                            18. Výpis oken
                                 8. P�dorys 4NP                            19. Výpis dve�í 
    9. Stropní konstrukce nad 1. NP     20. Detail h�eben  
                               10. St�echa                                     21. Detail ukotvení vazníku 
                               11. �ez C-C                                   22. Detail vazníku 
                                                      

�ást B2: �ÁST TECHNOLOGIE
1. Harmonogram 
2. Položkový Rozpo�et 
3. Za�ízení staveništ� - projekt   

 4. Technologický postup zd�ní 
 5. BOZP 

�ást B3: TEPELNÁ TECHNIKA
1. Energetický štítek budovy 
2. Tepeln� technický posudek obvodové st�ny 
3. Tepeln� technický posudek podlahy na terénu   

 4.  Tepeln� technický posudek podhledu 



Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou bakalá�skou práci v�etn� p�íloh vypracoval samostatn� pod vedením 
vedoucího bakalá�ské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

V Ostrav�                                                                                          .................................... 
………………………                                                                             Podpis studenta 
    



Prohlašuji, že 
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• byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalá�skou práci se pln� vztahuje zákon �. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob�anských a 
náboženských ob�ad�, v rámci školních p�edstavení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo.  

• beru na v�domí, že Vysoká škola bá�ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýd�le�n� ke své vnit�ní pot�eb� bakalá�skou práci užít (§ 35 
odst. 3).  

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá�ské práce bude uložen v Úst�ední knihovn�
VŠB-TUO k prezen�nímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
diplomové (bakalá�ské) práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalá�ské práci budou 
zve�ejn�ny v informa�ním systému VŠB-TUO.  
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• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalá�skou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn�na v takovém p�ípad� ode 
mne požadovat p�im��ený p�ísp�vek na úhradu náklad�, které byly VŠB-TUO na 
vytvo�ení díla vynaloženy (až do jejich skute�né výše).  

• beru na v�domí, že odevzdáním své práce souhlasím se zve�ejn�ním své práce podle 
zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon�
(zákon o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, bez ohledu na výsledek její 
obhajoby.  

V Ostrav� ................................................. 



Anotace  

Tato bakalá�ská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro stavební 
povolení bytového domu, který se nachází v konkrétní zástavb� katastrálního území m�sta 
Ostrava. Bytový d�m svým architektonickým �ešením plnohodnotn� zapadá do okolní 
zástavby m�sta. Projekt obsahuje krom� výkresové dokumentace také technologickou �ást. 
Tato díl�í �ást obsahuje technologický postup zd�ní, harmonogram pr�b�hu výstavby a 
v neposlední �ad� položkový rozpo�et. 

Bytový d�m zahrnuje �adu bytových i nebytových prostor sloužících ke zkvalitn�ní 
životních podmínek budoucích obyvatel. Výsledkem bakalá�ské práce je projektová 
dokumentace sloužící pro výstavbu domu s osmadvaceti bytovými jednotkami. 
        
        

Annotation  

This thesis is focused on elaboration of a project documentation for building permit of a 
block of flats, which is located in a concrete area in a cadastral area of the city Ostrava. The 
block of flats is by an architectural design integrated into neighbouring area. This project 
contains the drawing documentation and also the technology. This section contains the 
technological procedure of walling, the schedule of construction and in not least the budget. 

The block of flats includes a number of residential and not-residential places used to 
improve living conditions of future residents. Result of this work is the project documentation 
for construction of the house with twenty eight residential units. 
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ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ A BAKALÁ�SKÉ 
PRÁCE 

1. Úvodní ustanovení 

Zásady pro vypracování diplomové práce (dále i DP) nebo bakalá�ské práce (dále i BP) jsou 
ur�eny všem student�m (prezen�ní i kombinovaná forma studia) bakalá�ských a 
magisterských studijních program� a studijních obor�, které jsou akreditovány na Fakult�
stavební (dále jen FAST) Vysoké školy bá�ské – Technické univerzity Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO).  
Vypracování diplomové nebo bakalá�ské práce je sou�ástí studijních program� a studijních 
plán� studijních obor� FAST  
Diplomovou a bakalá�skou prací se ov��ují v�domosti a dovednosti, které student získal 
b�hem studia a jeho schopnosti využívat je p�i �ešení technických a odborných problém�
studovaného oboru.  
Diplomovou nebo bakalá�skou prací student prokazuje, že je schopen �ešit, písemn�
prezentovat �ešení zadaného úkolu a verbáln� obhájit své p�ístupy k �ešení a výsledky �ešení.  

2. Témata a rozsah diplomových a bakalá�ských prací 

Diplomové a bakalá�ské práce se liší charakterem zadaných úkol� a hloubkou jejich 
zpracování:  
- témata diplomových prací vycházejí z pot�eb spole�enské praxe, z plánu v�decko-
výzkumné �innosti vysoké školy, fakulty nebo profilující katedry. Student se musí snažit 
podat v diplomové práci co nejvýstižn�jší a nejp�ízniv�jší obraz o svých schopnostech 
�ešit ucelené úlohy stavební praxe a výzkumu a osvojení si nezbytných návyk�
technického zp�sobu vyjad�ování, znalosti odborné literatury, technických norem a 
jejich využití. Téma diplomové práce m�že navazovat na bakalá�skou práci, kterou 
student obhájil v bakalá�ském stupni studia, 
- témata bakalá�ských prací vycházejí z problematiky oboru garantovaného profilující 
katedrou. V bakalá�ské práci má student prokázat, že je schopen samostatn� zpracovat 
zadané téma, ovládá technický zp�sob vyjad�ování a umí pracovat s odbornou 
literaturou a technickými normami. Témata bakalá�ských prací svým charakterem a 
hloubkou zpracování odpovídají rozší�eným ro�níkovým projekt�m. 
Textový a grafický rozsah DP a BP se liší podle charakteru zadaných úkol�. Doporu�ený 
rozsah textových �ástí DP a BP:  
- bakalá�ská práce…………………….min. 30 stran textu v�etn� obrázk� a tabulek,  
- diplomová práce…………………….min. 45 stran textu v�etn� obrázk� a tabulek.  

3. Uspo�ádání diplomové (bakalá�ské) práce 

Diplomová nebo bakalá�ská práce je souborem t�chto �ástí:  
A. Desky a vazba práce  
B. Úvodní �ást práce  
C. Hlavní textová �ást práce  
D. P�ílohy  



A. Desky a vazba práce  

DP a BP student uloží do IS EDISON (výkresy ve formátu .pdf) a odevzdá formou dvou 
výtisk� v kniha�sky pevné vazb� a 1 CD s obsahem DP nebo BP (nezaheslované). 
Obrázek 1 obsahuje požadovanou strukturu údaj� desek DP a BP. Barva desek je �erná se 
zlatým potiskem. Zadní p�ídeští je obvykle vybaveno dopl�ky pro vložení média (disketa,CD-
ROM) s textem DP (BP), p�íloh, zdrojových text� apod.  

B. Úvodní �ást práce 

B. 1 Titulní list  

Titulní list DP (BP) má podobný obsah s titulní deskou, navíc se uvádí úplný název práce 
(�esky a anglicky), jméno studenta, jméno vedoucího práce, sídlo školy (Ostrava) a rok 
vypracování a odevzdání práce, dle obrázku 2.  

B. 2 Zadání diplomové (bakalá�ské) práce  

Zadání diplomové nebo bakalá�ské práce (kopie) se vkládá bezprost�edn� za titulní list. 
Originál zadání z�stává studentovi.  
Originál zadání vypracovává vedoucí pracovník oborové katedry ve spolupráci s vedoucím 
DP nebo BP v termínech stanovených studijním programem. Zadání se vypracovává ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží student, na druhý stejnopis potvrdí student p�evzetí zadání. 
Druhý stejnopis je p�edán na studijní odd�lení a založen do studijní dokumentace studenta.  
Zadání DP a BP obsahuje:  
- název univerzity a název fakulty,  
- název oborové katedry a akademický rok,  
- studijní obor,  
- druh práce (diplomová, bakalá�ská),  
- název práce �esky,  
- název práce anglicky (s vyzna�ením slov krom� p�edložek a spojek velkými písmeny),  
- zásady pro vypracování práce,  
- požadovaný rozsah práce,  
- požadovaný procentuální podíl odborných profesí na �ešeném tématu DP a BP (stanoví 
garant oboru) ¹) 
- seznam doporu�ené odborné literatury,  
- jméno vedoucího práce, p�íp. konzultanta,  
- datum zadání a termín odevzdání práce,  
- podpis vedoucího pracovníka katedry a d�kanky, razítko fakulty,  
- datum podpisu zadání,  

¹) – podíl odborných profesí bude zohledn�n v pedagogických úvazcích jednotlivých  
kateder FAST  



B. 3 Místop�ísežné prohlášení  

Tímto prohlášením se student hlásí k autorství diplomové (bakalá�ské) práce. Text prohlášení 
se umis�uje v dolní �ásti stránky. Je t�eba neopomenout vlastnoru�ní podpis modrou barvou 
(doporu�uje se podpis celým jménem), jako datum se uvádí datum odevzdání diplomové 
(bakalá�ské) práce (je uvedeno v zadání práce), viz obrázek 3.  
Pokud student použil podklady autora, resp. podniku, které vyžadují jejich souhlas s 
uve�ejn�ním, je povinen tuto okolnost doplnit do prohlášení.  
Do prohlášení se neza�azuje pod�kování (konzultant�m apod.). Pokud je to nezbytné, je 
možno uvést pod�kování na samostatné stránce za záv�r diplomové (bakalá�ské) práce. 

B. 4 Prohlášení o využití výsledk� práce  

Toto prohlášení musí být napsáno na samostatném list� papíru a vlastnoru�n� podepsáno 
studentem s udáním data odevzdání práce, viz obrázek 4. Toto prohlášení m�že obsahovat 
dohodnuté omezení p�ístupu k textu diplomové (bakalá�ské) práce, vyplývající nap�íklad z 
ochrany know-how spolupracující firmy.  

B. 5 Anotace diplomové (bakalá�ské) práce  

Anotace obsahuje vzor citace diplomové (bakalá�ské) práce v�etn� po�tu stran a 8 až 10 �ádk�
textu s popisem obsahu diplomové (bakalá�ské) práce s d�razem na dosažené výsledky.  
V horní �ásti stránky se uvádí anotace v �eském nebo slovenském zn�ní, pod ní cizojazy�n�. 
Volba cizího jazyka musí odpovídat zvyklostem studijního oboru.  

B. 6 Obsah diplomové (bakalá�ské) práce  

Do obsahu diplomové (bakalá�ské) práce se za�azuje seznam všech �íslovaných kapitol a 
podkapitol v�etn� odkaz� na �ísla stran. Nezahrnují se do n�j d�íve uvedené �ásti práce 
(anotace, prohlášení studenta, zadání atd.). Obsah musí být upraven do p�ehledné podoby, viz 
obrázek 5.  

B. 7 Seznam použitého zna�ení  

Seznam použitého zna�ení je sou�ástí každé diplomové (bakalá�ské) práce. Obsahuje zna�ky 
abecedn� �azené (nejprve velká a následn� malá písmena v po�adí latinská abeceda, �ecká 
abeceda), dopln�né jejich významem a uvedením fyzikálních jednotek. Každou zna�ku je 
možné uvést také u jejího prvního výskytu v práci. Vyžaduje-li to povaha práce, uvádí se 
samostatné seznamy:  
- použitých index�,  
- zkratek (AUTOCAD, ANSYS, PHASES, ...)  
- odborných termín� (basis function, finite element, hard disc, ...). 



C. Hlavní textová �ást práce 

Hlavní �ást diplomové (bakalá�ské) práce za�íná úvodem, pokra�uje jednotlivými kapitolami 
a kon�í záv�rem se zhodnocením. Z �len�ní DP a BP musí vyplynout:  
p�ehled sou�asného stavu �ešené problematiky,  
aktuálnost �ešení problematiky,  
metodika �ešení,  
dosažené výsledky,  
hodnocení výsledk� a diskuse o nich.  

C. 1 �len�ní textu BP a DP  

- Text diplomové (bakalá�ské) práce je �len�n do kapitol a podkapitol, výjime�n� do t�etí 
úrovn� �len�ní.  
- Kapitoly a podkapitoly se pr�b�žn� �íslují podle desetinného t�íd�ní arabskými �íslicemi, 
�ísla podkapitol se odd�lují te�kou (viz obr. 5).  
- Délka kapitoly by v zásad� m�la p�esahovat délku stránky. Více kapitol na jedné stránce 
zt�žuje p�ehled.  
- Názvy kapitol (nadpisy) se od p�edcházejícího textu odd�lují dv�ma �ádky, od následujícího 
textu jedním prázdným �ádkem a vhodným zp�sobem se zvýraz�ují.  
- Vlastní text kapitol se �lení do odstavc�. První �ádek odstavce za�íná od levé svislice nebo 
se od ní odráží. Mezi odstavci má mezera velikost jednoho �ádku.  
- Vý�ty se od p�edcházejícího i následujícího textu odd�lují prázdným �ádkem. Umis�ují se 
od levé svislice. Jednotlivé body se ozna�ují arabskými �íslicemi, písmeny abecedy, 
poml�kami nebo jinými zna�kami. 
- Obrázky a tabulky v�etn� jejich popisu se zarovnávají na st�ed. Obrázky je t�eba umis�ovat 
p�ímo do textu, co nejblíže odkazu na n�. Jen pokud to není možné, za�azují se do dodatk�.  
- V seznamu literatury se uvádí pouze ty literární prameny, na n�ž jsou v textové �ásti odkazy. 
Citace literatury v seznamu musí odpovídat �SN ISO 690. 

C. 2 Požadavky na úpravu textu DP a BP  

V úvodní �ásti DP a BP se umis�uje každá �ást na samostatný list. Hlavní textovou �ást DP a 
BP je možno z d�vod� úspory tisknout oboustrann�. Za�átky hlavních kapitol je možno 
uvád�t na lícové stran�, která má p�i oboustranném tisku vždy liché �íslo.  
V celé DP a BP je nutno používat pouze zákonnou m�rovou soustavu SI. Technické výrazy 
musí odpovídat používané terminologii a normám, vzorce a rovnice jsou �íslovány. Výpo�ty 
musí být uspo�ádány tak, aby každý �tená� mohl bez obtíží p�ezkoumat jejich správnost. U 
vzorc�, sou�initel�, hodnot a záv�r� p�evzatých, bude publikována odvolávka (v hranatých 
závorkách) na pramen, uvedený v seznamu použité literatury.  
Originál DP a BP musí být vypracován na bílém formátu A4 s dostate�ným kontrastem pro 
kopírování. P�i zpracování textové �ásti práce v b�žném textovém editoru se doporu�uje typ 
písma Times New Roman, velikost písma 12, �ádkování 1,5. Tisk na formátu A4 respektuje 
okraje 2,5 cm. Matematické vzorce a výrazy, které nelze vytvo�it v použitém textovém 
editoru, je možné vepsat do textu technickým písmem. P�i použití psacího stroje má jedna 
stránka obsahovat 30 až 35 (40) �ádk� (�ádkování 1,5) po 60 úhozech klasické velikosti 
písma.  
Stránky musí být pr�b�žn� �íslovány. P�i použití elektronické sazby je možno doplnit záhlaví 
stránky také nápisem „Diplomová práce“ (u bakalá�� „Bakalá�ská práce“) a graficky odd�lit 
od textu.  



Všechny citované práce a odkazy musí být uvedeny v seznamu literatury. Každý uvád�ný 
údaj doplní student �íselnými odkazy na literaturu, ze které je informace p�ebírána, nap�. [15], 
[2, 4-6]. Není p�ípustné citovat celé odstavce z knih �i u�ebnic.  
V p�ípad� nutnosti musí být nezbytné citáty z�eteln� vyzna�eny uvozovkami.  

C. 3 Požadavky na jazykovou kvalitu  

Hodnocenou sou�ástí úrovn� DP a BP je i jazyková kvalita a �istota. Student se ve své práci 
vyjad�uje stru�n�, technicky, slohov� i gramaticky správn�. P�itom používá kratší, dob�e 
srozumitelné v�ty. P�edpokládá se dodržování Pravidel �eského pravopisu a dodržování 
odborného názvosloví.  

C. 4 Seznam použité literatury  

Použitá literatura je se�azena abecedn� podle p�íjmení autor�. Hlavní zásady citace:  
a) Jméno autora se uvádí písmem v po�adí: p�íjmení, osobní jméno, oba údaje jsou odd�leny 
�árkou. Osobní jméno, resp. jména lze uvád�t iniciálami, p�íjmení v p�vodním tvaru, bez 
titul� a hodnosti.  
b) Název publikace je napsán kurzívou. Název se uvádí v jazyce citované publikace, pouze se 
p�evádí z cizího písma do latinky.  
c) Vydavatelské údaje se píší v po�adí: místo vydání, (dvojte�ka) nakladatelství �i jiná 
vydavatelská instituce (�árka) a rok vydání.  

D. P�ílohy  

Do p�íloh se uvád�jí rozsáhlejší grafické práce, stavební výkresy, mapy, obrázky, tabulky, 
výpisy program�, algoritmy a fotografie, které nejsou za�azeny a p�vn� svázány v textu. 
P�ílohy se �íslují arabskými �íslicemi a jsou uvedeny na zvláštním seznamu. Po�et p�íloh není 
omezen. Doporu�uje se dodržování ú�elné stru�nosti s p�ihlédnutím k významu a 
p�im��enému rozsahu p�íloh pro hodnocení práce a pro p�ípadné navazující práce v budoucnu.  
Stavební výkresy, mapy a p�ílohy, které to vyžadují, jsou opat�eny popisovým polem 
(razítkem) podle obrázku 6.  
Zvláštní p�ílohou je úplný text DP nebo BP v elektronické verzi, uložený na vhodném nosi�i 
(nap�. CD-R, CD-RW apod.), ur�ený ke zve�ejn�ní prost�ednictvím databáze kvalifika�ních 
prací, kterou spravuje VŠB-TUO. 

4. Související dokumenty  

�SN ISO 5966 (01 0173) Formální úprava v�deckých a technických zpráv. Praha: �eský 
normaliza�ní institut, 1995.  
�SN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokument�. 
Praha: �eský normaliza�ní institut, 1996.  
�SN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem. 
Praha: �eský normaliza�ní institut, 2002.  
�SN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: �eský normaliza�ní 
institut, 1996. 32 s.  
�SN ISO 690-2 Bibliografické citace – �ást 2: Elektronické dokumenty nebo jejich �ásti. 
Praha: �eský normaliza�ní institut, 2000. 24 s.  



5. Záv�re�ná ustanovení  

Zásady pro vypracování diplomové a bakalá�ské práce mohou být dále up�esn�ny vedoucím 
oborové katedry v rámci jeho p�sobnosti.  
Diplomová práce nebo bakalá�ská práce, která nebude po formální stránce odpovídat 
podmínkám, uvedeným v t�chto zásadách, nebude p�ijata k obhajob�.  
Tato sm�rnice byla projednána Akademickým senátem FAST VŠB – TU Ostrava dne 26. 3. 
2010 a nabývá platnosti dnem 1. 4. 2010.  

doc. Ing. Darja Kube�ková Skulinová, Ph.D. 
d�kanka Fakulty stavební
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A. P R � V O D N Í   Z P R Á V A 

a) Identifikace stavby 

Název a místo stavby 

Stavebník 
I�O stavebníka 
Generální projektant 
I�O 
Zodpov�dný projektant 

Po�adové �.autorizace �KA 
Specializace autorizace �KA 
Stupe� projektové dokumentace 
Místo a datum vypracování 

Generální dodavatel 

: Bytový d�m v Ostrav�    
  k.ú.Ostrava m�sto,parc.�.725/2                          
: 
: 
: Lukáš Jedli�ka 
: 
: Lukáš Jedli�ka 

: 
: 
: Projekt pro stavební povolení 
: Ostrava, kv�ten 2010 

: 

- základní charakteristika stavby a její ú�el 

Jedná se o bytový, samostatn� stojící, �ty�podlažní d�m se suterénem.  

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkových vztazích 
 Okolní území je využito jako obytná zóna. V bezprost�ední blízkosti �ešeného objektu se 
nacházejí bytové domy a vily. �ešená parcela je ur�ena v územním plánu pro zastav�ní bytovou 
zástavbou.  

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 Pr�zkumem nebylo zjišt�no výskytu radonu. Hladina podzemní vody byla zjišt�na 
pr�zkumem v hloubce 5,480 m, nejedná se o vodu tlakovou ani agresivní. Dle pr�zkum�
z okolní výstavby se p�edpokládá zemina t�.3-4. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. 

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�
 Stavba není v rozporu s požadavky na výstavbu. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 
 Stavba není v rozporu s požadavky na výstavbu. 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu a územního rozhodnutí 
 Stavba není v rozporu s územním plánem m�sta Ostrava a územním rozhodnutím. 

g) V�cné a �asové vazby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení v dot�eném 
území 
 Stavba nepot�ebuje podmi�ující stavby. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 
Termín zahájení                                 :   22.3.2010 
P�edpokládaný termín dokon�ení      :   26.8.2011 



- Popis postupu výstavby 
- Provede se skrývka ornice a výkopy základ�. P�evzetí základové spáry. 
- Betonáž základ� v�etn� podkladního betonu. P�evzetí základové desky. 
- Hydroizolace spodní stavby, zd�ní svislých nosných konstrukcí, osazení p�eklad�. 
- Sestavení stropu nad 1.S, betonáž stropu, ztužujících v�nc� a vybetonování schodišt�. 
- Zd�ní svislých nosných konstrukcí 1.NP, osazení p�eklad�. 
- Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž stropu, ztužujících v�nc� a vybetonování schodišt�. 
- Zd�ní svislých nosných konstrukcí 2.NP, osazení p�eklad� a vyzd�ní p�í�ek v 1.S. 
- Sestavení stropu nad 2.NP, betonáž stropu, ztužujících v�nc� a vybetonování schodišt�. 
- Zd�ní svislých nosných konstrukcí 3.NP, osazení p�eklad� a vyzd�ní p�í�ek v 1.NP 
- Sestavení stropu nad 3.NP, betonáž stropu, ztužujících v�nc� a vybetonování schodišt�. 
- Zd�ní svislých nosných konstrukcí 4.NP, osazení p�eklad�, betonáž ztužujících v�nc�
- Vyzd�ní p�í�ek v 2.NP 
- Osazení st�ešních vazník�, kotvení. Zakrytí st�ešní konstrukce deskami. 
- Aplikace pojistné hydroizolace, položení a p�ipevn�ní st�ešní krytiny. 
- Vyzd�ní p�í�ek ve 3.NP a 4.NP, kompletace schodišt�. 
- Osazení výplní otvor�. Instalace, rozvody TZB. 
- Kompletace 4.NP – izolace podhledu, pe�livé provedení parozábrany, SDK desky na rošt. 
- Provedení omítek a obklad�, podlahových vrstev. 
- Oplechování konstrukcí, vn�jší povrchové úpravy. 
- Provedení terénních úprav okolo objektu, komunikace.  

i) Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové,nebytové, na ochranu životního 
prost�edí a ostatní v tis.K�, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové �i nebytové v m2, a 
o po�tu byt� v budovách bytových a    nebytových 

P�edpokládané náklady stavby : stavební �ást                    cca 30 000 000,- K�
                                                           komunikace a oplocení   cca      200.000,- K�

Podlahové plochy bytové                                                                    1700   m2

Podlahové plochy nebytové                                                                 720,5 m2

Po�et byt�                                                                                               28    bj 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické,architektonické a stavebn�technické �ešení stavby

a) zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného stavu 
konstrukcí, stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�

Staveništ� je vhodné a dosta�ující pro vybudování navržené stavby. 

b) urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících 
Objekt bude sloužit jako bytový d�m s 28 bytovými jednotkami. Sou�ástí jsou i 

místnosti služeb (pošta, lékárna, bufet, léka�i, technická místnost) 
Na pozemku zájmového území se nenachází žádná vzrostlá zele�. 
Objekt bytového domku je �ty�podlažní novostavba s plným podsklepením. 
Napojení stavby na inženýrské sít� bude provedeno samostatnými p�ípojkami. 
Stavba bude oplocena. Objekt bude napojen na ve�ejnou komunikaci. 

Architektura 

Z architektonického hlediska se jedná o celopodsklepený �ty�podlažní d�m. Okolo 
objektu je okapový chodní�ek z t�ženého kameniva-ka�írku. St�echa je mansardová 
vyrobená z d�ev�ných sbíjených vazník�. 

V�tšin� byt� p�ísluší balkón p�ístupný z obývacího pokoje a ložnice. Z balkón� do 
interiéru vedou balkónové dve�e celoplošn� zasklené. Veškeré výpln� oken a venkovních 
dve�í jsou atypické d�ev�né konstrukce, s ochrannou silnost�nnou bezbarvou lazurou. 
Zasklení je z izola�ního skla o max. sou�initeli prostupu tepla 1,1 W/m2K. Venkovní 
parapety oken jsou navrženy plechové z pozinkovaného plechu. Vnit�ní parapety jsou 
navrženy ze d�eva nebo z parapetních desek imitace d�eva. 

Konstruk�ní systém je navržen kombinovaný, p�í�ný s podélnou ztužující st�nou tl. 40 
cm. St�nový systém bude ve zd�ném provedení. Stropy jsou keramické z keramických 
tráme�k� s vložkami Miako.  

Vn�jší fasáda je �ešena st�rkovou omítkou štukovou, nat�ení fasádní barvou a 
mozaikovou omítkou Baumit, odstíny viz PD. Klempí�ské výrobky jsou z pozinkového 
plechu. 

Dispozi�ní �ešení a další podrobnosti jsou patrny z výkresové dokumentace. 

c) technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení 
vn�jších ploch 

Objekt je �ešen jako st�nový systém, zd�ný z blok� Porotherm 40 P+D s kontaktním 
zateplovacím plášt�m. Stropní konstrukce je z keramických tráme�k� POT se stropními 
vložkami MIAKO s vykonzolovanými železobetonovými monolitickými balkóny. Bo�ní 
balkóny jsou �ešeny z keramických tráme�k� POT se stropními vložkami MIAKO, skrz 
tráme�ky jsou provle�eny ocelové válcované I profily, které jsou p�iva�eny ke stropním 
nosník�m. 

Vertikální komunikace v objektu je �ešeno dvouramenným levoto�ivým schodišt�. 
Schodišt� je monolitické železobetonové. Okraje podest tvo�í ocelové válcované I profily, 
na které jsou nava�eny ocelové schodnice z válcovaných I profil�. Mezi schodnice je vložen 
trapézový plech, který slouží jako ztracené bedn�ní. 

St�echa je �ešená jako mansardová vyrobená z d�ev�ných sbíjených vazník�. St�ešní 
krytinu tvo�í bitumenové šindele TOPIC BOBROVKA. 

Napojení stavby na inženýrské sít� bude provedeno samostatnými p�ípojkami 
napojenými na stávající ve�ejné sít�. 



Stavba bude oplocena. Objekt bude napojen na ve�ejnou komunikaci. Parkovací stání 
jsou navržena jako nekrytá umíst�na za budovou. 

Okolo objektu budou zbudovány okapové chodní�ky z ka�írku a budou ukon�eny 
záhonovými betonovými obrubníky ABO 4-5. 

Zpevn�né plochy budou zbudovány dle PD. P�í�né sklony zpevn�ných ploch budou  
�ešeny ve sklonu 9% dle výškopisu stávající plochy a terénu. Odvodn�ní je provedeno 
spádováním za budovu do vpustí, které se napojí na ve�ejnou kanalizaci. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je na ve�ejné p�ípojky. 
Elektrom�r bude osazen podle vyjád�ení a projednání s rozvodným závodem. 
Kanaliza�ní p�ípojka bude provedena z plastového kanaliza�ního potrubí PVC KG a 

bude p�ipojena na stávající kanaliza�ní sí�. Na pozemku investora bude umíst�na revizní 
šachta. 

Potrubí bude vedeno dle výkresové dokumentace a bude uloženo dle požadavk�
výrobce. 

Vodovodní p�ípojka bude provedena z PE potrubí PN 10. P�ípojka bude napojena na 
ve�ejný vodovodní �ad. 

Horkovodní p�ípojka bude provedena z ocelových trub DN 200 s ochrannou izolací. 
Horkovod bude veden do objektu zemním vedením. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Navrhovaná stavba bude napojena na ve�ejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

f) vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 
Stavba bytového domu nebude mít vliv na životní prost�edí. Odpady vzniklé p�i stavb�

budou likvidovány v souladu se zákonem �.185/2001 Sb. 
Odpady vzniklé provozem stavby budou t�íd�ny a podle druhu likvidovány bu	 ve 

sb�rných surovinách (papírové obaly, ocel. prvky) nebo odváženy na p�íslušnou skládku 
(zbytkový poškozený stavební materiál - su�). 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací 
Bytový d�m není navržen jako bezbariérový. Sociály jednotlivých byt� stejn� jako i 

výtah není navržen pro osoby na invalidním vozíku. 

h) pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 
dokumentace 

Pr�zkumem nebylo zjišt�no výskytu radonu. Hladina podzemní vody byla zjišt�na 
pr�zkumem v hloubce 5,480 m, nejedná se o vodu tlakovou ani agresivní. Dle pr�zkum�
z okolní výstavby se p�edpokládá zemina t�.3-4. Tato skute�nost byla zahrnuta do statického 
výpo�tu a stavebn� konstruk�ního �ešení.  

i) údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 
systém 

Sou�.systém S-JTSK, výškový systém Bpv. 
Stavba bude vyty�ena dle situace a jednotlivých stavebních výkres� v návaznosti na 

stávající hranice pozemk� a objekt� odpov�dným geodetem. Objekt bude osazen do terénu, 
který je mírn� svažitý. 

Zp�sob vyty�ovacích prací je v kompetenci realiza�ní firmy. 
Vyty�ení prostorové polohy stavby bude provedeno organizací k tomu oprávn�nou nebo 



odpov�dným geodetem. O vyty�ení bude vyhotoven protokol. Po vyty�ení lze použít 
b�žných metod „lavi�kování“. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

Stavba není �len�na na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory. 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 
ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 

l) zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není uveden 
v �ásti f. 

P�i provád�ní stavby musí být dodrženy podmínky dané zákonem �. 309/2006 a 
p�edpis� souvisejících.  

P�i provád�ní stavebních, montážních, udržovacích pracích a p�i pracích s nimi 
souvisejícími bude dodržována vyhláška �.324/190 Sb. o bezpe�nosti práce a technických 
za�ízení p�i stavebních pracích. Stavební operace jsou b�žného charakteru a BOZ bude v 
kompetenci bezpe�nostního technika realiza�ní firmy. 

Veškeré provád�né práce budou provád�ny dle platných p�edpis� a norem, pro 
stavebnictví a souvisejících obor�, vyhlášek, na�ízení a zákon� používaných ve stavebnictví. 
V�etn� dodržení technologických a technických postup� p�edepsaných výrobci. 

2. Mechanická odolnost a stabilita
 Pr�kaz statickým výpo�tem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu 
výstavby a užívání nem�lo za následek 

a) z�ícení stavby nebo její �ásti 
Z�ícení stavby nehrozí. 

b) v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 
Není. 

c) poškození �ásti stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného vybavení 
v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce 

V�tší p�etvo�ení nosné konstrukce není a tím nedojde k poškození stavby. 

d) poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�
0. 

3. Požární bezpe�nost

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu 
b) omezení rozvoje a ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�
c) omezení ší�ení požáru na sousední stavbu 
d) umožn�ní evakuace osob a zví�at 
e) umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany 



4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí
 Užívání a provoz stavby neovlivní životní prost�edí a nebude mít na n�j negativní vliv. 
Vzhledem k charakteru a ú�elu stavby není nutno provád�t protihlukové opat�ení. 
 Z hlediska zastín�ní nebude projektem �ešený objekt stínit ani nebude stín�n okolní 
zástavbou. 
 Úprava povrch� v interiéru bude dle charakteru místnosti opat�ena omyvatelnými povrchy. 
P�esná poloha a popis budou patrné z výkresové dokumentace a p�ílohy technické zprávy PD. 
Podlahy budou �ešeny jako protiskluzové. 
 P�i �ešení vodního hospodá�ství nutno dodržet platnost zákona o vodách dle § 14 zákona �. 
138/1973 Sb. 
 Použité materiály, p�edm�ty a prost�edky budou p�i kolaudaci podloženy zdravotn�
nezávadným atestem výrobc� pro �R a budou doloženy generálním dodavatelem k p�edání 
stavby. 
 Denní i um�lé osv�tlení bude spl�ovat p�íslušné hygienické normy. 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, budou spln�ny veškeré požadavky a normové 
hodnoty tepeln� technických vlastností použitých stavebních materiál� a navržených skladeb. 
 Odpady vzniklé p�i provozování stavby budou b�žný domovní odpad, který bude ukládán do 
kontejneru umíst�ném na pozemku investora a pravideln� vyvážen smluvním partnerem obce na 
p�íslušnou skládku. 
 Odpady vzniklé p�i provád�ní stavby budou likvidovány provád�jící firmou podle zákona 
125/1997 Sb., stavební su� (pokud vznikne) bude použita na obsyp stavby p�ed terénními 
úpravami a p�ebyte�ná odvážena na skládku k tomu ur�enou. Obaly a ostatní využitelné 
materiály budou recyklovány. 

5. Bezpe�nost p�i užívání
Za bezpe�nost p�i užívání zodpovídá uživatel. Stavba spl�uje veškeré požadavky na 

bezpe�ný provoz. 

6. Ochrana proti hluku
Stavbu není nutné chránit proti hluku. Stavba neprodukuje hluk p�esahující požadavky 

p�íslušných norem a vyhlášek. 

7. Úspora energie a ochrana tepla

a) spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích 
ukazatel� podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov       
Navržené obvodové konstrukce objektu spl�ují podmínky dané normou �SN 73 0540-3.  

b) stanovení celkové energetické spot�eby stavby 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt bytového domu není �ešen jako bezbariérový.  



9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí
 Zast�ešení objektu je pomocí mansardové st�echy vytvo�ené z d�ev�ných sbíjených vazník�. 
Tepelný odpor st�echy musí spl�ovat požadavky �SN. Odvodn�ní je zajišt�no sklonem st�echy a 
napojením na podokapními žlaby a dále na svody. 
 Provedení klempí�ských prvk� bude z TiZn plechu, s r�znou rozvinutou ší�kou. 
 Opat�ení proti zemní vlhkosti je zajišt�no natavenými asfaltovými pásy Bitagit 40 mineral, 
která se používá s p�ekrytím min. 100 mm, 2x penetra�ní nát�r ALP Penetral. Hydroizolace bude 
na svislých konstrukcích vytažena 300mm nad úrove� upraveného terénu.  
 Tato plynot�sná izolace slouží jako 1. ochranný stupe� proti radonu a jeho dce�inným 
produkt�m. Prostupy potrubí hydroizolací budou provedeny plynot�sné. 
 Celý objekt je kontaktn� zateplený fasádním polystyrénem EPS 100 F, na který bude 
provedena fasádní štuková omítka. 

10. Ochrana obyvatelstva
Stavba nemá negativní vliv na ochranu obyvatelstva.

11. Inženýrské stavby (objekty)

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod 
Kanaliza�ní p�ípojka bude provedena z plastového kanaliza�ního potrubí PVC KG a 

bude p�ipojena na stávající kanaliza�ní sí�. Na pozemku investora bude umíst�na revizní 
šachta. Potrubí bude vedeno dle výkresové dokumentace a bude uloženo dle požadavk�
výrobce. 

b) zásobování vodou 
Vodovodní p�ípojka bude provedena z PE potrubí PN 10. P�ípojka bude �ešena 

armaturami HAVLE. P�ípojka bude napojena na stávající rozvody vody. 

c) zásobování energiemi 
P�ipojení bytového domu se provede na ve�ejné p�ípojky. 
Elektrom�r bude osazen podle vyjád�ení a projednání s rozvodným závodem. 
Horkovodní p�ípojka bude provedena z ocelových trub DN 200 s ochrannou izolací. 

Horkovod bude veden do objektu zemním vedením. 

d) �ešení dopravy 
Navrhovaná stavba bude napojena na ve�ejnou komunikaci. Stavbou nedojde k navýšení 

kapacity dopravy v okolí. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 
Plocha p�ed a okolo domu je ve spádu od budovy. Okolo objektu budou zbudovány 

okapové chodní�ky z ka�írku a budou ukon�eny záhonovými betonovými obrubníky ABO 
4-5. 

Zpevn�né plochy budou zbudovány dle PD. P�í�né sklony zpevn�ných ploch jsou 9% 
dle výškopisu stávající plochy a terénu. Odvodn�ní bude provedeno spádováním do vpustí 
za domem, které se napojí na stávající kanalizaci. Okolo domu je odvodn�ní do travnaté 
plochy vsakem. 

Ostatní plochy budou zatravn�ny dle PD. 



f) elektronické komunikace 
Telefon + datová sí�. Do objektu se provede rozvod telefonu umož�ující p�ipojení 

telefonních pobo�ek a z�ízení po�íta�ové sít�. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb� vyskytují)

a) ú�el, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického za�ízení 
b) popis technologie výroby 
c) údaje o po�tu pracovník�
d) údaje o spot�eb� energií 
e) bilance surovin, materiál� a odpad�
f) vodní hospodá�ství 
g) �ešení technologické dopravy 
h) ochrana životního a pracovního prost�edí 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�

 Z hlediska organizace výstavby je staveništ� dostate�n� veliké pro za�ízení staveništ�. 
Kone�ná úprava komunikací bude dokon�ena až po realizaci domu. 
 Staveništ� bude po celou dobu stavby oploceno a budou dodrženy veškeré platné p�edpisy 
související se stavební výrobou.  
- p�ed zapo�etím stavebních prací bude provedena skrývka ornice. Vyt�žená zemina bude 
uložena na skládku na pozemku stavebníka v severozápadní �ásti a použita po dokon�ení stavby 
na terénní úpravy. 

b) významné sít� technické infrastruktury 
V blízkosti staveništ� se nacházejí b�žné sít� technické infrastruktury. 

c) napojení staveništ� na zdroj vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod. 
Napojení staveništ� bude na p�ípojky p�ivedené ke staveništi. Tyto p�ípojky budou sloužit 

pouze p�i realizaci stavby, po dokon�ení stavby budou sít� zaslepeny, aby nemohlo pozd�ji dojít 
k poruchám. 

Stavba si nevyžádá p�eložky žádných stávajících inženýrských sítí. Stavba nevyžaduje zábor 
jiných prostranství a ploch. 

d) úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Veškeré provád�né práce budou �ešeny v souladu s vyhláškou �.324/90 sb. o bezpe�nosti 
práce a technických za�ízeních p�i stavebních pracích. 

Všechny stavební práce a úkony budou provád�ny podle platných p�edpis�, norem, 
technických a technologických pokyn� p�edepsaných výrobci, za dodržení zákon� a vyhlášek, 
jímž bude odpovídat i kvalita provád�ných prácí. P�i stavební výrob� bude dodržen obecn�
platný technologický pracovní systém. V p�ípad� nejasností �i pochybností v projektové 
dokumentaci se dodavatel obrátí na zpracovatele projektové dokumentace nebo odborný stavební 
dozor. 

P�i provád�ní zemních prací a p�ípojek budou dodavatelem dodrženy požadavky 
jednotlivých vlastník� nebo správc� sítí. P�ed zahájením prací bude dodavatelem zajišt�no 
vyty�ení a ov��ení existence veškerých sítí dot�ených výstavbou a stavebními pracemi s ní 
spojených. 

Navržená stavba bytového domu není navržena jako bezbariérová. 
Po dobu stavby bude staveništ� zabezpe�eno oplocením strojovým pletivem na mobilních 

sloupcích. Staveništ� nebude p�ístupné po dobu stavby osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

e) uspo�ádání a zabezpe�ení staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�
P�i stavební výrob� budou dodrženy obsahy platných vyhlášek: 
- �ÚBP 324/90 Sb. 
- �ÚBP 207/91 Sb. 
- vyhl.48/1982 Sb. 

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�
Sociální a technické zázemí stavební firmy bude �ešeno v mobilních bu�kách na staveništi. 

P�esné �ešení umíst�ní GZS p�edloží dodavatel p�ed zahájením stavby investorovi podle 
vybavenosti a možností firmy. 



g) popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 
Stavby vyžadující ohlášení není nutno budovat. 

h) stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, plán 
bezpe�nosti ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní dalších 
podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

P�i provád�ní stavby musí být dodrženy podmínky dané zákonem �. 309/2006 a p�edpis�
souvisejících. Veškeré provád�né práce budou provád�ny v souladu s vyhl. �. 324/1990 sb. o 
bezpe�nosti práce a technických za�ízeních p�i stavebních pracích. 

i) podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�
Odpady vzniklé p�i provád�ní stavby budou likvidovány provád�jící firmou podle zákona 

�.125/1997 Sb., stavební su� (pokud vznikne) bude použita na obsyp stavby p�ed terénními 
úpravami a p�ebyte�ná odvážena na skládku k tomu ur�enou. Obaly a ostatní využitelné 
materiály budou recyklovány. 

j) orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících termín�
Termín zahájení                                :   22.3.2010 
P�edpokládaný termín dokon�ení     :   26.8.2011 
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1.1. Architektonické a stavebn� technické �ešení

1.1.1. Technická zpráva

a) ú�el objektu 
Objekt bude sloužit jako bytový d�m spolu se službami. Na pozemku zájmového území se 

nenachází žádná vzrostlá zele�. V území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. 

b) zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 
vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Z architektonického hlediska jde o �ty�podlažní d�m se �ty�mi obytnými podlažími a 
suterénem. Mezi objektem bytového domu a ulicí je p�ístupový chodník. Okolo objektu je 
okapový chodní�ek z t�ženého kameniva-ka�írku. 

St�echu tvo�í mansarda vyrobená ze sbíjených d�ev�ných vazník�. 
V�tšin� byt� p�ísluší balkón p�ístupný z obývacího pokoje a ložnice. Z balkón� do interiéru 

vedou balkónové dve�e celoplošn� zasklené. Veškeré výpln� oken a venkovních dve�í jsou 
atypické d�ev�né konstrukce, s ochrannou silnost�nnou bezbarvou lazurou. Zasklení je 
z izola�ního skla o max. sou�initeli prostupu tepla 1,1 W/m2K. Venkovní parapety oken jsou 
navrženy plechové z pozinkovaného plechu. Vnit�ní parapety jsou navrženy ze d�eva nebo 
z parapetních desek imitace d�eva. 

Konstruk�ní systém je navržen kombinovaný, p�í�ný s podélnou ztužující st�nou tl. 40 cm. 
St�nový systém bude ve zd�ném provedení. Stropy jsou keramické z keramických tráme�k�
s vložkami Miako.  

Vn�jší fasáda je �ešena st�rkovou štukovou omítkou Baumit, nat�ení fasádní barvou a 
mozaikovou omítkou Baumit, odstíny viz PD. Klempí�ské výrobky jsou z pozinkového plechu. 

Dispozi�ní �ešení a další podrobnosti jsou patrny z výkresové dokumentace. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy 
Zastav�ná plocha              :        982,3 m2 

Obestav�ný prostor           :    10103,9 m3 

Podlahová plocha             :       561,3  m2 

d) technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 

1. P�íprava území a zemní práce
P�ed zahájením výkop� bude v rozsahu cca 90 % pozemku sejmuta ornice v mocnosti 
0,2m, která bude deponována na odd�lené skládce tak, že ji bude možno využít 
k následným rekultivacím. P�ed zahájením výkop� nutno vyzna�it nebo provést sondy 
na polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je zapažená. 
Výkopy rýh jsou svislé nezapažené do hloubky 650 mm. Zemina bude z �ásti 
deponována v blízkosti stavby (na zásypy), p�ebytek bude odvezen na skládku. Na 
hutn�né zásypy (podél suterénní st�ny v podsklepené �ásti objektu) bude použit 
výkopek. 

2. Základy a podkladní betony
Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pasek z prostého 
betonu C 20/25 proloženého lomovým kamenem max. z 1/5 objemu s vložením ocelové 



KARI sít� 6mm 100x100mm. Do základu budou vloženy zemnící pásky (hromosvod). 
Podkladní betony jsou vyhotoveny z betonu C 20/25 s vloženou KARI sítí 6mm 
100x100mm.Podkladní betony jsou navrženy na hutn�ný št�rkopískový podsyp tl. 
150mm.

3. Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z cihelných blok� Porotherm P+D tl.400 mm na 

maltu TM. Venkovní nosné zdivo bude zatepleno fasádním polystyrenem EPS F tl. 100 mm, 
sokl budovy fasádním extrudovaného polystyrénem XPS tl. 60 mm, který je dál veden do 
suterénu, jako zateplení suterénního zdiva. Vnit�ní nosné zdivo je provedeno z blok�
Porotherm P+D tl. 400mm, Porotherm P+D tl. 250 mm a Porotherm P+D AKU tl.300mm. 
P�i zd�ní budou vynechány drážky pro rozvody zdravotní instalace nebo drážky budou po 
vyzd�ní  vyfrézovány. 

4. Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce nad 1.N.P. je navržena z keramických tráme�k� POT se stropními 

vložkami MIAKO 23/50; 23/62,5; 8/50; 8/62,5 P, pro užitné zatížení min.3,9 kN/m2. 
Po uložení stropních prvk� a provedení dopl�kové nosné výztuže strop�, výztuže v�nc�

a výztuže vykonzolovaných balkón� se celý strop zmonolitní betonem C20/25. Uprost�ed 
rozp�tí stropních nosníku bude vyhotoven ztužující v�nec, jeho výška bude zajišt�na pomocí 
nízkých stropních vložek MIAKO 8/50 P. Celková tl. nosné konstrukce 290 mm je nutné 
dodržet technologický postup doporu�ený výrobcem. Ve v�ncích bude použita výztuž V14 a 
t�mínky E8 po 30 cm. Po obvodu v�nc� bude stavba z vn�jší strany zaizolována 
polystyrénem EPS tl.70mm a v�ncovkami Porotherm. 

Nad okny i dve�mi budou použity p�eklady Porotherm 7. 

5. Konstrukce spojující r�zné úrovn�
Vertikální komunikace v objektu je �ešeno dvouramenným levoto�ivým schodišt�. 
Schodišt� je monolitické železobetonové. Okraje podest tvo�í ocelové válcované I14 
profily, na které jsou nava�eny ocelové schodnice z válcovaných I14 profil�. Mezi 
schodnice je vložen trapézový plech tl. 1,0mm výška vlny 45 mm, který slouží jako 
ztracené bedn�ní. S nášlapy obloženými keramickou protiskluzovou dlažbou 

6. Komíny
U domu nejsou �ešeny. 

7. St�echa
St�echa je vytvo�ena pomocí d�ev�ných sbíjených vazník�, tvar st�echy je mansardový. 
Sklon st�echy je 15°a 82°. Vrchní �ást mansardy je kotvena do obvodového v�nce. 
Bo�ní �ást mansardy je p�id�lána k d�ev�ným hranol�m, které jsou ukotveny k obvodové 
st�n�. Prostorové ztužení vazník� je za pomocí prken, které se musí p�ibít minimáln�
p�es 4 pole vazník�. V míst� pr�lezu k vazník�m musí být vyhotoveno odpo�ívadlo. Pro 
pohyb mezi vazníky po délce budovy se vyhotoví d�ev�ná lávka z fošen, která bude 
sloužit ke kontrole. St�ešní pláš� je navržen ve skladb�: bitumenový šindel TOPIC 
BOBROVKA, pojistná hydroizola�ní asfaltový pás SINDELIT SBS, OSB desky tl.  22 
mm. St�ešní krytina musí být díky velkému sklonu p�ibita h�eby. St�echa je opat�ena 
hromosvodnou soustavou (tvarovky + p�ipevn�ní)

8. P�í�ky a d�lící konstrukce
P�í�ky budou provedeny z p�í�kovek Porotherm  P+D tl. 115 mm a 80 mm na maltu 

MVC 5 MPa 

9. P�eklady viz. výpis prefabrikát�
Výpl�ové otvory jsou p�ekryty originálními p�eklady Porotherm PTH 7, (viz. výpis 



prefabrikát�). Pro zamezení tepelného mostu jsou p�eklady dopln�ny tepelnou izolací. 
Na p�eklady bude p�ipevn�no pletivo pro zpevn�ní omítky  

10. Izolace
HYDROIZOLACE: podlaha 
Opat�ení proti zemní vlhkosti je zajišt�no natavenými asfaltovými pásy Bitagit 40 

Mineral s p�ekrytím minimáln� 100 mm, 2x penetra�ní nát�r ALP Penetral. Hydroizolace 
bude na svislých konstrukcích vytažena 300mm nad úrove� upraveného terénu.  

Tato plynot�sná izolace slouží jako 1. ochranný stupe� proti radonu a jeho dce�iným 
produkt�m. Prostupy potrubí hydroizolací budou provedeny plynot�sné, s provedením 
detail� prostup� instalací pomocí manžet proti pronikání radonu.  

V koupelnách a sociálních za�ízeních bude pod dlažbu natažen ochranný vodot�sný 
povlak Aquafin-2K vytažený min. 150 mm nad úrove� �isté podlahy.  

11. Podhledy a oplášt�ní
Podhled posledního patra je proveden ze sádrokartonových desek GKB tlouš�ky 12,5 
mm na rošt z CD profil�

12. Podlahy
viz. tabulky místností ve výkresové dokumentaci a v samostatné p�íloze v tabulce 

skladeb jednotlivých konstruk�ních �ástí objektu 

13. Tepelná, zvuková a kro�ejová izolace
Podlahy v suterénu: tepelná izolace Rockwool Steprock ND tl. 100 mm. 
Podlahy v ostatních podlažích: tepelná izolace Rockwool Steprock ND tl. 30 mm. 
Zateplení podkroví: tepelná izolace Isover Orsik tl. 120 mm, která se vloží do 
sádrokartonové konstrukce.  
Tepelná izolace mezi vazníky: Isover Orsik tl. 160 mm

14. Obklady
Budou použity keramické obklady, jejich umíst�ní a výška je patrná z tabulky místností 

jednotlivých p�dorys�. Konkrétní typ, barevnost a spáro �ez bude zadán p�ímo investorem. 
Rohy a hrany budou �ešeny pomocí plastových nebo nerezových ukon�ujících lišt. U van 
budou použity t�snící profily mezi vanu a dlažbu. 

15. Omítky
V celé budov� budou použity Porotherm omítky vápenocementové jádrové tl. 15 mm a 

vápenocementová štuková tl. 3 mm. (železobetonový podklad nat�ít p�ed omítáním 
neutraliza�ním nát�rem Prince color PPB, p�íruby ocelových nosník� – p�eklad� obalit 
pletivem Keramid) Sádrokartonové povrchy budou p�etmeleny a p�ebroušeny. Na rozích 
budou pod omítkou použity ochranné kovové lišty.  

Venkovní povrchová úprava bude provedena st�rkovou omítkou štukovou a 
mozaikovou omítkou Baumit. 

16. Truhlá�ské, záme�nické a ostatní dopl�kové výrobky
Okna a dve�e jsou z Euro profil� s hotovou povrchovou úpravou, zasklena izola�ním 

sklem. Sou�initel prostupu tepla okna je menší jak 1,1 W/m2K. Venkovní parapety oken 
jsou navrženy plechové z pozinkovaného plechu.Vnit�ní parapety jsou navrženy ze d�eva 
nebo z parapetních desek imitace d�eva. 

Vstupní dve�e do objektu d�ev�né ze 2/3 prosklené, zárube� ocelová rámová. Zasklené 
izola�ním sklem. 

Vnit�ní dve�e dubou d�ev�né hladké dýhované do ocelových rámových zárubní.  



17. Klempí�ské výrobky
Klempí�ské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 m. Jedná se o 
oplechování parapet�, nových prostup� vystupujících nad st�echu, dále st�ešní žlaby a 
svody. 

18. Malby a barevné �ešení
Bude použit b�žn� vyráb�ný sortiment. Odstíny jednotlivých barev místností budou 

�ešeny dle p�ání investora. Barevné �ešení fasády je popsáno ve výkresech pohled�. 

19. V�trání místnosti
Je navrženo p�irozené – okny ( v každé místnosti jsou s nastavitelnou ventila�ní 
št�rbinou) a vzduchotechnikou. Poloha v�tracích m�ížek bude up�esn�na po konzultaci 
s architektem interiér�. 

20. Úprava okolí objektu
Po dokon�ení stavby bude provedena úprava okolí stavby a nezpevn�né plochy budou 

zatravn�ny a osázeny zelení. Oplocení bude �ešeno samostatn� nezávisle na stavb� domu. 
Po obvodu objektu bude okapový chodník z t�ženého kameniva – ka�írku do 

záhonových obrubník�. Chodníky a komunikace budou ze zámkové dlažby. 

e) tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�
V objektu budou použita d�ev�ná okna, která budou zasklena vakuovaným tepeln�

izola�ním dvojsklem o max. sou�initeli prostupu tepla 1,1W/m2K. Dvojsklo bude tvo�eno 
b�žným sklem z vnit�ní strany a reflexním sklem ze strany exteriéru. Reflexní sklo bude tvo�it 
ochranu proti slune�nímu zá�ení. 

Zd�ný obvodový pláš� tl. 400 mm s fasádním polystyren tl. 100 mm vyhovují z hlediska 
tepelné techniky tepelnému normovému odporu. 

Navržené obvodové konstrukce objektu spl�ují podmínky dané normou �SN 73 0540-3. Z 
výsledku výpo�tu sou�initele p�estupu tepla zatepleného zdiva PTH 40 s EPS tl.100mm, 
vyplývá, že kontrolovaná konstrukce spl�uje požadavek �SN 73 0540-2. 

f) zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydro 
geologického pr�zkumu 

1. Zemní práce
Sejmutí ornice se provede do hloubky cca 200 mm podle mocnosti vrstvy. 

P�edpokládané normové namáhání základové spáry bylo p�i návrhu základových konstrukcí 
uvažováno 0,3 MPa. 

Základové konstrukce budou provedeny jako plošné, tzn. základové pasy. Základová 
spára bude na rostlém terénu. Rozpojitelnost a t�žitelnost zeminy p�evážn� t�.S3-t�.S4. 
Ornice bude uložena na jihovýchodní stran� pozemku do max. výšky 1m. Po dokon�ení 
stavby bude použita na úpravu okolí stavby a travnatých ploch. 

Deponování vyt�žené zeminy ze základ� bude na skládku v jihovýchodní �ásti pozemku 
investora a na skládku inertního materiálu. Po dokon�ení stavby bude �áste�n� využita pro 
úpravu terénu po stavb�. Výkopy provést strojním t�žením, do�išt�ní základové spáry ru�n�. 

2. Základové konstrukce
Konstruk�ní provedení základ�: stavba bude založena na základových pasech 

z prostého betonu C20/25, proloženého lomovým kamenem max. z 1/5 objemu s vložením 
ocelové KARI sít� 6mm 100x100mm. Velikost základových pas� je patrna z výkresové 



dokumentace. V základech budou provedeny prostupy pro ležatou kanalizaci, vodovod a 
horkovod, které jsou patrné z p�dorysu základ�. 

Základy budou tvo�it jeden statický celek a proto není nutno stavbu dilatovat. 
V podkladním betonu bude umíst�na armatura KARI sí� 6 mm oka 100x100 mm. Ocelová 
sí�ovina bude uložena u spodního okraje pr��ezu, s krytím výztuže 40mm, aby byly 
zachyceny možné tahové a smykové síly. V p�ípad� nestejnorodé zeminy nebo podzemní 
vody nutno k p�evzetí základové spáry p�izvat statika nebo geologa. Podsypy podkladního 
betonu budou hutn�ny po vrstvách max. 100mm na pevnost 0,3 MPa.  

 Na podkladním betonu bude vytvo�ena hydroizolace 2x penetra�ní nát�r, asfaltový pás 
Bitagit 40 Mineral. 

Úrove� základové spáry se bude nacházet v r�zných výškách pod úrovní upraveného 
terénu. Základová spára bude upravena hutn�ným št�rkopískem.E=0,3 MPa.  

Samostatný základ má vstupní schodišt�, které je umíst�no mimo objekt. Hloubka 
založení je 800mm pod p�vodní terén, do základového pasu bude vložena KARI sí� 2x 
6x100/100mm. Na tomto pasu bude vyhotovenou monolitické železobetonové schodišt�, 
pevnost betonu C20/25. 

V základové spá�e bude p�ed betonáží uložen zemnící pásek FeZn jímacího vedení 
hromosvodu viz.EI. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních ú�ink�
Vliv užívání a provoz stavby neovlivní životní prost�edí a nebude mít na n�j negativní vliv. 
P�i �ešení vodního hospodá�ství nutno dodržet platnost zákona o vodách dle § 14 zákona �. 

138/1973 Sb. 
Odpady vzniklé p�i provozování stavby budou b�žný domovní odpad, který bude ukládán do 

kontejneru umíst�ným na pozemku investora a pravideln� vyvážen smluvním partnerem obce na 
p�íslušnou skládku. 

h) dopravní �ešení 
Navrhovaná stavba bude napojena na ve�ejnou komunika�ní sí�. Stavbou nedojde 

k navýšení kapacity dopravy ve stávající obytné zón�. 
Zpevn�né plochy okolo stavby bude provedena dle situace a vzorového p�í�ného �ezu. 

Plocha bude ohrani�ena silni�ními obrubníky ABO 4-5 a bude spádována sm�rem k vpustím a 
dále vedena do odpadních trub. 

Zbývající nezpevn�né plochy budou zatravn�ny. 

i) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, proti radonová opat�ení 
Zast�ešení objektu je šikmou mansardou, spád je vytvo�en pomocí sbíjených d�ev�ných 

vazník�. Zateplení st�echy není �ešeno. Zateplení se provádí na úrovni podhledu. 
 Tepelný odpor st�echy musí spl�ovat požadavky �SN. Odvodn�ní je zajišt�no podokapními 
žlaby. 

Prostupy st�ešním plášt�m /odv�trávací tvarovky, kanaliza�ní potrubí budou �ešeny 
speciálními tvarovkami p�íslušného realiza�ního systému. Provedení klempí�ských prvk� bude z 
TiZn plechu, rozvinutá ší�ka 750mm. 

Opat�ení proti zemní vlhkosti je zajišt�no natavenými asfaltovými pásy Bitagit 40 Mineral 
s p�ekrytím min.100 mm, 2x penetra�ní nát�r ALP Penetral. Hydroizolace bude na svislých 
konstrukcích vytažena 300mm nad úrove� upraveného terénu.  

Tato plynot�sná izolace slouží jako 1ochranný stupe� proti radonu a jeho dce�inným 
produkt�m. Prostupy potrubí hydroizolací budou provedeny plynot�sné. 



j) dodržení obecných požadavk� na výstavbu 
Stavba dodržuje obecn� technické požadavky na výstavbu. 

1.2. Stavebn� konstruk�ní �ást

1.2.1. Technická zpráva

a) popis navrženého konstruk�ního systému stavby, výsledek pr�zkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby p�i návrhu její zm�ny 

1. Základové konstrukce

Konstruk�ní provedení základ�: stavba bude založena na základových pasech a patkách 
z prostého betonu C20/25, proloženého lomovým kamenem max. z 1/5 objemu s vložením 
ocelové KARI sít� 6mm 100x100mm. Velikost základových pas� je patrna z výkresové 
dokumentace. V základech budou provedeny prostupy pro ležatou kanalizaci, vodovodu a 
horkovodu, které jsou patrné z p�dorysu základ�. 

Základy budou tvo�it jeden statický celek a proto není nutno stavbu dilatovat. 
V podkladním betonu bude umíst�na armatura KARI sí� 6 mm oka 100x100 mm. Ocelová 
sí�ovina bude uložena u spodního okraje pr��ezu, s krytím výztuže 40mm, aby byly 
zachyceny možné tahové a smykové síly. V p�ípad� nestejnorodé zeminy nebo podzemní 
vody nutno k p�evzetí základové spáry p�izvat statika nebo geologa. Podsypy podkladního 
betonu budou hutn�ny po vrstvách max.100mm na pevnost 0,3 MPa.  

 Na podkladním betonu bude vytvo�ena hydroizolace 2x penetra�ní nát�r, asfaltový pás 
Bitagit 40 Mineral. 

 Úrove� základové spáry se bude nacházet v r�zných výškách pod úrovní upraveného 
terénu. Základová spára bude upravena hutn�ným št�rkopískem.E=0,3 MPa. 

Samostatný základ má vstupní schodišt�, které je umíst�no mimo objekt. Hloubka 
založení je 800mm pod p�vodní terén, do základového pasu bude vložena KARI sí� 2x 
6x100/100mm. Na tomto pasu bude vyhotovenou monolitické železobetonové schodišt�, 
pevnost betonu C20/25. 

V základové spá�e bude p�ed betonáží uložen zemnící pásek FeZn jímacího vedení 
hromosvodu viz. EI. 

Z d�vodu ší�ky nosné zdi se zateplovacím plášt�m a roznášecího úhlu volím tlouš�ku 
základu 600 mm. 

2. Svislé nosné konstrukce
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z cihelných blok� Porotherm P+D tl. 400 mm 

na maltu TM. Venkovní nosné zdivo bude zatepleno fasádním p�novým polystyrenem EPS  
F tl. 100 mm a v p�ízemí extrudovaným polystyrenem XPS tl. 60 mm. Vnit�ní nosné zdivo 
je provedeno z blok� Porotherm P+D tl. 40 mm, Porotherm P+D tl. 250mm a Porotherm 
AKU tl.300mm na maltu MVC 5 MPa. P�i zd�ní budou vynechány drážky pro rozvody 
zdravotní instalace nebo budou vyfrézovány povyzd�ní zdiva.  

P�í�ky jsou provedeny z p�í�kovek Porotherm 11,5 P+D a 8 P+D na maltu MVC 5 
MPa.  

3. Vodorovné konstrukce
Stropní konstrukce jsou navrženy z keramických tráme�k� POT se stropními vložkami 

MIAKO 23/62.5 PTH, MIAKO 23/50, MIAKO 8/62,5 a MIAKO 8/50 pro užitné zatížení 
min. 3,76 kN/m2. 



Po uložení stropních prvk� a provedení dopl�kové nosné výztuže strop� a výztuže 
v�nc� se celý strop zmonolitní betonem C20/25. Celková tlouš�ka nosné konstrukce 290 
mm je nutné dodržet technologický postup doporu�ený výrobcem. Ve v�ncích bude použita 
výztuž V14 a t�mínky E8 po 30 cm. Po obvodu v�nc� bude z vn�jší strany stavba 
zaizolována p�novým polystyrénem EPS tl.70mm a v�ncovkami Porotherm. 
Nad okny i dve�mi budou použity p�eklady Porotherm 7. 

Balkónová konstrukce bude vykonzolovaná železobetonová konstrukce pomocí 
ocelových válcovaných I 10 profil�, na které budou navle�eny Porotherm nosníky spolu 
s vložením výztuže. Výztuž nosník� bude v rámci možností p�iva�ena k nosné výztuži 
tráme�k� POT a navzájem k sob� v míst� k�ížení. 

4. St�echa
St�echa je �ešena jako mansarda vytvo�ená pomocí d�ev�ných sbíjených vazník�. Uvnit�

st�ešní konstrukce bude vyhotovena poch�zí lávka z d�ev�ných fošen. Na lícní stranu 
vazník� se vyhotoví bedn�ní z OSB desek tl. 22mm. Povlak st�echy je tvo�en asfaltovým 
skládaným šindelem s pojistnou hydroizola�ním asfaltový pásem Sidelit SBS.  

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk�ní prvky 
Svislý obvodový pláš� bytového domu je nosný z cih.blok� Porotherm 40 P+D se 

zateplovacím systémem 100 mm fasádním polystyrénem EPS F a v podlaží 1.S 60mm 
extrudovaným polystyrénem XPS. 

St�ešní konstrukce mansardy vytvo�ená pomocí d�ev�ných sbíjených vazník�. 
Vodorovná nosná konstrukce je tvo�ena stropními nosníky POT a stropními vložkami 

Miako. 
Nadokenní p�eklady jsou tvo�eny p�eklady POROTHERM 7.  
Nadedve�ní p�eklady vnit�ní budou tvo�eny keramickými p�eklady POROTHERM 7. 
Oplocení bude �ešeno nezávisle na budov�. 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p�i návrhu nosné 
konstrukce 

Únosnost základové spáry byla pro návrh použita 0,3 MPa. Sn�hová oblast se zatížením 100 
kg/m². 

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk�ních detail�, technologických 
postup�

 Žádné zvláštní konstrukce nebyly použité. 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, pop�ípad� sousední stavby 

Nutno dodržet technologická doporu�ení a postupy p�i zd�ní nosného zdiva a provád�ní 
keramických strop�. 

f) zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací a zpev�ovacích konstrukcí �i 
prostup�

P�i provád�ní stavby je nutné dodržovat zákon �. 309/2006 a p�edpisy související a veškeré 
provád�né práce provád�t v souladu s vyhláškou �. 324/1990 sb. o bezpe�nosti práce a 
technických za�ízeních p�i stavebních pracích. 



g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
TDI p�evezme základovou spáru p�ed provád�ním základového polštá�e. P�ed zahájením 

betonáže monolitických konstrukcí p�evezme TDI provedení výztuže. O p�evzetí bude proveden 
zápis do stavebního deníku 

h) seznam použitých podklad�, �SN, technických p�edpis�, odborné literatury, software 
- situace 1:1000 snímek z katastrální mapy 
- studie, konzultovaná s vedoucím bakalá�ské práce 
- studie bytového domu 
�SN 33 2000-1  Rozsah platnosti, ú�el a základní hlediska 
�SN 33 2000-3 Stanovení  základních charakteristik 
�SN 33 2000-4-41 Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem 
�SN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproud�m 
�SN 33 2000-4-481 Výb�r  opat�ení na ochranu p�ed úrazem elektrickým proudem podle 
vn�jších vliv�
�SN 33 2000-5-54 Uzemn�ní a ochranné vodi�e 
�SN 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
�SN 33 2000-7-702 Elektrická instalace plaveckých bazén� a fontán 
�SN 33 2130 Vnit�ní elektrické rozvody 
�SN 34 1390   P�edpisy pro ochranu p�ed bleskem 
�SN 34 2300   P�edpisy pro vnit�ní rozvody sd�lovacích za�ízení 
�SN 36 0450   Um�lé osv�tlení vnit�ních prostor�
�SN EN 12 464-1 Osv�tlení pracovních prostor� – �ást 1: Vnit�ní pracovní prostory 
+ další související normy 
EN 17 75, �SN 38 6413, G 934 01, G 704 01 
�SN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov 
�SN 73 1101 Navrhování zd�ných konstrukcí, �SN EN 1745, �SN P ENV 1996-1-1, �SN 
P ENV 1996-1-2 
�SN P ENV 1996-1-3, �SN P ENV 1996-3 
�SN 73 1102 Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek 
�SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí, �SN EN 206-1, �SN P ENV 1992-1 
�SN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, �SN P ENV 1991-1, �SN P ENV 1991-2-1 
až 7 
�SN 73 2310 Provád�ní zd�ných konstrukcí 
�SN 73 0821 Požární bezpe�nost staveb.Požární odolnost konstrukcí 

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád�ní stavby, p�ípadn�
dokumentace zajiš	ované jejím zhotovitelem 

Specifické požadavky nejsou. 

Projekt slouží pro vydání stavebního povolení. 
Ostatní podrobnosti a detaily budou patrné z projektu pro realizaci a dodavatelských 
dokumentací. 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení P�edch�dci

1 Stavba celkem 392 dny 22.3. 10 20.9. 11

2 Zahájení stavby 1 den 22.3. 10 22.3. 10

3 SO 01 Objekt 390 dny 24.3. 10 20.9. 11

4 Zemní práce 7 dny 5.4. 10 13.4. 10 2FS+9 dny

5 Základové konstrukce 9 dny 14.4. 10 26.4. 10 4

6 Zdravotechnika - kanalizace 4 dny 26.4. 10 29.4. 10

7 Zdravotechnika - vodovod 4 dny 26.4. 10 29.4. 10

8 Zdravotechnika - horkovod 4 dny 26.4. 10 29.4. 10

9 Hydroizolace vodorovná 2 dny 27.4. 10 28.4. 10 5

10 Svislá konstrukce 1.S 12 dny 29.4. 10 14.5. 10 9

11 Vodorovná konstrukce nad 1.S 7 dny 19.5. 10 27.5. 10 10FS+2 dny

12 Schodišt� 1.S - 1.NP 4 dny 24.5. 10 27.5. 10 10FS+5 dny

13 Svislá konstrukce 1.NP 12 dny 11.6. 10 28.6. 10 11FS+10 dny

14 Hydroizolace svislá 2 dny 29.6. 10 30.6. 10 13

15 Vodorovná konstrukce nad 1.NP 7 dny 1.7. 10 9.7. 10 13FS+2 dny

16 Schodišt� 1.NP - 2.NP 4 dny 6.7. 10 9.7. 10 13FS+5 dny

17 Svislá konstrukce 2.NP 12 dny 26.7. 10 10.8. 10 15FS+10 dny

18 Vodorovná konstrukce nad 2.NP 7 dny 13.8. 10 23.8. 10 17FS+2 dny

19 Schodišt� 2.NP - 3.NP 4 dny 18.8. 10 23.8. 10 17FS+5 dny

20 Svislá konstrukce 3.NP 12 dny 7.9. 10 22.9. 10 18FS+10 dny

21 Vodorovná konstrukce nad 3.NP 7 dny 27.9. 10 5.10. 10 20FS+2 dny

22 Schodišt� 3.NP - 4.NP 4 dny 30.9. 10 5.10. 10 20FS+5 dny

23 Svislá konstrukce 4.NP 12 dny 20.10. 10 4.11. 10 21FS+10 dny

24 Zdravotechnika - kanalizace 12 dny 5.11. 10 22.11. 10 23

25 Zdravotechnika - vodovod 12 dny 5.11. 10 22.11. 10

26 Zdravotechnika - topení 12 dny 5.11. 10 22.11. 10

27 Zast�ešení 9 dny 5.11. 10 17.11. 10 23

28 Truhlá�ské konstrukce 16 dny 12.11. 10 3.12. 10

29 Elektroinstalace 14 dny 12.11. 10 1.12. 10

30 Klempí�ské konstrukce 7 dny 18.11. 10 26.11. 10 27

31 Úpravy povrch�, podlahy 130 dny 29.11. 10 27.5. 11 30

32 Dokon�ovací práce 80 dny 22.4. 11 11.8. 11

33 Truhlá�ské práce - kompletace 5 dny 11.8. 11 17.8. 11

34 Záme�nické konstrukce 5 dny 11.8. 11 17.8. 11

35 Zdravotechnika - kanalizace  kompletace 7 dny 11.8. 11 19.8. 11

36 Zdravotechnika - voda kompletace 7 dny 11.8. 11 19.8. 11

37 Zdravotechnika - topení kompletace 7 dny 11.8. 11 19.8. 11

38 Kolaudace + p�edání stavby 5 dny 25.8. 11 31.8. 11 37FS+3 dny

39 Za�ízení staveništ� 390 dny 24.3. 10 20.9. 11
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KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Název stavby Bytový d�m v Ostrav�

Název objektu

Název �ásti Ostrava

DI�

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpo�et �íslo Zpracoval

Lukáš Jedli�ka

                M�rné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

                Rozpo�tové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Dopl�kové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 193 219 8 Práce p�es�as 0 13 Za�ízení staveništ� 2,00% 606 067

2 Montáž 16 020 898 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0

3 PSV Dodávky 4 606 167 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0

4 Montáž 6 013 233 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0

5 "M" Dodávky 0 17 Ostatní 0,00% 0

6 Montáž 3 469 850 18 NUS z rozpo�tu 0

7 ZRN (�. 1-6) 30 303 368 12 DN (�. 8-11) 19 NUS (�. 13-18) 0

20 HZS 0 21 Kompl. �innost 0 22 Ostatní náklady 0

Projektant D Celkové náklady

23 Sou�et 7, 12, 19-22 30 303 367,56

Datum a podpis Razítko 24 DPH 9,00 % z 2 727 303,10

Objednatel 25 DPH 19,00 % z 0,00

26 Cena s DPH (�. 23-25) 33 030 670,66

Datum a podpis Razítko E P�ípo�ty a odpo�ty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0

28 Klouzavá doložka 0

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodn�ní + - 0

Dne

23.4.2010

30 303 367,56

0,00

JKSO

E�O

Místo

I�O



REKAPITULACE ROZPO�TU
Stavba:   Bytový d�m v Ostrav�

Objekt:   Objednatel:   

�ást:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   23.4.2010

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Su� celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 193 219,00 16 020 898,32 16 214 117,32 2 544,457 0,000
1 Zemní práce 0,00 813 879,40 813 879,40 0,133 0,000

2 Zakládání 2 106,00 533 910,20 536 016,20 305,273 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 4 063 677,00 4 063 677,00 817,955 0,000

4 Vodorovné konstrukce 95 220,00 5 158 453,80 5 253 673,80 954,531 0,000

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 95 893,00 4 472 066,70 4 567 959,70 466,465 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 978 911,22 978 911,22 0,100 0,000

99 P�esun hmot 0,00 697 181,22 697 181,22 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 606 167,10 6 071 333,14 10 695 500,24 419,098 0,000
711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 156 010,00 73 408,13 229 418,13 5,374 0,000

712 Povlakové krytiny 728 000,00 265 697,77 993 697,77 46,194 0,000

713 Izolace tepelné 398 136,60 33 520,67 431 657,27 8,824 0,000

720 Zdravotechnická instalace 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,000 0,000

730 Úst�ední vytáp�ní 0,00 700 000,00 700 000,00 0,000 0,000

761 Konstrukce sklobetonové 0,00 86 522,61 86 522,61 2,007 0,000

762 Konstrukce tesa�ské 0,00 1 292 083,60 1 292 083,60 11,368 0,000

763
Montované konstrukce – d�evostavby, 
sádrokartony 112 363,20 370 896,98 483 260,18 10,575 0,000

764 Konstrukce klempí�ské 0,00 87 089,75 87 089,75 0,906 0,000

766 Konstrukce truhlá�ské 2 012 082,50 204 638,67 2 216 721,17 13,672 0,000

767 Konstrukce záme�nické 0,00 292 000,00 292 000,00 0,000 0,000

771 Podlahy z dlaždic 578 875,00 653 990,39 1 232 865,39 300,088 0,000

776 Podlahy povlakové 128 650,00 43 330,01 171 980,01 0,663 0,000

781 Dokon�ovací práce - obklady keramické 492 049,80 497 274,56 1 007 324,36 18,830 0,000

783 Dokon�ovací práce - nát�ry 0,00 26 580,00 26 580,00 0,108 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby 0,00 44 300,00 44 300,00 0,490 0,000

M Práce a dodávky M 0,00 3 393 750,00 3 393 750,00 0,000 0,000
21-M Elektromontáže 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,000 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. za�ízení 0,00 1 750,00 1 750,00 0,000 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických za�ízení 0,00 192 000,00 192 000,00 0,000 0,000

52-M Montáž za�. pro sluhu dopravy 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,000 0,000

Celkem 4 799 386,10 25 485 981,46 30 303 367,56 2 963,555 0,000



ROZPO�ET  
Stavba:  Bytový d�m v Ostrav�

Objekt:   Objednatel:   

�ást:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   23.4.2010

P.�
.

KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV Práce a dodávky HSV 193 219,00 16 020 898,32 16 214 117,32 2 544,457

1 Zemní práce 0,00 813 879,40 813 879,40 0,133

1 001 111101101 Odstran�ní travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,130 24 500,00 0,00 3 185,00 3 185,00 0,000

2 001 112101102 Kácení strom� listnatých D kmene do 500 mm kus 7,000 293,00 0,00 2 051,00 2 051,00 0,000

3 001 112101121 Kácení strom� jehli�natých D kmene do 300 mm kus 2,000 93,20 0,00 186,40 186,40 0,000

4 001 112201101 Odstran�ní pa�ez� D do 300 mm kus 2,000 265,00 0,00 530,00 530,00 0,000

5 001 112201102 Odstran�ní pa�ez� D do 500 mm kus 7,000 521,00 0,00 3 647,00 3 647,00 0,000

6 001 121101101 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 50 m m3 135,000 33,60 0,00 4 536,00 4 536,00 0,000

7 001 131201203 Hloubení jam zapažených v hornin� t�. 3 objemu do 5000 m3 m3 820,000 220,00 0,00 180 400,00 180 400,00 0,000

8 001 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornin� t�. 3 objemu p�es 100 m3 m3 86,000 330,00 0,00 28 380,00 28 380,00 0,000

9 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin� t�. 3 objemu do 100 m3 m3 18,000 373,00 0,00 6 714,00 6 714,00 0,000

10 001 161101102 Svislé p�emíst�ní výkopku z horniny t�. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 924,000 131,00 0,00 121 044,00 121 044,00 0,000

11 001 162201102 Vodorovné p�emíst�ní do 50 m výkopku z horniny t�. 1 až 4 m3 924,000 39,90 0,00 36 867,60 36 867,60 0,000

12 001 162201421 Vodorovné p�emíst�ní pa�ez� do 1 km D do 300 mm kus 2,000 99,00 0,00 198,00 198,00 0,000

13 001 162201422 Vodorovné p�emíst�ní pa�ez� do 1 km D do 500 mm kus 7,000 374,00 0,00 2 618,00 2 618,00 0,000

14 001 162701105 Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku z horniny t�. 1 až 4 m3 987,000 284,00 0,00 280 308,00 280 308,00 0,000

15 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 p�es 100 m3 m3 924,000 66,50 0,00 61 446,00 61 446,00 0,000

16 469 151111121 Z�ízení plného roubení výkop� pažení p�íložného jam hloubky do 4 m m2 190,000 76,80 0,00 14 592,00 14 592,00 0,133

17 469 151111821
Odstran�ní plného roubení výkop� pažení p�íložného kabelových jam 
hloubky do 4 m m2 190,000 23,50 0,00 4 465,00 4 465,00 0,000

18 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 924,000 19,40 0,00 17 925,60 17 925,60 0,000

19 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou se zhutn�ním m3 142,000 93,30 0,00 13 248,60 13 248,60 0,000

20 001 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin t�. 1 až 4 uloženým do 3 m 
od kraje výkopu m3 34,400 350,00 0,00 12 040,00 12 040,00 0,000

21 001 175101109
P�íplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za 
prohození sypaniny m3 34,400 208,00 0,00 7 155,20 7 155,20 0,000



22 001 181301103
Rozprost�ení ornice pl do 500 m2 v rovin� nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 
do 200 mm m2 220,000 56,10 0,00 12 342,00 12 342,00 0,000

2 Zakládání 2 106,00 533 910,20 536 016,20 305,273

23 271 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm v�etn�
lože otev�ený výkop m 102,700 136,00 0,00 13 967,20 13 967,20 23,269

24 286 286112220 trubka drenážní flexibilní D 80 mm m 108,000 19,50 2 106,00 0,00 2 106,00 0,035

25 011 274321411 Základové pásy ze ŽB t�. C 20/25 m3 113,000 2 580,00 0,00 291 540,00 291 540,00 277,222

26 011 274351215 Z�ízení bedn�ní st�n základových pás� m2 265,000 199,00 0,00 52 735,00 52 735,00 0,305

27 011 274351216 Odstran�ní bedn�ní st�n základových pás� m2 265,000 48,00 0,00 12 720,00 12 720,00 0,000

28 011 274361221 Výztuž základových pás� betoná�skou ocelí 10 216 (E) t 1,130 39 500,00 0,00 44 635,00 44 635,00 1,197

29 011 274361321 Výztuž základových pás� betoná�skou ocelí 11 373 (EZ) t 2,270 41 900,00 0,00 95 113,00 95 113,00 2,404

30 011 274362021 Výztuž základových pás� sva�ovanými sít�mi Kari t 0,800 29 000,00 0,00 23 200,00 23 200,00 0,842

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 4 063 677,00 4 063 677,00 817,955

31 011 311233132 MPa m3 508,000 4 320,00 0,00 2 194 560,00 2 194 560,00 491,774

32 011 311233135
Zdivo nosné tl 300 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 15 na 
SMS 5 MPa m3 31,000 3 930,00 0,00 121 830,00 121 830,00 32,548

33 011 311238131
Zdivo nosné vnit�ní tl 250 mm z tvárnic POROTHERM AKU P+D pevnosti 
P 10 na MVC 5 m2 178,000 1 610,00 0,00 286 580,00 286 580,00 49,703

34 011 317168117 P�eklad keramický plochý š 11,5 cm dl 250 cm kus 2,000 528,00 0,00 1 056,00 1 056,00 0,090

35 011 317168132 P�eklad keramický vysoký š 23,8 cm dl 150 cm kus 187,000 469,00 0,00 87 703,00 87 703,00 10,425

36 011 317168133 P�eklad keramický vysoký š 23,8 cm dl 175 cm kus 140,000 583,00 0,00 81 620,00 81 620,00 9,090

37 011 317168135 P�eklad keramický vysoký š 23,8 cm dl 225 cm kus 134,000 845,00 0,00 113 230,00 113 230,00 11,170

38 011 317168136 P�eklad keramický vysoký š 23,8 cm dl 250 cm kus 76,000 1 050,00 0,00 79 800,00 79 800,00 7,033

39 011 317168137 P�eklad keramický vysoký š 23,8 cm dl 275 cm kus 144,000 1 130,00 0,00 162 720,00 162 720,00 14,648

40 011 342241161 P�í�ky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 m2 110,000 358,00 0,00 39 380,00 39 380,00 12,816

41 011 342248110 P�í�ky tl 80 mm z tvárnic POROTHERM pevnosti P 15 P+D na MVC 5 m2 156,000 478,00 0,00 74 568,00 74 568,00 11,915

42 011 342248112 P�í�ky tl 115 mm z tvárnic POROTHERM P+D na MVC 5 m2 1 370,000 599,00 0,00 820 630,00 820 630,00 166,743

4 Vodorovné konstrukce 95 220,00 5 158 453,80 5 253 673,80 954,531

43 011 411168162
Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosnák� dl 
do 3 m OVN 50 cm m2 7,680 1 860,00 0,00 14 284,80 14 284,80 3,000

44 011 411168164
Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosnák� dl 
do 5 m OVN 50 cm m2 163,800 1 880,00 0,00 307 944,00 307 944,00 64,052

45 011 411168167
Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosnák� dl 
do 8,25 m OVN 50 cm m2 1 585,600 2 070,00 0,00 3 282 192,00 3 282 192,00 625,884

46 011 411168267
Strop keramický tl 29 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosnák� dl 
do 8,25 m OVN 62,5 cm m2 247,900 1 920,00 0,00 475 968,00 475 968,00 94,239



47 011 411351103 Z�ízení bedn�ní strop� pod vložky z tvárnic m2 1 950,000 89,60 0,00 174 720,00 174 720,00 5,987

48 011 411351104 Odstran�ní bedn�ní strop� pod vložky z tvárnic m2 1 950,000 29,80 0,00 58 110,00 58 110,00 0,000

49 011 411354171 Z�ízení podp�rné konstrukce strop� v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 1 950,000 124,00 0,00 241 800,00 241 800,00 6,045

50 011 411354172 Odstran�ní podp�rné konstrukce strop� v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 1 950,000 28,70 0,00 55 965,00 55 965,00 0,000

51 011 411361321 Výztuž strop� betoná�skou ocelí 11 373 t 1,500 42 200,00 0,00 63 300,00 63 300,00 1,574

52 011 417238112
Obezdívka v�nce v�ncovkou POROTHERM v 238 mm tl 150 mm v�etn�
polystyrenu tl 70 mm m 102,000 230,00 0,00 23 460,00 23 460,00 3,455

53 011 417238113
Obezdívka v�nce v�ncovkou POROTHERM v 275 mm tl 150 mm v�etn�
polystyrenu tl 70 mm m 408,000 279,00 0,00 113 832,00 113 832,00 17,005

54 011 417388124 V�nec POROTHERM š vn�jší zdi 40 cm tl stropní konstrukce 25 cm m 102,000 592,00 0,00 60 384,00 60 384,00 19,715

55 011 417388126 V�nec POROTHERM š vn�jší zdi 40 cm tl stropní konstrukce 29 cm m 408,000 671,00 0,00 273 768,00 273 768,00 92,016

56 012 435123012
Montáž schodiš�ových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t v budovy do 
24 m kus 18,000 707,00 0,00 12 726,00 12 726,00 0,624

57 593 593721900 rameno schodiš�ové DZH 3050,x150x1400mm kus 18,000 5 290,00 95 220,00 0,00 95 220,00 20,934

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 95 893,00 4 472 066,70 4 567 959,70 466,465

58 011 611478111
Vnit�ní omítka strop� ze sm�si POROTHERM UNIVERSAL jednovrstvá tl 
10 mm ru�n� nanášená m2 1 700,000 429,00 0,00 729 300,00 729 300,00 32,453

59 011 612478111 Vnit�ní omítka st�n tl 10 mm ze suché sm�si POROTHERM UNIVERSAL m2 4 563,700 331,00 0,00 1 510 584,70 1 510 584,70 77,446

60 011 620471213
Vn�jší omítka silikátová tenkovrstvá probarvená Baumit zat�ená (škrábaná) 
tl 3 mm m2 1 140,000 330,00 0,00 376 200,00 376 200,00 4,788

61 011 620991121
Zakrývání výplní venkovních otvor� p�ed nást�ikem plastických maltovin z 
lešení m2 230,000 31,00 0,00 7 130,00 7 130,00 0,025

62 011 622421143
Vn�jší omítka st�n a štít� vápenná nebo vápenocementová štuková 
složitosti I - II m2 1 377,000 300,00 0,00 413 100,00 413 100,00 72,403

63 011 622711120
KZS st�n budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s 
hmoždinkami s plastovým trnem m2 1 320,000 796,00 0,00 1 050 720,00 1 050 720,00 13,385

64 011 631313811 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého t�. C 20/25 m3 106,200 2 980,00 0,00 316 476,00 316 476,00 260,539

65 011 631362021 Výztuž mazanin sva�ovanými sít�mi Kari t 1,370 29 000,00 0,00 39 730,00 39 730,00 1,443

66 011 642942111 Osazování zárubní nebo rám� dve�ních kovových do 2,5 m2 na MC kus 142,000 203,00 0,00 28 826,00 28 826,00 2,411

67 553 553311150 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní H 110 700 L/P kus 39,000 671,00 26 169,00 0,00 26 169,00 0,429

68 553 553311020 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní H 95 700 L/P kus 24,000 633,00 15 192,00 0,00 15 192,00 0,250

69 553 553311170 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní H 110 800 L/P kus 73,000 684,00 49 932,00 0,00 49 932,00 0,818

70 553 553311190 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní H 110 900 L/P kus 4,000 695,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,046

71 553 553311250 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní H 110 1800 dvouk�ídlá kus 2,000 910,00 1 820,00 0,00 1 820,00 0,030

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 978 911,22 978 911,22 0,100

72 003 941321112
Montáž lešení �adového modulového t�žkého zatížení do 300 kg/m2 š do 
1,2 m v do 25 m m2 1 300,000 45,80 0,00 59 540,00 59 540,00 0,000



73 003 941321211
P�íplatek k lešení �adovému modulovému t�žkému š 1,2 m v do 25 m za 
první a ZKD den použití m2 1 300,000 2,70 0,00 3 510,00 3 510,00 0,000

74 003 941321812
Demontáž lešení �adového modulového t�žkého zatížení do 300 kg/m2 š 
do 1,2 m v do 25 m m2 1 300,000 32,50 0,00 42 250,00 42 250,00 0,000

75 014 952901110 �išt�ní budov mytím vn�jších ploch oken a dve�í m2 300,000 29,20 0,00 8 760,00 8 760,00 0,003

76 011 952901111 Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce podlaží do 4 m m2 2 430,000 69,00 0,00 167 670,00 167 670,00 0,097

99 P�esun hmot 0,00 697 181,22 697 181,22 0,000

77 011 998011003 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 24 m t 2 544,457 274,00 0,00 697 181,22 697 181,22 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 606 167,10 6 071 333,14 10 695 500,24 419,098

711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 156 010,00 73 408,13 229 418,13 5,374

78 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nát�rem 
penetra�ním m2 430,000 7,19 0,00 3 091,70 3 091,70 0,000

79 111 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg t 0,800 36 700,00 29 360,00 0,00 29 360,00 0,800

80 711 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nát�rem 
penetra�ním m2 282,000 17,30 0,00 4 878,60 4 878,60 0,048

81 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením vodorovné NAIP m2 500,000 72,50 0,00 36 250,00 36 250,00 0,200

82 628 628522540 pás asfaltovaný modifikovaný SBS Bitagis 40 Mineral m2 850,000 149,00 126 650,00 0,00 126 650,00 4,165

83 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením svislé NAIP m2 282,000 87,40 0,00 24 646,80 24 646,80 0,161

84 711 998711101
P�esun hmot pro izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m v objektech výšky do 
6 m t 5,374 845,00 0,00 4 541,03 4 541,03 0,000

712 Povlakové krytiny 728 000,00 265 697,77 993 697,77 46,194

85 712 712451112
Provedení povlakové krytiny st�ech jednoduchých do 30° p �ilepením 
asfaltového šindele m2 600,000 243,00 0,00 145 800,00 145 800,00 0,126

86 712 712451311
Provedení povlakové krytiny šindelových st�ech do 30° úprava asfaltového 
šindele u h�ebene m 36,250 67,90 0,00 2 461,38 2 461,38 0,000

87 712 712451312
Provedení povlakové krytiny šindelových st�ech do 30° úprava asfaltového 
šindele u okapu m 72,500 64,60 0,00 4 683,50 4 683,50 0,001

88 712 712657111
Provedení povlakové krytiny st�ech jednoduchých p�es 75° p �ibitím 
asfaltového šindele m2 200,000 287,00 0,00 57 400,00 57 400,00 0,066

89 628 628650040 šindel asfaltový Topic bobrovka m2 4 000,000 182,00 728 000,00 0,00 728 000,00 46,000

90 712 712657312
Provedení povlakové krytiny šindelových st�ech p�es 75° úprava 
asfaltového šindele u okapu m 72,500 88,10 0,00 6 387,25 6 387,25 0,001

91 712 998712103 P�esun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 46,194 1 060,00 0,00 48 965,64 48 965,64 0,000

713 Izolace tepelné 398 136,60 33 520,67 431 657,27 8,824

92 713 713111111 Montáž izolace tepelné mezi krokve m2 450,000 24,00 0,00 10 800,00 10 800,00 0,000

93 631 631481070 deska minerální st�ešní izola�ní ORSIK 600x1200 mm tl.160 mm m2 550,800 272,00 149 817,60 0,00 149 817,60 3,084



94 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva m2 450,000 16,00 0,00 7 200,00 7 200,00 0,000

95 631 631412670 deska izola�ní podlahová NOBASIL PTS tl.100 mm m2 459,000 541,00 248 319,00 0,00 248 319,00 5,554

96 713 998713103 P�esun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 8,824 928,00 0,00 8 188,67 8 188,67 0,000

97 R SUB9 Obklad zákla. beton. konstr. iz. XPS tl. 60 mm m2 94,000 78,00 0,00 7 332,00 7 332,00 0,185

720 Zdravotechnická instalace 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,000

98 R SUB1 Rozvody p�ipojovací vodovod a p�ipojovací potrubí kanalizace kmpl 35,000 15 000,00 0,00 525 000,00 525 000,00 0,000

99 R SUB2 Instala�ní prefabrikáty za�izovací p�edm�ty kmpl 35,000 25 000,00 0,00 875 000,00 875 000,00 0,000

730 Úst�ední vytáp�ní 0,00 700 000,00 700 000,00 0,000

100 R SUB6 Úst�ední vytáp�ní 35,000 20 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,000

761 Konstrukce sklobetonové 0,00 86 522,61 86 522,61 2,007

101 761 761611112
Okno zd�né ze sklen�ných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých 
dezén rovný m2 20,000 4 260,00 0,00 85 200,00 85 200,00 2,007

102 761 998761102 P�esun hmot pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m t 2,007 659,00 0,00 1 322,61 1 322,61 0,000

762 Konstrukce tesa�ské 0,00 1 292 083,60 1 292 083,60 11,368

103 762 762341016
Bedn�ní st�ech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na 
krokve m2 800,000 327,00 0,00 261 600,00 261 600,00 11,368

104 762 998762103 P�esun hmot pro kce tesa�ské v objektech v do 24 m t 11,368 1 450,00 0,00 16 483,60 16 483,60 0,000

105 R SUB11
D�ev�ný sbíjený vazník 90x160 mm dl. 15,7m v.2,21m, spojený ocel. 
h�eby kmpl 36,000 15 000,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,000

106 R SUB12 D�ev�ný sbíjený vazník 90x100 mm dl. 3 m v. 0,8 m, spojený ocel. h�eby kmpl 54,000 7 000,00 0,00 378 000,00 378 000,00 0,000

107 R SUB13 D�ev�ný sbíjený vazník 90x100 mm dl. 1m v. 0,8 m, spojený ocel. h�eby kmpl 24,000 3 000,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,000

108 R SUB14
D�ev�ný sbíjený vazník 90x100 mm dl. 460mm v. 230 mm, spojený ocel. 
h�eby kmpl 24,000 1 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,000

763 Montované konstrukce – d�evostavby, sádrokartony 112 363,20 370 896,98 483 260,18 10,575

109 763 763131532 SDK podhled desky 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 450,000 775,00 0,00 348 750,00 348 750,00 8,262

110 763 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 540,000 29,40 0,00 15 876,00 15 876,00 0,000

111 631 631481050 deska minerální st�ešní izola�ní ORSIK 600x1200 mm tl.120 mm m2 550,800 204,00 112 363,20 0,00 112 363,20 2,313

112 763 998763303 P�esun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 10,575 593,00 0,00 6 270,98 6 270,98 0,000

764 Konstrukce klempí�ské 0,00 87 089,75 87 089,75 0,906

113 764 764352201 Žlab Pz podokapní p�lkruhový rš 250 mm m 72,500 203,00 0,00 14 717,50 14 717,50 0,181

114 764 764352202 Žlab Pz podokenní p�lkruhový rš 200 mm m 64,000 203,00 0,00 12 992,00 12 992,00 0,159

115 764 764394220 St�ešní prvky Pz tl 0,6 mm - podkladní pás rš 200 mm m 72,500 54,90 0,00 3 980,25 3 980,25 0,078

116 764 764410220 Oplechování parapet� Pz rš 160 mm v�etn� roh� m 205,000 137,00 0,00 28 085,00 28 085,00 0,193



117 764 764454204 Odpadní trouby Pz kruhové D 150 mm m 84,000 309,00 0,00 25 956,00 25 956,00 0,295

118 764 998764103 P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské v objektech v do 24 m t 0,906 1 500,00 0,00 1 359,00 1 359,00 0,000

766 Konstrukce truhlá�ské 2 012 082,50 204 638,67 2 216 721,17 13,672

119 766 766211100 Montáž madel schodiš�ových d�evených nebo verzalitových díl�ích m 96,000 45,80 0,00 4 396,80 4 396,80 0,000

120 551 551014480 Madla buková 50x45 mm m 96,000 330,20 31 699,20 0,00 31 699,20 0,162

121 766 766621212
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky p�es 1,5 do 2,5m s rámem do 
zdiva m2 124,000 556,00 0,00 68 944,00 68 944,00 0,050

122 766 766660001
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š do 0,8 m do ocelové 
zárubn� kus 152,000 504,00 0,00 76 608,00 76 608,00 0,000

123 766 766660002
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š p�es 0,8 m do ocelové 
zárubn� kus 4,000 547,00 0,00 2 188,00 2 188,00 0,000

124 611 611101090

okno d�ev�né jednok�ídlové otvíravé a skláp�cí EUROSAT SOFT LINE - 

"S"tandard 100 x 150 cm kus 14,000 6 770,00 94 780,00 0,00 94 780,00 0,644

125 611 611101290

okno d�ev�né dvouk�ídlové otvíravé a skláp�cí EUROSAT SOFT LINE - 

"S"tandard 150 x 150 cm kus 76,000 11 200,00 851 200,00 0,00 851 200,00 4,940

126 611 611640040 dve�e vnit�ní plné profilované 1k�ídlové 70x197 cm Clermont kus 63,000 2 150,00 135 450,00 0,00 135 450,00 0,882

127 611 611640060 dve�e vnit�ní plné profilované 1k�ídlové 80x197 cm Clermont kus 73,000 2 210,00 161 330,00 0,00 161 330,00 1,168

128 611 611640080 dve�e vnit�ní plné profilované 1k�ídlové 90x197 cm Clermont kus 4,000 2 230,00 8 920,00 0,00 8 920,00 0,076

129 611 611640140 dve�e vnit�ní plné profilované 2k�ídlové 180x197 Clermont kus 4,000 4 430,00 17 720,00 0,00 17 720,00 0,128

130 611 611101430

okno d�ev�né t�ík�ídlové otvíravé a skláp�cí se sloupkem EUROSAT 

SOFT LINE - "S"tandard 200 x 150 cm kus 16,000 15 300,00 244 800,00 0,00 244 800,00 1,104

131 611 611101450

okno d�ev�né t�ík�ídlové otvíravé a skláp�císe sloupkem EUROSAT 

SOFT LINE - "S"tandard 250 x 150 cm kus 18,000 16 500,00 297 000,00 0,00 297 000,00 1,332

132 611 611103500 dve�e d�ev�né balkonové OS1A 80x245 cm EURO kus 16,000 6 360,00 101 760,00 0,00 101 760,00 0,632

133 766 766694112
Montáž parapetních desek d�ev�ných, laminovaných ší�ky do 30 cm délky 
do 1,6 m kus 32,000 139,00 0,00 4 448,00 4 448,00 0,000

134 766 766694113
Montáž parapetních desek d�ev�ných, laminovaných ší�ky do 30 cm délky 
do 2,6 m kus 56,000 189,00 0,00 10 584,00 10 584,00 0,000

135 607 607941020 deska parapetní d�evot�ísková vnit�ní POSTFORMING 0,26 x 1 m kus 88,000 328,00 28 864,00 0,00 28 864,00 0,352

136 766 766695213 Montáž truhlá�ských prah� dve�í 1k�ídlových ší�ky p�es 10 cm kus 139,000 77,90 0,00 10 828,10 10 828,10 0,000

137 766 766811213 Montáž kuchy�ské pracovní desky bez vý�ezu délky do 4000 mm kus 32,000 105,00 0,00 3 360,00 3 360,00 0,000

138 766 766811255 Montáž poli�ek do kuchy�ských sk�ín�k spodních s vyvrtáním dírek kus 32,000 24,90 0,00 796,80 796,80 0,000

139 611 611871360 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm kus 63,000 72,60 4 573,80 0,00 4 573,80 0,068

140 611 611871560 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm kus 89,000 82,70 7 360,30 0,00 7 360,30 0,109

141 611 611871760 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm kus 4,000 99,80 399,20 0,00 399,20 0,006

142 611 611872560 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.160 cm š 10 cm kus 4,000 149,00 596,00 0,00 596,00 0,009

143 766 766811256 Montáž poli�ek do kuchy�ských sk�ín�k horních s vyvrtáním dírek kus 32,000 32,30 0,00 1 033,60 1 033,60 0,000



144 607 607215120 deska d�evot�ísková typ S t�ída E1 , jakost I tl 10 mm m2 60,000 108,00 6 480,00 0,00 6 480,00 0,450

145 607 607215140 deska d�evot�ísková typ S t�ída E1 , jakost I tl 12 mm m2 80,000 116,00 9 280,00 0,00 9 280,00 0,720

146 607 607215180 deska d�evot�ísková typ S t�ída E1 , jakost I tl 13 mm m2 70,000 141,00 9 870,00 0,00 9 870,00 0,840

147 766 998766102 P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské v objektech v do 12 m t 13,672 816,00 0,00 11 156,35 11 156,35 0,000

148 766 998766192 P�íplatek k p�esunu hmot 766 za zv�tšený p�esun do 100 m t 13,672 753,00 0,00 10 295,02 10 295,02 0,000

767 Konstrukce záme�nické 0,00 292 000,00 292 000,00 0,000

149 R SUB7 Záme�nické konstrukce kmpl 1,000 292 000,00 0,00 292 000,00 292 000,00 0,000

771 Podlahy z dlaždic 578 875,00 653 990,39 1 232 865,39 300,088

150 771 771571113
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 
ks/m2 m2 1 250,000 413,00 0,00 516 250,00 516 250,00 47,088

151 592 592480330 Keramická dlažba Granit 20X20X8 cm tmavohn�dá m2 1 375,000 421,00 578 875,00 0,00 578 875,00 253,000

152 771 998771102 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 300,088 459,00 0,00 137 740,39 137 740,39 0,000

776 Podlahy povlakové 128 650,00 43 330,01 171 980,01 0,663

153 776 776220110 Lepení podlahovin plastových na schodiš�ové stupn� stupnice rovné m2 310,000 139,00 0,00 43 090,00 43 090,00 0,012

154 284 284102410 krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 1,7 mm 608 x 608 mm m2 310,000 415,00 128 650,00 0,00 128 650,00 0,651

155 776 998776102 P�esun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,663 362,00 0,00 240,01 240,01 0,000

781 Dokon�ovací práce - obklady keramické 492 049,80 497 274,56 1 007 324,36 18,830

156 781 781415112
Montáž obklad� vnit�ních st�n z obklada�ek pórovinových lepených 
disperzním lepidlem do 25 ks/m2 m2 924,000 399,00 0,00 368 676,00 368 676,00 2,310

157 597 597610350

obkláda�ky keramické RAKO - koupelny ARDE (bílé i barevné) 20 x 25 x 

0,68 cm I. j. m2 1 016,400 349,00 354 723,60 0,00 354 723,60 12,807

158 597 597611920

listela reliéfní keramická RAKO - koupelny ARDE (barevná) 20 x 5 cm I. 

j. kus 1 980,000 61,40 121 572,00 0,00 121 572,00 0,257

159 776 776491112 Lišta rohová plastová na obklad vnit�ní 7mm m 250,000 80,10 0,00 20 025,00 20 025,00 0,050

160 776 776491111 Lišta rohová plastová na obklad kon�ovací 7mm m 500,000 64,60 0,00 32 300,00 32 300,00 0,075

161 283 283421000 lišty pro obklady délka 2,5 m barva bílá profil �íslo 6 kus 200,000 90,00 0,00 0,00 18 000,00 0,037

162 585 585821640 lepidlo cementové na keramické obklady Kerafloor bílý bal. 25kg kg 1 016,400 15,50 15 754,20 0,00 15 754,20 1,016

163 781 781419194 P�íplatek k montáži obklad� vnit�ních st�n pórovinových za nerovný povrch m2 250,000 158,00 0,00 39 500,00 39 500,00 2,000

164 781 781495111 Penetrace podkladu obklad� m2 924,000 30,50 0,00 28 182,00 28 182,00 0,277

165 781 998781102 P�esun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 18,718 459,00 0,00 8 591,56 8 591,56 0,000

783 Dokon�ovací práce - nát�ry 0,00 26 580,00 26 580,00 0,108

166 783 783312220
Nát�ry olejové otopných t�les ocelových radiátor� �lánkových dvojnásobné 
a 1x email m2 105,000 121,00 0,00 12 705,00 12 705,00 0,048



167 783 783595112
Nát�ry vodou �editelné klempí�ských kcí barva standardní lesk 
dvojnásobné a základní antikorozní m2 125,000 111,00 0,00 13 875,00 13 875,00 0,060

784 Dokon�ovací práce - malby 0,00 44 300,00 44 300,00 0,490

168 784 784453611
Malby sm�si PRIMALEX tekuté hlinkové tónované dvojnásobné v 
místnostech v do 3,8 m m2 1 000,000 18,50 0,00 18 500,00 18 500,00 0,180

169 784 784453631
Malby sm�si PRIMALEX tekuté disperzní bílé ot�ruvzdorné dvojnásobné s 
penetrací místnost v do 3,8 m m2 1 000,000 25,80 0,00 25 800,00 25 800,00 0,310

M Práce a dodávky M 0,00 3 393 750,00 3 393 750,00 0,000

21-M Elektromontáže 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,000

170 R SUB3 Elektroinstala�ní rozvody a osv�tlení, rozvad��e kmpl 32,000 50 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. za�ízení 0,00 1 750,00 1 750,00 0,000

171 R SUB8 D+M hasící p�ístroje 2ks kmpl 1,000 1 750,00 0,00 1 750,00 1 750,00 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických za�ízení 0,00 192 000,00 192 000,00 0,000

172 R SUB4 Vzduchotechnika kmpl 32,000 6 000,00 0,00 192 000,00 192 000,00 0,000

52-M Montáž za�. pro sluhu dopravy 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,000

173 R SUB5 Výtah kmpl 2,000 800 000,00 0,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,000

Celkem 4 799 386,10 25 485 981,46 30 303 367,56 2 963,555
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Cihly POROTHERM jsou ur�eny pouze pro omítané zdivo.

Definice zdiva podle �SN EN 1996-1-1 Navrhování zd�ných konstrukcí (Eurokód 6) zní: 

„Zdivo je sestava zdicích prvk� uložených podle stanoveného uspo�ádání a spojených 

maltou.“ Zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) musí spl�ovat tyto základní požadavky a 

funkce: 

– bezpe�nost; 

– trvanlivost a rozm�rovou stálost; 

– únosnost; 

– požární odolnost; 

– tepelnou ochranu; 

– akumula�ní schopnost; 

– ochranu proti hluku; 

– zdravotní nezávadnost; 

– schopnost propoušt�t vzdušnou vlhkost apod. 

K zajišt�ní t�chto funkcí musí spole�nou m�rou p�isp�t i jednotlivé komponenty zdiva - 

zdicí prvky (v našem p�ípad� cihelné bloky POROTHERM), malty pro zd�ní a pro omítky. 

Velký vliv na kone�né vlastnosti zdiva má však pe�livost a zp�sob jeho provedení. Proto 

cílem této p�íru�ky je blíže definovat jednotlivé složky zdiva POROTHERM. 

Cihelné bloky POROTHERM jsou ur�eny pro r�zné druhy zdiva: 

- pro zdivo nosné i nenosné; 

- výpl�ové a p�í�kové; 

- vn�jší a vnit�ní; 

- jednovrstvé i vrstvené. 

Pro odstran�ní lineárních tepelných most� jsou vn�jší st�ny u cihel POROTHERM P+D  

dopln�ny koncovými cihlami pro ost�ní, parapety a dopl�kovými polovi�ními a rohovými 

cihlami v rozích a koutech. 

Provád�ní zdiva z cihelných blok� POROTHERM

Pro ur�itý druh zdiva je možné použít pouze n�které druhy cihel POROTHERM a ur�itý 

druh malty a omítky odpovídající budoucí funkci zdiva. K cihlám POROTHERM se vyrábí 

dopl�kový sortiment, tj. polovi�ní, rohové, nízké a koncové cihly usnad�ující vyzdívání roh�, 

kout�, ost�ní, parapet� a výšek st�n mimo výškový modul.  
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POROTHERM P+D 

Tlouš�ka ložné spáry pro cihly POROTHERM P+D vyplývá z používaného výškového 

modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky cihel POROTHERM 238 mm. Ložná spára nesmí 

být p�íliš tenká ani p�íliš tlustá, její tlouš�ka by m�la být v pr�m�ru 12 mm. Tato tlouš�ka 

zcela posta�uje k vyrovnání p�ípustných rozm�rových tolerancí cihel. Tlustší nebo 

nerovnom�rn� tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v d�sledku rozdílných deforma�ních 

sil sousedních r�zn� tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Malta se musí 

nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Pro snazší a hlavn� rovnom�rné maltování 

ložné spáry se používají r�zné pom�cky pro zd�ní. 

U staticky namáhaných st�n a p�í�ek musí být ložná spára vždy promaltována zplna. Za 

staticky namáhané st�ny se považují všechny nosné vnit�ní st�ny z cihel POROTHERM 

tloušt�k 175 až 365 mm a vn�jší st�ny, které ve stavb� p�ebírají též nosnou funkci. U zdiva 

vn�jších st�n k požadavku na únosnost p�istupuje další základní požadavek - a to na pom�rn�

vysoký tepelný odpor, resp. nízký sou�initel prostupu tepla. Normou �SN 73 0540-2 Tepelná 

ochrana budov - �ást 2 stanovené požadavky spl�ují cihelné bloky POROTHERM ur�ené 

práv� pro vn�jší zdivo. Pro zd�ní b�žn� používaná oby�ejná vápenocementová malta má však 

cca 5x horší tepelné vlastnosti než samotné cihelné bloky, �ímž p�i spole�ném použití ve 

zdivu dochází k ur�ité ne nevýznamné degradaci tepeln� izola�ní schopnosti cihelných blok�

POROTHERM. 

Tento nep�íznivý ú�inek oby�ejné zdicí malty lze redukovat n�kolika zp�soby: 

– omezením (cihly s kapsou na maltu) �i odstran�ním (cihly na pero a drážku) použití malty 

ve svislých sty�ných spárách mezi jednotlivými zdicími prvky; 

– provedením p�erušované ložné spáry (nízký ú�inek, z hlediska únosnosti zdiva 

kontraproduktivní); 

– použitím lehké (tepeln� izola�ní) zdicí malty (pro zd�ní nelze použít lehké omítky!) 

První zp�sob je již aplikován u všech cihelných blok� POROTHERM (velikost je 

limitována ergonomickým požadavkem na maximální hmotnost jednoho prvku do cca 20 kg), 

o zbývajících t�ech zp�sobech je nutné zmínit se podrobn�ji.  

P�erušovanou ložnou spárou (maltováním v pruzích) docílíme toho, že „tepelný most“ 

tvo�ený oby�ejnou maltou v ložné spá�e je jednou nebo dvakrát p�erušen vzduchovou 

mezerou ší�ky 30 až 50 mm. Toto opat�ení ve svém d�sledku zvýší tepelný odpor zdiva o 1 až 

3 %, zárove� však významn� sníží únosnost takového zdiva! Snížení únosnosti zdiva 



4

(výpo�tové pevnosti v dost�edném a mimost�edném tlaku) lze vypo�ítat podle Zm�ny b/1988 

státní normy �SN 73 1101 Navrhování zd�ných konstrukcí jako podíl ší�ky vzduchových 

mezer v p�erušované ložné spá�e ku ší�ce pln� promaltované ložné spáry. Nap�. u zdiva 

tlouš�ky 400 mm p�i dvou vzduchových mezerách ší�ky po 50 mm v maltovém loži se sníží 

jeho únosnost o 25 %! Z tohoto d�vodu nelze p�erušované maltování ložné spáry používat 

libovoln�, ale pouze tam, kde je možnost jejího provedení doložena statickým výpo�tem. 

Popsanou nevýhodu odstra�uje použití tzv. lehké malty, která p�i zachování pevnosti v 

tlaku oby�ejné malty má navíc výborné tepeln� izola�ní vlastnosti tém�� dokonale eliminující 

„tepelné mosty“ v ložných a p�ípadn� i ve svislých spárách. Zcela nenahraditelná je lehká 

malta u vn�jších st�n s kruhovým p�dorysem, kde je nutné maltou vypl�ovat klínovit� se 

rozevírající svislé spáry (pro takové zdivo jsou cihly POROTHERM P+D mén� vhodné). 

Vzhledem k vyšší cen� lehkých malt oproti oby�ejným je ekonomicky nejvýhodn�jší používat 

lehké malty v kombinaci s cihelnými bloky POROTHERM pro vn�jší konstrukce. Lehké 

malty vyráb�né jako suché maltové sm�si mají navíc oproti oby�ejným maltám v�tší 

vydatnost. 

Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi d�ležitá tzv. vazba cihel. Cihly se ve 

st�n� nebo v pilí�i mají po vrstvách p�evázat tak, aby se st�na nebo pilí� chovaly jako jeden 

konstruk�ní prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi 

jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách p�esazeny alespo� na délku rovnou 

v�tší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky 

POROTHERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka p�evázání 95 mm, kde h je 

jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky POROTHERM s výškou 249 mm je tedy minimální 

délka p�evázání 100 mm, Doporu�ený p�dorysný modul stavby 250 x 250 mm zaru�uje u 

cihel POROTHERM délku p�evazby 125 mm. Jak by se tato vazba m�la v praxi realizovat 

(Správné vazby cihelného zdiva POROTHERM), je znázorn�no na obrázcích �. 1-4 pod tímto 

textem. 

2. Ložná2. Ložná spára
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                                      Obr. 1                                                   Obr. 2   

3. Svislá spára 

          lty
                                       Obr. 3                                                    Obr. 4 

F 

D�íve bylo b�žné, že veškeré malty pro zd�ní a omítání se vyráb�ly z jednotlivých složek 

(vápno, cement, písek, voda) p�ímo na stavb�. Vzhledem k požadavk�m na stálost kvality 

malt p�i sou�asném zp�sobu stav�ní již není možné vyráb�t malty tímto zp�sobem a tak 

absolutní v�tšina našeho stavebnictví p�ešla na používání tzv. suchých maltových sm�sí 

(SMS). Technologie výroby a stálá výstupní kontrola zajiš�ují trvale vysokou kvalitu SMS. 

Díky zp�sobu výroby lze p�ipravit SMS pro r�zná použití. Protože výrobc� a dodavatel� je v 

�R více, je i nabídka malt pro zd�ní pom�rn� široká. Obecn� lze malty pro zd�ní rozlišit na 

dv� skupiny: na oby�ejné a lehké malty. 

Oby�ejné malty jsou sm�sí kameniva, anorganických pojiv a p�ísad zlepšujících 

zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Pevnost v tlaku se pohybuje od 2,5 do 10 MPa, 

malty jsou v�tšinou ur�eny pro ru�ní zpracování. 

Lehké malty navíc obsahují lehká plniva, která snižují jejich objemovou hmotnost pod 

1300 kg/m3 a zárove� vylepšují tepeln� technické vlastnosti. Na druhu (v�tšinou se používá 

perlit) a množství lehkého plniva závisí výsledné vlastnosti malty - pevnost v tlaku, pevnost v 

tahu za ohybu, objemová hmotnost a sou�initel tepelné vodivosti. 
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Pro vnit�ní zdivo z cihel POROTHERM je možné použít všechny druhy oby�ejných malt 

pro zd�ní, které se na našem trhu prodávají. Pro vn�jší zdivo se pak vzhledem k výborným 

tepeln� izola�ním vlastnostem cihelných blok� POROTHERM doporu�uje použít lehkou 

(tepeln� izola�ní) zdicí maltu POROTHERM TM, která byla rakouskou firmou BAUMIT 

speciáln� vyvinuta pro zdivo z cihelných blok� POROTHERM. Malta POROTHERM TM

vylepšuje tepelný odpor zdiva o 16 až 21% podle druhu a tlouš�ky použitých zdicích prvk�. Z 

hlediska tepeln� technických vlastností je takové zdivo tém�� jednotným podkladem (cihly i 

spáry) hlavn� pod vn�jší omítky, které pak (ale i z jiných dále popsaných d�vod�) nemají 

snahu vykreslovat spáry zdiva. 

TECHNOLOGIE ZD�NÍ 

P�íprava p�ed uložením první vrstvy cihel: 

_ Podklad zdi musí být vodorovný. Proto zjišt�né odchylky ve výšce základ� �i v povrchu 

stropní konstrukce se vyrovnají maltou od nejvyššího bodu podkladové plochy. 

Obr. 5 Vyrovnání podkladu p�ed položením první vrstvy cihelných blok�

Pro kontrolu délkového a výškového modulu p�i zd�ní si p�ipravte rovnou hoblovanou la�, 

na které si ud�lejte zna�ky po 125 mm. Délka lat� musí odpovídat projektované výšce hotové 

zdi (nejlépe násobek 250 mm). 

Zd�ní st�n: 

_ Pro zd�ní první vrstvy vn�jších i vnit�ních st�n používejte vápenocementovou maltu, nikoli 

tepeln� izola�ní maltu, která je více nasákavá a tím zvyšuje nebezpe�í vzniku výkv�t� u paty 

zdiva p�i zate�ení stavby. 

_ Nejprve osa�te cihly v rozích st�n. Dbejte p�i tom na správné sm�rování kapsy na maltu �i 

systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou š��rou vedenou z vn�jší 

strany zdiva. 
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Obr. 6 Osazení cihelných blok� v rozích budovy

_ Maltu ložné spáry naneste na podklad ve stejné ší�ce jako je tlouš�ka st�ny. 

_ Do �erstvé malty pokládejte cihlu po cihle podél š��ry t�sn� vedle sebe tak, aby se 

vzájemn� dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro p�esné ukládání 

jednotlivých cihel). Polohu cihel korigujte podle vodováhy a lat� pomocí gumové pali�ky. 

P�esah cihelných blok� p�es hranu základu nebo stropu m�že být max. 1/6 tlouš�ky zdiva! 

V tomto konkrétním p�ípadu Bytového domu nedochází k p�esahu cihelných blok� p�es hranu 

základu ani stropu. Cihelné bloky tedy leží celou p�dorysnou plochou na základové 

konstrukci. 

_ Malta v ložné spá�e musí být nanesená až k ob�ma líc�m st�ny, ale nesmí p�esahovat p�es 

hrany cihel a proto p�ebyte�nou maltu vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhn�te 

zednickou lžící. 

Obr. 7 Nanesení malty v ložné spá�e k ob�ma líc�m st�ny

U cihel POROTHERM P+D se svislé spáry v�bec nemaltují. 
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_ P�ed nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel navlh�ete vrchní �ást cihel poslední 

vyzd�né vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvor�

v cihlách! 

_ Zd�ní následujících vrstev prove�te stejným zp�sobem tak, že vzdálenost svislých spár 

mezi sousedními vrstvami cihel je ve sm�ru délky st�ny 125 mm (viz. p�edchozí text Vazba 

zdiva). 

Obr. 8 Zd�ní následujících vrstev cihelného zdiva 

_ Nezapomínejte na kontrolu jednotné výšky vrstev zdiva pomocí p�ipravené lat� a kontrolu 

svislosti zdiva pomocí vodováhy �i olovnice. Doporu�ujeme také ob�as zkontrolovat 

správnou polohu š��ry. V p�ípad�, že délka vyzdívané st�ny není v modulu 250 mm nebo v 

šikmých rozích, je nezbytné cihly �ezat. 	ezání lze provád�t bu� na stolních okružních pilách 

nebo ru�ními elektrickými pilami s �et�zovými �i s protib�žnými listy.  

Zd�ní p�í�ek: 

_ Nejprve, pokud je to pot�ebné, vyrovnejte podlahu v míst� budoucí p�í�ky maltou. Pro zd�ní 

používejte dobrou plastickou vápenocementovou nebo cementovou maltu. První vrstvu 

p�í�kových cihel uložte do nejmén� 10 mm silného maltového lože naneseného na pás 

izola�ního materiálu. Od druhé vrstvy osazujte cihly se spárou cca 12 mm. Ostatní zásady 

zd�ní, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém sm�ru, maltování atd., jsou 

totožné se zásadami pro zd�ní st�n. 
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Obr. 9 Vyrovnání podlahy v míst� budoucí p�í�ky maltou a následné zd�ní

P�íprava a napojení vnit�ních nosných st�n a p�í�ek na obvodovou st�nu pomocí 

st�nových spon

P�i napojování vnit�ní nosné st�ny POROTHERM 25 P+D a POROTHERM 30 AKU 

P+D na vn�jší stranu cihly namaltujte z boku a namaltovanou stranu k ní p�isa�te a 

p�imá�kn�te. P�i zvýšených nárocích na protihlukové vlastnosti zdiva je zapot�ebí dbát na 

pe�livé promaltování zdiva na sraz ve svislých spárách a pe�livé promaltování vodorovných 

spár. Vnit�ní nosné p�í�ky m�žete též napojit pomocí dvojice plochých st�nových kotev 

z korozivzdorné oceli.

P�i napojování p�í�ky na nosnou ze� na tupo cihly POROTHEM 11,5 P+D a 

POROTHERM 8 P+D namaltujte z boku a namaltovanou stranou p�isa�te a p�imá�kn�te k 

nosné st�n�. U tohoto typu styku je nutné v každé druhé ložné spá�e provézt vyztužení v míst�

napojení jednou plochou st�novou sponou z korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého 

úhlu vodorovnou �ástí vmá�kn�te do malty ložné spáry a svislou �ástí p�išroubujte pomocí 

vrutu a hmoždinky k nosné st�n�. Ukotvení st�nových spon ve st�n� m�žete také realizovat 

p�ímo p�i zd�ní této st�ny jejich vložením do ložných spár v míst� budoucího napojení p�í�ky. 

Obr. 10 P�ipojení nosných vnit�ních st�n na obvodovou st�nu pomocí st�nových spon
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Obr. 11 P�ipojení p�í�kových vnit�ních st�n na obvodovou st�nu pomocí st�nových spon

Osazení dve�ních zárubní do p�í�kového zdiva

Dve�ní zárubn� vyrovnejte pomocí klín� a zafixujte šikmými lat�mi. Zárubn� se v 

p�í�kách upev�ují maltou nebo nap��ovanou lat�mi. Nad zárubn�mi m�žete místo p�ekladu 

vložit do maltového lože vodorovné spáry dva pruty h�ebínkové betoná�ské výztuže do 

maximálního pr�m�ru 8 mm s p�esahem cca 500 mm na ob� strany zárubn� nebo speciální 

výztuž do ložných spár MURFOR od firmy BEKAERT. Mezeru mezi poslední vrstvou p�í�ky 

a stropem vypl�te maltou. Pokud je rozp�tí stropu v�tší než 3,5 m, vypl�te tuto mezeru z 

d�vodu možného pr�hybu stropu stla�itelným mezeru z d�vodu možného pr�hybu stropu 

stla�itelným materiálem. Rohy p�í�ek se spojují na vazbu stejn� jako u ostatních st�n. U roh�

nebo ost�ní p�e�nívající pera jednoduše uklepn�te zednickým kladívkem, drážku vypl�te 

maltou. 

Obr. 12 Upev�ování zárubní v p�í�kovém zdivu
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DRÁŽKY A VÝKLENKY 

Drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu st�ny a nemají procházet p�eklady nebo jinými 

�ástmi konstrukce zabudovanými do st�ny. Rozm�ry svislých drážek a výklenk� ve zdivu, 

které jsou p�ípustné bez posouzení statickým výpo�tem, jsou uvedeny v tabulce 1. 

Vodorovné a šikmé drážky by se nem�ly používat. Není-li možné se jim vyhnout, m�ly by být 

vzdáleny od horního nebo dolního líce stropu nejvíce o 1/8 výšky podlaží. Jejich celková 

hloubka p�ípustná bez posouzení statickým výpo�tem je uvedena v tabulce 2. Jestliže je 

n�která z mezí uvedených v obou tabulkách p�ekro�ena, má se únosnost st�ny v tlaku, 

smyku a ohybu ov��it výpo�tem. 

Tabulka 1  Rozm�ry svislých drážek a výklenk� ve zdivu p�ípustné bez posouzení 

Dodate�n� provád�né drážky a výklenky Vyzdívané drážky a výklenky 
Tlouš�ka st�ny 

(mm) 
Nejv�tší hloubka 

(mm) 
Nejv�tší ší�ka 

(mm) 
Nejv�tší ší�ka 

(mm) 
Min. zbytková 
tlouš�ka st�ny 

(mm) 
85 až 115 30 100 300 70 

116 až 175 30 125 300 90 
176 až 225 30 150 300 140 
226 až 300 30 175 300 175 

více než 300 30 200 300 215 

Poznámky: 

1. P�itom se za nejv�tší hloubku drážky nebo výklenku uvažuje hloubka otvor� p�edvrtaných 

p�i vytvá�ení drážky nebo výklenku. 

2. Svislé drážky nedosahující výše než do t�etiny výšky patra nad stropní desku mohou mít u 

st�n tlouš�ky > 225 mm hloubku do 80 mm a ší�ku do 120 mm. 

3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem nebo 

otvorem ve st�n� nesmí být menší než 225 mm. 

4. Vodorovná vzdálenost mezi dv�ma sousedními výklenky, bez ohledu zda leží na stejné 

nebo opa�ných stranách, a mezi drážkou a otvorem ve st�n�, nesmí být menší než 

dvojnásobek ší�ky širší drážky. 

5. Sou�et ší�ek svislých drážek a výklenk� nesmí být v�tší než 0,13 násobek délky st�ny. 
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Tabulka 2  Rozm�ry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu p�ípustné bez posouzení 

Tlouš�ka st�ny 
(mm) 

Nejv�tší hloubka drážky (mm) 
Neomezená délka Délka  1.250 mm 

85 až 115 0 0 
116 až 175 0 15 
176 až 225 10 20 
226 až 300 15 25 

více než 300 20 30 

Poznámky: 

1. Nejv�tší hloubka drážky nesmí být p�ekro�ena ani v místech otvor�, které byly p�edvrtány 

p�i vytvo�ení drážky. 

2. Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve st�n� nesmí být menší než 500 

mm. 

3. Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky nesmí být menší než 

dvojnásobná délka delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejné nebo opa�ných stranách 

st�ny. 

4. U st�n o tlouš�ce > 175 mm se smí p�ípustná hloubka drážky o 10 mm zv�tšit, pokud bude 

drážka vy�ezána na danou hloubku. Tímto nástrojem mohou být vy�ezány drážky do hloubky 

10 mm z obou stran st�ny, která má tlouš�ku nejmén� 225 mm. 

5. Ší�ka drážek nesmí být v�tší než polovina tlouš�ky st�ny v míst� oslabení. 

Ru�ní provád�ní drážek v cihelném zdivu pali�kou a seká�em je pomalé a pracné a 

vzhledem k výsledku (cihly rozbité víc než je pot�eba) spíše nevhodné. Pro zna�né snížení 

pracnosti a zrychlení provád�ní doporu�ujeme použít elektrickou drážkova�ku, která je ve 

specializovaných prodejnách ru�ního elektrického ná�adí b�žn� v prodeji, nebo alespo�

úhlovou brusku. Materiál mezi pro�ezy se následn� opatrn� vysekne plochým seká�em. 

POV
TRNOSTNÍ VLIVY 

V�tšina stavebních materiál� musí být p�i skladování na stavb� chrán�na p�ed 

pov�trnostními vlivy. U cihel POROTHERM je nutné zabránit jejich provlhnutí, p�i�emž 

dostate�nou ochranou je jejich neporušená balicí fólie. Teplota prost�edí p�i zd�ní, tuhnutí a 

tvrdnutí malty nesmí klesnout pod +5 °C, nebo� by se narušily chemické procesy probíhající 

v maltách a malty by již nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zd�ní se nesmí 
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použít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh �i led! Zásadn� je t�eba hotovou ze�

chránit p�ed provlhnutím, nebo� se v kom�rkách svisle d�rovaných cihel m�že naakumulovat 

voda, která by vysychala dlouhou dobu. Zvlášt� vrchní povrchy st�n a parapet� se mají 

p�ikrýt nepropustnými obaly, aby se nevyplavila malta ze spár a aby se zabránilo tvo�ení 

výkv�t� a vyplavování snadno rozpustných hmot, nap�. vápna. 

Pov�trnostní

Obr. 13 Ochrana nosné st�ny p�ed provlhnutím

Obr. 14 Ukázka již postavených bytových dom�

Rámy výplní otvor� se uchycují dv�ma zp�soby: 

1. do cihelné �ásti ost�ní pomocí p�íchytek z pozinkovaného plechu upevn�ných na rám 

2. šrouby do hmoždinek nebo tzv. turbošrouby skrze rám a extrudovaný polystyren až do 

cihly, a zárove� v obou p�ípadech vyp�n�ním montážní PUR p�nou po celém obvodu rámu 

b�žným zp�sobem. Uchycení turbošrouby však omezuje dilata�ní pohyb rámu p�i tepelném 

namáhání. 

Obr. 15 P�íchytka okenního rámu
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P	Í�INY VAD A PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ POROTHERM 

Poruchy jsou zejména: 

· nedodržením p�edepsaných technologických p�edpis�, 

· užíváním nevyhovujících materiál�, 

· nevhodnou kombinací materiál�, 

· nízkou kvalifikací pracovník�, 

· zám�nami n�kterých materiál� p�i výstavb�, 

· zd�ní p�i špatných klimatických podmínkách, 

· zanedbáním kontrolních mechanizm� p�i výstavb�. 

P	EHLED �ASTÝCH VAD P	I ZD
NÍ Z BLOK� THERM 

Nedodržení tlouš�ky ložné spáry u obvodového zdiva dle požadavk� TP /Technologický 

p�edpis – zd�ní z tvarovekTHERM/. Doporu�ená tlouš�ka ložné spáry je dle TP 12 mm, na 

míst� zjišt�no i 25 mm (viz. Obr. 16) 

Obr. 16
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Nedodržení p�edepsané vazby zdiva u ost�ní okenních a dve�ních otvor�, používání jiných jak 

celých a z výroby ½ blok� (viz. Obr. 17), a uložení p�ekladu na blok upravovaný na stavb�

(viz. Obr. 18). 

Obr. 17 Použití jiných jak celých a z výroby ½ blok� pro zd�ní ost�ní
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Obr. 18 Uložení p�ekladu na blok upravovaný na stavb�

Obr. 19 Poškozené (prasklé) cihelné bloky ve zdivu
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Nezakrývání vyzd�ného zdiva a jeho následné navlhání (promokáním) (viz. Obr. 20), které 

bude velmi dlouho vysychat a následn� m�že zvýšená vlhkost zp�sobit vady povrchových 

úprav (omítek). 

Obr. 20 Promoklé zdivo

Vyrovnávání výšky zdiva plnými cihlami (viz. Obr. 21), pop�. úlomky (viz. Obr. 22). 

Obr. 21 Vyrovnání výšky zdiva celými cihlami
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Obr. 22 Úlomky použité pro vyrovnání výšky zdiva 





���������	
����

�

Obsah: 
strana: 

1 BOZP 2-9

2 Koordinátor BOZP           10-12

3 Plán BOZP 13

�

�

�

�

�

Název akce BOZP stránka / celkem 
Vypracoval Lukáš Jedli�ka   1 / 13 



2

1 BOZP

Autorizovaná osoba v rámci stanovení zásad pro organizaci výstavby je povinna 

p�edepsat zejména dodržení následujících ustanovení právních p�edpis�: 

• p�i všech úkonech, které souvisejí s bezpe�ností a ochranou zdraví p�i práci, postupovat v 

souladu se zákonem �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci, na�ízení vlády, o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništích [na�ízení vlády k zákonu �. 309/2006 Sb., ke dni uzáv�rky této 

MP nebylo uve�ejn�no ve Sbírce zákon�], (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho provád�cí 

p�edpisy), p�edevším ve vytvo�ení správných podmínek pro dodržení p�íslušných p�edpis�, tj. 

proškolení zam�stnanc�, dohledu nad používáním bezpe�nostních p�edpis�, skute�ností, aby 

p�íslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají kvalifikaci, dodržení platných postup�, 

jišt�ní, zabezpe�ení apod., jmenovit� p�i provád�ní: 

o stavebních prací v nebezpe�ném prost�edí a provozu; 

o zemních prací; 

o ov��ení a vytý�ení inženýrských sítí; 

o výkopových pracích; 

o podzemních pracích; 

o betoná�ských pracích; 

o zednických pracích; 

o montážních pracích; 

o práci ve výškách; 

o bourání a rekonstrukci; 

o specifických stavebních pracích. 

• p�i doprav�, instalaci a uvád�ní do provozu jednotlivých �ástí za�ízení staveništ� – nap�. 

elektroinstalaci, budování za�ízení staveništ�, instalaci je�áb�, míchacích center apod. Úloha 

autorizované osoby spo�ívá p�edevším v dohledu nad skute�ností, že jsou zabudována a 

používána pouze ta za�ízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající 

dokumentací, technickými prohlídkami, ov��ení zda jsou podrobena pot�ebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci; 

• p�i skladování stavebního materiálu dbá na to, aby nedocházelo k ohrožení bezpe�nosti 

pracovník� na staveništi, byly dodrženy odpovídající výšky skládek, byl zajišt�n celkový 

po�ádek na staveništi; 
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• p�i provád�ní stavby v návaznosti na provoz investora, nebo ob�an�, ve vztahu k ve�ejnému 

prostranství dbá na zajišt�ní bezpe�nosti t�etích osob; 

• p�i zajišt�ní úkol� požární ochrany v souladu se zákonem 133/85 Sb., o požární ochran�, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�; 

• po dobu zhotovování díla a p�ejímacího �ízení zabezpe�uje také jeho ochranu p�ed 

poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouv� o dílo až do dne, kdy odpov�dnost 

za ochranu díla p�evezme objednatel p�i ukon�ení p�ejímacího �ízení. 

Dále v souladu s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb. zhodnotí autorizovaná osoba 

v technické zpráv� podmínky pro ustavení funkce koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci na staveništi, posoudí povinnost oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát 

práce a nutnost zpracování samostatného plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na 

staveništi v rámci další p�ípravy stavby. 

1.1 Bezpe�nost práce na pracovišti a pracovní prost�edí na staveništi 

Zam�stnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebn� montážní 

nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v 

sou�innosti s touto osobou vybavení pracovišt� pro bezpe�ný výkon práce. Práce podle v�ty 

první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracovišt� náležit� zajišt�no a vybaveno. 

Zam�stnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci p�i p�íprav� projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

a) Udržovat po�ádek a �istotu na staveništi. 

b) Uspo�ádání staveništ� podle p�íslušné dokumentace. 

c) Umíst�ní pracovišt�, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro p�íchod 

a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prost�edk� a za�ízení. 

d) Zajišt�né požadavky na manipulaci s materiálem. 

e) P�edcházení zdravotním rizik�m p�i práci s b�emeny. 

f) Provád�ní kontroly p�ed prvním použitím, b�hem používání, p�i údržb� a pravidelném 

provád�ní kontrol stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí b�hem používání 
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s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nep�ízniv� ovlivnit bezpe�nost a ochranu 

zdraví. 

g) Spln�ní požadavk� na odbornou zp�sobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi. 

h) Ur�ení a úprava ploch pro uskladn�ní, zejména nebezpe�ných látek, p�ípravk� a 

materiál�. 

i) P�izp�sobování �asu pot�ebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skute�ného postupu prací. 

j) P�edcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s v�domím 

zam�stnavatele mohou zdržovat na staveništi. 

k) Zajišt�ní spolupráce s jinými osobami. 

l) P�edcházení rizik�m vzájemného p�sobení �inností provád�ných na staveništi nebo 

v jeho blízkosti. 

m) Vedení evidence p�ítomnosti zam�stnanc� a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo p�edáno. 

n) P�ijetí odpovídajících opat�ení pokud budou na staveništi vykonávány práce a �innosti 

vystavující zam�stnance ohrožení života nebo poškození zdraví. 

o) Dodržení bližších minimálních požadavk� na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích stanovených provád�cím právním p�edpisem. 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a 

bližší vymezení prací a �inností vystavujících zam�stnance zvýšenému ohrožení života nebo 

zdraví, p�i jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná zp�sobilost, stanoví provád�cí právní 

p�edpis. 

1.2 Požadavky na výrobní a pracovní prost�edky a za�ízení 

Zam�stnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická za�ízení, dopravní prost�edky a 

ná�adí byly z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci vhodné pro práci, p�i které 

budou používány. Stroje, technická za�ízení, dopravní prost�edky a ná�adí musí být: 

a) Vybaveny ochranným za�ízením, které chrání život a zdraví zam�stnanc�. 

b) Vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavk�m a aby 

zam�stnanci nebyli vystaveni nep�íznivým faktor�m pracovních podmínek. 
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c) Pravideln� a �ádn� udržovány, kontrolovány a revidovány. 

Bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 

dopravních prost�edk� a ná�adí stanoví provád�cí právní p�edpis. 

1.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Zam�stnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 

dodržovány zásady bezpe�ného chování na pracovišti a aby zam�stnanci: 

a) Nevykonávali �innosti jednotvárné a jednostrann� zat�žující organizmus. Nelze-li je 

vylou�it, musí být p�erušovány bezpe�nostními p�estávkami v p�ípadech stanovených 

zvláštními právními p�edpisy, musí být doba výkonu takové �innosti v rámci pracovní 

doby �asov� omezena. 

b) Nebyli ohroženi padajícími nebo vymršt�nými p�edm�ty nebo materiálem. 

c) Byli chrán�ni proti pádu nebo z�ícení. 

d) Nebyli ohroženi dopravou na pracovištích. 

e) Na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamocen� bez dohledu dalšího 

zam�stnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak. 

f) Nevykonávali ru�ní manipulaci s b�emeny, která m�že poškodit zdraví, zejména páte�. 

Bližší požadavky na zp�sob organizace práce a pracovních postup�, které je 

zam�stnavatel povinen zajistit, stanoví provád�cí právní p�edpis. 

1.4 Bezpe�nostní zna�ky, zna�ení a signály 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, p�i nichž m�že dojít k poškození 

zdraví, je zam�stnavatel povinen umístit bezpe�nostní zna�ky a zna�ení a zavést signály, které 

poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, a 

seznámit s nimi zam�stnance. Bezpe�nostní zna�ky, zna�ení a signály mohou být zejména 

obrazové, zvukové nebo sv�telné. Vzhled, umíst�ní a provedení bezpe�nostních zna�ek a 

zna�ení a zavedení signál� stanoví provád�cí právní p�edpis. 
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1.5 Odborná zp�sobilost 

Zam�stnavatel je povinen zajiš�ovat a provád�t úkoly v hodnocení a prevenci rizik 

možného ohrožení života nebo zdraví zam�stnance s ohledem na: 

a) Nebezpe�í ohrožení bezpe�nosti a zdraví zam�stnanc� p�i práci ve vztahu k p�edm�tu 

�innosti zam�stnavatele. 

b) Základní znalosti a dovednosti zam�stnanc�. 

c) Po�et zam�stnanc�, jejich odbornou p�ipravenost a jimi vykonávanou práci. 

Zam�stnavatel m�že zajiš�ovat pln�ní úkol� v prevenci rizik, je-li k tomu zp�sobilý 

nebo odborn� zp�sobilý v p�ípadech a za podmínek uvedené níže sám, jinak je povinen 

zajistit tyto úkoly odborn� zp�sobilým zam�stnancem, kterého zam�stnává v 

pracovn�právním vztahu. Nemá-li takového zam�stnance, je povinen zajistit je jinou odborn�

zp�sobilou osobou. Odborn� zp�sobilý zam�stnanec zam�stnavatele nebo jiná odborn�

zp�sobilá fyzická osoba jsou odborn� zp�sobilými osobami. 

1.5.1 Zam�stnává-li zam�stnavatel 

a) nejvýše 25 zam�stnanc�, m�že zajiš�ovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu 

pot�ebné znalosti, 

b) 26 až 500 zam�stnanc�, m�že zajiš�ovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu 

odborn� zp�sobilý, nebo jednou nebo více odborn� zp�sobilými osobami, 

d) více než 500 zam�stnanc�, zajiš�uje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více 

odborn� zp�sobilými osobami. 

1.5.2 Zam�stnavatel je povinen 

a) poskytnout odborn� zp�sobilé osob� k zajiš�ování úkol� v prevenci rizik zejména 

pot�ebné prost�edky a dobu pot�ebnou k výkonu její �innosti, zvlášt� ve vztahu k 

zam�stnanc�m v pracovním pom�ru na dobu ur�itou, mladistvým zam�stnanc�m, 

t�hotným zam�stnankyním, zam�stnankyním, které kojí, nebo zam�stnankyním-

matkám dít�te do konce devátého m�síce po porodu a zam�stnanc�m agentury práce 

do�asn� p�id�leným k výkonu práce k jinému zam�stnavateli, 
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b) zajistit dostate�ný po�et odborn� zp�sobilých osob, 

c) poskytnout odborn� zp�sobilé osob� dokumentaci a informace 

1. o všech skute�nostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly 

mít vliv na bezpe�nost zam�stnanc� nebo vést k poškození jejich zdraví, 

2. podané zam�stnanc�m jiného zam�stnavatele, které obdrželi p�ed zahájením práce 

na pracovištích zam�stnavatele k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

d) Zam�stnavatel je povinen poskytnout odborn� zp�sobilé osob� písemnosti týkající se 

pracovních úraz� a nemocí z povolání a pot�ebnou sou�innost 

1. p�i p�edcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho 

pracovištích, 

2. k p�ijetí ochranných opat�ení, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví 

zam�stnanc�, 

3. p�i výb�ru a volb� ochranných za�ízení. 

e) Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborn� zp�sobilé 

osoby, zam�stnavatel ur�í, kdo bude provád�t koordinaci jejich �innosti. 

1.5.3 Zvláštní odborná zp�sobilost 

1) technických za�ízení, která p�edstavují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 

zam�stnanc�, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce 

a �innosti samostatn� vykonávat a samostatn� je obsluhovat jen zvláš� odborn�

zp�sobilí zam�stnanci. 

2) P�edpokladem zvláštní odborné zp�sobilosti zam�stnance je: 

a) Zdravotní zp�sobilost podle zvláštního právního p�edpisu. 

b) Dosažení v�ku stanoveného zvláštním právním p�edpisem; tento v�k však nesmí 

být nižší než 18 let. 

c) Odborné vzd�lání stanovené provád�cím právním p�edpisem. 

d) Odborná praxe v délce stanovené provád�cím právním p�edpisem. 

e) Spln�ní požadavk� podle odstavce 3 ur�ených osobou, která uvádí na trh nebo 

distribuuje, pop�ípad� uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené mí�e 

ohrozit oprávn�ný zájem. 

f) Doklad o úsp�šn� vykonané zkoušce ze zvláštní odborné zp�sobilosti. 
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Odborn� zp�sobilý zam�stnanec musí dokon�it zaškolení nebo zácvik, v n�mž p�sobil 

pod dohledem kvalifikované a odborné osoby pop�ípad� osoby touto osobou ur�ené. Nebyl-li 

zp�sob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku ur�en školící osobou, ur�í je zam�stnavatel s 

ohledem na charakter práce a náro�nost obsluhy. 

1.6 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 

Jestliže se na pracovištích zam�stnavatele vyskytují rizikové faktory, je zam�stnavatel 

povinen pravideln�, a dále bez zbyte�ného odkladu vždy, pokud dojde ke zm�n� podmínek 

práce, m��ením zjiš�ovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpe�it, aby byly vylou�eny nebo 

alespo� omezeny na nejmenší rozumn� dosažitelnou míru. P�i zjiš�ování, hodnocení a 

p�ijímání opat�ení k dodržení nejvyšších p�ípustných hodnot je povinen postupovat podle 

zvláštních právních p�edpis�. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (nap�íklad 

hluk, vibrace), chemické (nap�íklad karcinogeny), biologické �initele (nap�íklad viry, 

bakterie, plísn�), prach, fyzická zát�ž, psychická a zraková zát�ž a nep�íznivé 

mikroklimatické podmínky (nap�íklad extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt 

biologických �initel� a p�ekro�ení nejvyšších p�ípustných hodnot rizikových faktor� vylou�it, 

je zam�stnavatel povinen omezovat jejich p�sobení technickými, technologickými a jinými 

opat�eními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, z�ízení 

kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prost�edk�

nebo poskytování ochranných nápoj�. 

O kontrolovaných pásmech a zam�stnancích, kte�í vstupují do kontrolovaných pásem 

nebo zde konají, je zam�stnavatel povinen vést evidenci a ukládat ji po dobu stanovenou 

zvláštním právním p�edpisem. Evidence obsahuje: 

a) jméno, pop�ípad� jména a p�íjmení zam�stnance a datum narození, 

b) název kontrolovaného pásma, den jeho z�ízení a zrušení, 

c) charakteristiku vykonávané práce, 

d) ú�el vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu, 

e) po�et odpracovaných sm�n, 

f) vý�et biologických �initel�, chemických látek a p�ípravk�, se kterými se v 

kontrolovaném pásmu zachází, nebo jiných rizikových faktor�, 

g) záznam o mimo�ádných situacích a zm�nách údaj� uvedených v evidenci s datem 

jejich provedení. 
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V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kou�it; pro tyto ú�ely zam�stnavatel 

vyhradí zvláštní prostory. Vstupovat do kontrolovaného pásma je možné jen s osobními 

ochrannými pracovními prost�edky ur�enými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu. 

V kontrolovaném pásmu nesm�jí pracovat mladiství zam�stnanci, a to ani z d�vodu 

p�ípravy na povolání, dále t�hotné zam�stnankyn�, zam�stnankyn�, které kojí, a 

zam�stnankyn�-matky do konce devátého m�síce po porodu. 

Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich �len�ní, hygienické limity, zp�sob 

jejich zjiš�ování a hodnocení a minimální rozsah opat�ení k ochran� zdraví zam�stnance 

stanoví provád�cí právní p�edpis. 

1.7 Zákaz výkonu n�kterých prací 

(1) Zakázány jsou práce s 2-naftylaminem a jeho solemi, 4-aminobifenylem a jeho solemi, 

benzidinem a jeho solemi, 4-nitrodifenylem a polychlorovanými bifenyly, s výjimkou mono- 

a dichlorovaných bifenyl�, a práce s p�ípravky obsahujícími více než 0,1 % 2-naftylaminu a 

jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí, benzidinu a jeho solí nebo 4-nitrodifenylu nebo více 

než 0,005 % polychlorovaných bifenyl�. Zákaz t�chto prací neplatí, jde-li o výzkumné 

laboratorní práce, analytické práce, práce p�i likvidaci nepot�ebných zásob, odpad� a za�ízení, 

která obsahují tyto látky a p�ípravky, a práce p�i zneškod�ování uvedených látek, pokud 

vznikají jako nežádoucí pr�vodní látka p�i zpracování jiné látky nebo p�ípravku. 

(2) Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz t�chto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní 

práce, analytické práce, práce p�i likvidaci zásob, odpad� a za�ízení, která obsahují azbest, a 

práce p�i odstra�ování staveb a �ástí staveb obsahujících azbest, nebo opravy a udržovací 

práce na stavbách nebo práce s ojedin�lou krátkodobou expozicí. 

(3) Aplikace azbestu nást�ikem a pracovní postupy, které zahrnují použití tepeln� nebo 

zvukov� izola�ních materiál� s hustotou menší než 1 g/cm3 obsahujících azbest, jsou 

zakázány. 
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2 Koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na 

staveništi

- budou-li na staveništi p�sobit sou�asn� zam�stnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen ur�it (jmenovat a smluvn� zajistit) pot�ebný 

po�et koordinátor� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, s p�ihlédnutím k 

rozsahu a složitosti díla, jeho náro�nosti na koordinaci ve fázi p�ípravy díla a realizace. 

Koordinátor je fyzická (pop�. právnická) osoba, která spl�uje p�edpoklady odborné 

zp�sobilosti. 

Koordinátor však nem�že být totožný s osobou odpovídající za vedení realizace 

stavby (stavbyvedoucím), která je z obecn� platných p�edpis� povinna zabezpe�it BOZP na 

svém pracovišti. Na stavb� m�že být ur�eno i více koordinátor�, potom je nutno vymezit 

jejich vzájemné kompetence. Koordinátor krom� skute�nosti, že stavbu realizuje jen jeden 

zhotovitel, nemusí být jmenován na stavb�: 

•  u níž nevzniká povinnost doru�ení oznámení o zahájení prací 

•  kterou provádí stavebník sám pro sebe svépomocí 

•  nevyžadující stavební povolení ani ohlášení podle SZ. 

Zadavatel stavby je povinen p�edat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 

jeho �innost, v�etn� informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho v�domím zdržovat 

na staveništi, poskytovat mu pot�ebnou sou�innost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 

pop�ípad� jiné osoby k sou�innosti s koordinátorem po celou dobu p�ípravy a realizace 

stavby. 

Koordinátor je povinen zachovávat ml�enlivost o všech informacích a skute�nostech, 

o nichž se v souvislosti s �inností dozv�d�l a které nelze sd�lovat dalším osobám, nestanoví-li 

zvláštní právní p�edpis jinak. 
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2.1 Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 

U staveb, p�i jejíž realizaci se p�edpokládá, že: 

• celková doba trvání prací a �inností bude delší než 30 pracovních dn�, ve kterých budou 

vykonávány práce a �innosti, na nichž bude sou�asn� pracovat více než 20 fyzických osob po 

dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

• celkový plánovaný objem prací a �inností b�hem realizace díla p�esáhne 500 pracovních dn�

v p�epo�tu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby povinen doru�it oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, 

nejpozd�ji 8 dn� p�ed p�edáním staveništ� zhotoviteli. Stejnopis oznámení musí být vyv�šen 

na viditelném míst� u vstupu na staveništ� po celou dobu provád�ní stavby až do p�edání 

stavby stavebníkovi k užívání. 

V tomto p�ípad� a budou-li na staveništi vykonávány práce a �innosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (stanoví zvláštní právní 

p�edpis) stavebník zajistí, aby p�ed zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby 

pln� vyhovoval pot�ebám zajišt�ní koordinace bezpe�né a zdraví neohrožující práce. V plánu 

se uvedou pot�ebná opat�ení z hlediska �asové pot�eby i zp�sobu provedení; musí být rovn�ž 

p�izp�soben skute�nému stavu a podstatným zm�nám b�hem realizace stavby. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zajišt�ní, pop�. ustavení koordinátora bezpe�nosti práce 

a zajišt�ní zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi je za 

podmínek uvedených v zákon� pln� povinností stavebníka. V zásadách organizace výstavby 

se s ohledem na druh, velikost stavby a zákonné podmínky upozorní na tyto zákonné 

povinnosti stavebník. Zpracování zásad plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na 

staveništi je v podmínkách projektu pro ohlášení, nebo stavební povolení prakticky možné na 

úrovni dostupných projektových, �asových a organiza�ních informací (pokud nejsou známi 

zhotovitelé) a je samostatnou prací, kterou si stavebník objedná u projektanta, zhotovitele 

nebo p�ímo u koordinátora BOZP. Zpracování t�chto dokument� není sou�ástí projektové 

dokumentace zajiš�ované autorizovanou osobou, m�že však být sou�ástí p�ípravy stavby a 

projektu organizace výstavby, pokud je objednáno stavebníkem. 
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2.2 Koordinátor je p�i p�íprav� stavby povinen 

h) v dostate�ném �asovém p�edstihu p�ed zadáním díla zhotoviteli stavby p�edat 

zadavateli stavby p�ehled právních p�edpis� vztahujících se ke stavb�, informace o 

rizicích, která se mohou p�i realizaci stavby vyskytnout, se z�etelem na práce a 

�innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

a další podklady nutné pro zajišt�ní bezpe�ného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prost�edí a podmínek výkonu práce, na které je t�eba vzít z�etel s ohledem na charakter 

stavby a její realizaci, 

i) bez zbyte�ného odkladu p�edat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již ur�en, 

pop�ípad� jiné osob� veškeré další informace o bezpe�nostních a zdravotních rizicích, 

které jsou mu známy a které se dotýkají jejich �innosti, 

j) provád�t další �innosti stanovené provád�cím právním p�edpisem. 

2.3 Koordinátor je p�i realizaci stavby povinen 

a) bez zbyte�ného odkladu 

1. informovat všechny dot�ené zhotovitele stavby o bezpe�nostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi b�hem postupu prací, 

2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplat�ování požadavk� na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci zjišt�né na pracovišti p�evzatém 

zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávn�n navrhovat 

p�im��ená opat�ení, 

3. oznámit zadavateli stavby p�ípady podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby 

neprodlen� p�ijata p�im��ená opat�ení ke zjednání nápravy. 

b) provád�t další �innosti stanovené provád�cím právním p�edpisem. 
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3 Plán BOZP

Plán BOZP je dokument, pot�ebný ve stanovených p�ípadech dle vyhlášky �. 499/2006 

Sb. k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Plán BOZP zpracovává odborn�

zp�sobilý koordinátor BOZP. 

3.1 Plán BOZP se zpracovává 

v p�ípadech, kdy budou na staveništi provád�ny práce dle p�ílohy �. 5 k NV �. 591/2006 Sb. 

• u rodinných dom�, kde budou p�i výstavb� provád�ny práce spojené s montáží 

t�žkých konstruk�ních stavebních díl� (nap�. stropní panely…)  

v p�ípadech, kdy rozsah stavby p�esahuje limity stanovené §15 zákona �. 309/2006 Sb.: 

• u rodinných dom�, kde celkový plánovaný objem prací p�esáhne 500 pracovních dn�

v p�epo�tu na 1 fyzickou osobu (2 osoby pracující max. 250 dní, atd.), tato podmínka 

je v�tšinou spln�na nap�. p�i výstavb� ze systému POROTHERM. 

3.2 Plán BOZP obsahuje 

• stanovení povinností a odpov�dností jednotlivých ú�astník� výstavby 

• stanovení opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce na staveništi 

• postupy �ešení mimo�ádných událostí na staveništi 

• stanovení požadavk� na bezpe�né provád�ní udržovacích prací p�i užívání stavby 

• dopravn� provozní p�edpisy na staveništi 



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifika�ní údaje 

Druh stavby  

Adresa (místo, ulice, �íslo, PS�) 

Katastrální území a katastrální �íslo  

Provozovatel, pop�. budoucí provozovatel 

Bytový d�m v Ostrav�

      

Ostrava, �.kat.       

      

Vlastník nebo spole�enství vlastník�, pop�. stavebník  

Adresa 

Telefon / E-mail 

      

      

      /       

Charakteristika budovy  

Objem budovy V  - vn�jší objem vytáp�né zóny budovy, nezahrnuje lodžie, �ímsy, 
atiky a základy 

7 818,0 m3

Celková plocha A  - sou�et vn�jších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohrani�ujících objem budovy 

2 527,8 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,32 m2/m3

Typ budovy bytová 
Pom�rná plocha pr�svitných výplní otvor� obvodového plášt� fw (pro nebyt. budovy) 0,00 

P�evažující vnit�ní teplota v otopném období θθθθim  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θθθθe 

20 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údaj� ochlazovaných konstrukcí  

Ochlazovaná konstrukce Plocha 

Ai 

[m2] 

Sou�initel  
(�initel) 

prostupu tepla 
Ui 

(��k.lk + ��j)
[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporu�ený) 

sou�initel 
prostupu tepla 

UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

�initel 
teplotní 
redukce 

bi

[-] 

M�rná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

HTi = Ai . Ui. bi 

[W/K] 

Obvodové zdivo 1 135,4 0,20      (     ) 1,00 227,1 

Okno 289,0 1,10      (     ) 1,15 232,6 

Dve�e 45,7 1,10       (     ) 1,15 57,8 

Podlaha na teré 561,3 0,18       (     ) 0,48 47,6 

Suterénní st�na 36,4 0,16       (     ) 0,48 2,8 

Strop po p�dou 460,0 0,23       (     ) 0,70 74,1 

Tepelné mosty                   (     )       402,6 

                        (     )             

                        (     )             

                      (     )            

Celkem 2 527,8    1 044,6 

Konstrukce spl�ují požadavky na sou�initele prostupu tepla podle �SN 73 0540-2. 



Stanovení prostupu tepla obálky budovy 

M�rná ztráta prostupem tepla HT W/K 1 044,6 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,41 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,57 

Požadovaný sou�initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,76 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,36 

Požadavek na stavebn� energetickou vlastnost budovy je spln�n. 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 

Hranice klasifika�ních t�íd Veli�ina Jednotka Hodnota 

A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,23 

B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,46 

(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,57) 

C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,76 

D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,06 

E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,36 

F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,05 

Klasifikace: B - úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  24.4.2010 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Lukáš Jedli�ka 

I�:         

Zpracoval:       

Podpis: …………………………………. 

Tento protokol a stavebn� energetický štítek odpovídá sm�rnici 93/76/EWG z 13. zá�í 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s �SN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY

(Typ budovy, místní ozna�ení) 

(Adresa budovy) 

Hodnocení obálky 

budovy 

Celková podlahová plocha Ac =       m2 stávající doporu�ení 

  Cl

0,3 

0,6

1,0

1,5 

2,0 

2,5 

Velmi úsporná

Mimo�ádn� nehospodárná

      

    0,54

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A

0,41       

Klasifika�ní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,32 m2/m3

CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,23 0,46 (0,57) 0,76 1,06 1,36 2,05 

Platnost štítku do       

Datum vystavení štítku 24.4.2010 

Štítek vypracoval Lukáš Jedli�ka 

VB4REA02 

A

B

C

D

E

F

G



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  Obvodová st�na 
 Zpracovatel :  Lukáš Jedli�ka 
 Zakázka :  Bytový d�m v Ostrav�
 Datum :  23.4.2010 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  St�na 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Porotherm Univ   0.0150    0.8000   840.0   1450.0        14.0   0.0000 
  2  Porotherm 40 P   0.4000    0.1740   960.0    800.0         7.0   0.0000 
  3  Rigips EPS 70   0.1000    0.0390  1270.0     15.0        40.0   0.0000 
  4  Baumit silikát   0.0050    0.7000   920.0   1700.0        37.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.1  1121.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   47.7  1185.6     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   51.1  1270.1     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   56.9  1414.3    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   61.8  1536.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   64.3  1598.2    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   51.7  1285.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   47.6  1183.1     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
  

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 



 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         4.89 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.198 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       2499.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         20.8 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.36 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.952 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.586     8.0   0.444    19.9   0.952    46.2 
    2    12.0   0.589     8.7   0.436    19.9   0.952    48.1 
    3    12.8   0.547     9.5   0.360    20.1   0.952    50.3 
    4    13.9   0.466    10.5   0.211    20.4   0.952    53.2 
    5    15.6   0.346    12.1  ------    20.6   0.952    58.3 
    6    16.9   0.189    13.4  ------    20.8   0.952    62.7 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.8   0.952    65.0 
    8    17.3   0.073    13.8  ------    20.8   0.952    64.3 
    9    15.8   0.327    12.4  ------    20.6   0.952    59.1 
   10    14.1   0.455    10.7   0.188    20.4   0.952    53.7 
   11    12.8   0.548     9.5   0.362    20.1   0.952    50.2 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    20.0   0.952    48.6 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         

 tepl.[C]:   19.4   19.2    4.1  -12.7  -12.7 
 p [Pa]:   1367   1332    865    197    166 
 p,sat [Pa]:   2246   2229    821    204    203 

 P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza�ní zóny     Kondenzující množství 

�íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
          

    1   0.4462    0.4899   1.606E-0008 

 Celoro�ní bilance vlhkosti:
  

 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.016 kg/m2,rok 
 Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:       1.620 kg/m2,rok 
  

 Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než  -5.0 C. 



 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2009 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  Podlaha 
 Zpracovatel :  Lukáš Jedli�ka 
 Zakázka :  Bytový d�m v Ostrav�
 Datum :  23.4.2010 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo�et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Koberec   0.0030    0.0650  1880.0    160.0         6.0   0.0000 
  2  Beton hutný 2   0.5600    1.3000  1020.0   2200.0        20.0   0.0000 
  3  A 400 H   0.0007    0.2100  1470.0    900.0      3150.0   0.0000 
  4  Rockwool Stepr   0.1000    0.0430   840.0    100.0         3.0   0.0000 
  5  Bitagit 40 Min   0.0040    0.2100  1470.0   1300.0     35000.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   43.1  1071.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   45.1  1121.0    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   47.7  1185.6     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   51.1  1270.1     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   56.9  1414.3    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   61.8  1536.1    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   64.3  1598.2    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   63.5  1578.3    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   57.8  1436.7    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   51.7  1285.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   47.6  1183.1     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   45.6  1133.4    -0.6   80.7   468.9 
  

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 



 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         2.82 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.334 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.35 / 0.38 / 0.43 / 0.53 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.2E+0011 m/s 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.72 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.920 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    11.3   0.586     8.0   0.444    19.1   0.920    48.4 
    2    12.0   0.589     8.7   0.436    19.2   0.920    50.3 
    3    12.8   0.547     9.5   0.360    19.6   0.920    52.2 
    4    13.9   0.466    10.5   0.211    19.9   0.920    54.6 
    5    15.6   0.346    12.1  ------    20.3   0.920    59.3 
    6    16.9   0.189    13.4  ------    20.6   0.920    63.4 
    7    17.5  ------    14.0  ------    20.7   0.920    65.4 
    8    17.3   0.073    13.8  ------    20.7   0.920    64.8 
    9    15.8   0.327    12.4  ------    20.4   0.920    60.0 
   10    14.1   0.455    10.7   0.188    20.0   0.920    55.1 
   11    12.8   0.548     9.5   0.362    19.5   0.920    52.1 
   12    12.2   0.591     8.8   0.436    19.3   0.920    50.8 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Pokles dotykové teploty podlahy dle �SN 730540:

 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       687.55 Ws/m2K 

 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.92 C 

 STOP, Teplo 2009 



 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

 podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540 

 Teplo 2009 

 Název úlohy :  Podhled 
 Zpracovatel :  Lukáš Jedli�ka 
 Zakázka :  Bytový d�m v Ostrav�
 Datum :  25.4.2010 

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 

 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st�echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou�initele prostupu dU :     0.017 W/m2K 

 Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Sádrokarton   0.0125    0.2200  1060.0    750.0         9.0   0.0000 
  2  Stavoline N   0.0005    0.3500  1500.0    180.0    360000.0   0.0000 
  3  Isover Orsik   0.1200    0.0430   840.0     30.0         1.0   0.0000 
  4  Isover Orsik   0.1600    0.0430   840.0     30.0         1.0   0.0000 
  5  Jutafol N 110   0.0002    0.3900  1700.0    440.0    210154.0   0.0000 

 Okrajové podmínky výpo�tu :

 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 

 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :    55.0 % 

 M�síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
  

    1        31    21.0   53.9  1339.7    -2.4   81.2   406.1 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.0   79.5   602.1 
    4        30    21.0   57.8  1436.7     7.7   77.5   814.1 
    5        31    21.0   60.9  1513.7    12.7   74.5  1093.5 
    6        30    21.0   64.0  1590.8    15.9   72.0  1300.1 
    7        31    21.0   65.7  1633.0    17.5   70.4  1407.2 
    8        31    21.0   65.1  1618.1    17.0   70.9  1373.1 
    9        30    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
   10        31    21.0   58.0  1441.6     8.3   77.1   843.7 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     2.9   79.5   597.9 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
  

 Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788. 
 Po�et hodnocených let :      1 



 TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ : 

 Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

 Tepelný odpor konstrukce R :         5.88 m2K/W 
 Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :        0.166 W/m2K 

 Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou 
 p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4. 
  

 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         72.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          2.6 h 

 Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

 Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.35 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 

�íslo  Minimální požadované hodnoty p�i max.  Vypo�tené 
 m�síce  rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    

    1    14.7   0.732    11.3   0.586    20.1   0.960    57.1 
    2    15.3   0.741    11.9   0.584    20.1   0.960    59.1 
    3    15.6   0.698    12.1   0.507    20.3   0.960    59.5 
    4    15.8   0.610    12.4   0.351    20.5   0.960    59.7 
    5    16.6   0.474    13.2   0.057    20.7   0.960    62.2 
    6    17.4   0.298    13.9  ------    20.8   0.960    64.8 
    7    17.8   0.095    14.3  ------    20.9   0.960    66.3 
    8    17.7   0.172    14.2  ------    20.8   0.960    65.8 
    9    16.8   0.450    13.3  ------    20.7   0.960    62.6 
   10    15.9   0.596    12.4   0.325    20.5   0.960    59.9 
   11    15.6   0.700    12.1   0.510    20.3   0.960    59.5 
   12    15.5   0.743    12.0   0.585    20.1   0.960    59.6 
    

 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu, 
   Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 

 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace) 

 Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         

 tepl.[C]:   20.4   20.3   20.3   13.8    5.1    5.1 
 p [Pa]:   1367   1367    863    862    862    732 
 p,sat [Pa]:   2398   2378   2378   1574    878    878 

 P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 

 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.601E-0010 kg/m2s 



 Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

 Ro�ní cyklus �.  1

 V konstrukci dochází b�hem modelového roku ke kondenzaci. 

 Kondenza�ní zóna �.  1 
  Hranice kondenza�ní zóny  Akt.kond./vypa�.  Akumul.vlhkost 
 M�síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      

  11   0.2930    0.2930   3.62E-0011     0.0001 
  12   0.2930    0.2930   3.94E-0010     0.0011 
   1   0.2930    0.2930   4.93E-0010     0.0025 
   2   0.2930    0.2930   4.11E-0010     0.0035 
   3   0.2930    0.2930   2.55E-0011     0.0035 
   4   0.2930    0.2930  -6.25E-0010     0.0019 
   5    ---       ---    -1.59E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
      

 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0035 kg/m2 
      

 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 

 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry 
 p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 

 STOP, Teplo 2009 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Obvodová st�na 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 40 P+D na maltu oby�  0,400       0,174  7,0 
   3  Rigips EPS 70 F Fasádní (2)  0,100       0,039  40,0 
   4  Baumit silikátová omítka (Sili  0,005       0,700  37,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0164 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 1,6197 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Podlaha 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,003       0,065  6,0 
   2  Beton hutný 2  0,560       1,300  20,0 
   3  A 400 H  0,0007       0,210  3150,0 
   4  Rockwool Steprock ND  0,100       0,043  3,0 
   5  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,920 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty (�l. 5.3 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypo�tená hodnota: dT10 =   4,92 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   Podhled 

Rekapitulace vstupních dat
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Stavoline N  0,0005       0,350  360000,0 
   3  Isover Orsik  0,120       0,043  1,0 
   4  Isover Orsik  0,160       0,043  1,0 
   5  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,015 = 0,550 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN�NY. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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