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A.Pr�vodní zpráva

a) Identifika�ní údaje 

Stavba:   Bytový d�m 

Místo:    Pet�vald u Karviné 

    Moravskoslezský kraj 

Okres:    Karviná 

Charakter:   Novostavba 

Investor:   VŠB - Technická univerzita Ostrava 

    FAKULTA STAVEBNÍ 

    L. Podéšt� 1875 

    708 00 Ostrava - Poruba 

  

Stupe� projektové p�ípravy:  Projekt pro provedení stavby 

  

Zpracovatelé projektové dokumentace: 

Stavebn�-technické �ešení : Bc. Libor Goj  

    Panelová 1573, Pet�vald u Karviné 

    735 41 

    e-mail: liborgoj@centrum.cz 

   GSM: 777 080 432 

Zdravotechnika :   není p�edm�tem DP 

Elektroinstalace :   není p�edm�tem DP 

Úst�ední vytáp�ní :  není p�edm�tem DP 

Požární zpráva :  není p�edm�tem DP 
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Charakteristika stavby a její ú�el: Jedná se o �áste�n� podsklepený bytový objekt, o 

dvou nadzemních podlažích, zast�ešený plochou 

st�echou. Ve sklep� se nachází parkovací stání 

s vjezdem z obecní komunikace Topolova, dále 

sklepní místnosti pro uskladn�ní v�cí obyvatel domu a 

technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží 

jsou 3 bytové jednotky z toho jedna charakteru 

luxusního mezonetového bytu o velikosti 4+KK, dále 

komfortní 2 bytové jednotky o velikosti 2+KK. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází komfortní 2 

bytové jednotky o velikosti 2+KK. 

b) Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

Zájmové území leží v katastru obce Pet�vald u Karviné. Stavba bude umíst�na na 

pozemku investora parc. �. 4396/11 a 4396/8. Katastrální území Pet�vald u Karviné. Vstup 

do objektu je z obecní komunikace a veškeré p�ípojky jsou taženy na hranici pozemku �. 

4396/11. Pozemek je situován v okrajové �ásti m�sta, ale veškeré docházkové vzdálenosti 

k ob�anským vybavenostem jsou krátké. Výšková hladina objektu je p�izp�sobena ke 

stávajícím sousedním objekt�m. 

Pozemek, na kterém je výstavba uvažována, není sou�ástí zem�d�lského ani lesního 

p�dního fondu. 

P�vodní terén v okolí stavby je mírn� sklonitý, tvo�ený p�evážn� nezpevn�nými a 

zatravn�nými plochami.          

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Z hlediska systému ekologické stability je význam �ešeného území, i jeho okolí, 

zcela zanedbatelný.  

V sou�asné dob� je stavební pozemek v t�sné blízkosti obslužné obecní 

komunikace Topolová. Rovn�ž se v t�sné blízkosti nachází technická infrastruktura a to 

jednotná kanalizace, ve�ejný vodovod a vedení nízkého nap�tí.   
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d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�  

Obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy. (zejména požadavky státní 

správy) Záruku p�ebírá odborná dodavatelská firma, která bude vybrána na základ�

výb�rového �ízení. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu

Objekt spl�uje obecné technické podmínky na výstavbu dané vyhláškou �. 137 

Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. �ervna 1998 o obecných technických požadavcích 

na výstavbu. 

f) Údaje o spln�ní podmínek územního rozhodnutí, pop�ípad�  

územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

Parcela �. 4396/11 a 4396/8 je dle územního plánu plocha ur�ená pro bytovou, nebo 

rekrea�ní výstavbu s možností malého podnikatelského sektoru.  

g) V�cné vazby na související stavby a opat�ení v dot�eném území 

Stavba je �ešena jako samostatn� stojící solitér a zárove� spl�uje limity dané 

územním a regula�ním plánem m�sta. 

h)  P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

Zahájení …………………. 05/2012 

Dokon�ení ………………. 08/2013 

 Lh�ta výstavby ………….. 16. m�síc�

 Postup výstavby:   

 Stavba domu bude zahájena p�ípravou území, ve které bude provedeno ohrazení 

celé plochy staveništ� rozebíratelným plotem a sejmutí kulturní vrstvy zeminy na celé 

ploše dot�ené výstavbou. Na míst� stavby se provedou p�ípojky vody (DN 32), p�ípojka 

NN (CYKY J 5x16) a kanalizace (DN 200).

 P�ípojka kanalizace domu se zaústí p�es revizní šachtici do ve�ejné kanalizace. Dále 

bude provedena p�ípojka vyúst�ní drenáže p�es revizní šachtici do jednotné kanalizace. 

Bude provedena vlastní výstavba bytového domu. Stavba bude ukon�ena terénními 

úpravami a provedením veškerých pochozích ploch v okolí objektu.  
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14 dní p�ed termínem ukon�ení stavebních prací uv�domí stavebník p�íslušný stavební 

ú�ad pro vykonání kolauda�ního rozhodnutí. 

Plán kontrolních prohlídek:  

Dokon�ené vodorovné hydroizolace …………… 09/2012 

Dokon�ení hrubé stavby ………………………... 09/ 2012 

P�ejímka dokon�ené stavby …………………….. 08/ 2013 

i) Statistické údaje 

Zastav�ná plocha:  garážové stání     - 76,68 m2 

    sklepní místnosti    - 29,18 m2

bytová jednotka 1.NP  2+KK  - 71,09 m2 

bytová jednotka 1.NP  2+KK  - 71,25 m2 

bytová jednotka 1+2.NP 4+KK  - 94,15 m2 

bytová jednotka 2.NP  2+KK  - 71,09 m2 

bytová jednotka 2.NP  2+KK  - 71,25 m2 

Obestav�ný prostor:  objekt celkov�     - 2949,57 m3

j) Záv�r 

Projektová dokumentace bytového domu v Pet�vald� u Karviné je zpracována v 

podrobnostech a náležitostech pot�ebných pro realizaci stavby. Je v souladu s vyhláškou �. 

137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. Je v souladu s vyhláškou �. 

499/2006 Sb O dokumentaci staveb. P�i provád�ní stavebn�-montážních prací je nutné 

dodržovat bezpe�nost dle vyhlášky �íslo 324/1990 Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce a 

�eského bá�ského ú�adu ze dne 31. �ervence 1990 o bezpe�nosti práce a technických 

za�ízení p�i stavebních pracích v�etn� jejich dopl�k�, zm�n, aktualizací a ustanovení �SN 

a mimo jiné dle p�edpis�: 

�SN 73 0420 – P�esnost vyty�ování stavebních objekt�

�SN 73 2310 – Provád�ní zd�ných konstrukcí 

�SN 73 2400 – Provád�ní a kontrola betonových konstrukcí 

�SN 73 2601 – Provád�ní ocelových konstrukcí 

�SN 73 6133 – Zemní práce 
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�SN 73 3130 – Truhlá�ské práce stavební 

�SN 73 3150 – Tesa�ské práce stavební 

�SN 73 3305 – Ochranná zábradlí 

�SN 73 3440 – Sklená�ské práce stavební 

�SN 73 3610 – Klempí�ské práce stavební 

�SN 73 4130 – Schodišt� a šikmé rampy 

�SN 73 4201 – Navrhování komín� a kou�ovod�

�SN 73 4210 – Provád�ní komín� a kou�ovod� a p�ipojování spot�ebi��

�SN 73 6005 – Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení  

�SN 06 1008 – Požární bezpe�nost lokálních spot�ebi�� paliv a zdroj� tepla 

�SN 74 4505 – Podlahy spole�ná ustanovení 

�SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

Jakékoliv zm�ny v projektové dokumentaci, �i pozm��ování jejího obsahu, �i 

kopírování n�kterých �ástí projektové dokumentace a používání ji k jinému ú�elu, než byla 

stvo�ena, je v rozporu s autorským zákonem. Veškeré zm�ny provedené v dokumentaci 

musí být odsouhlaseny na zm�novém list� veškerými dot�enými osobami výstavbou domu. 
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B.Souhrnná technická zpráva

01. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení  

a) Zhodnocení staveništ�

Jedná se o �áste�n� podsklepený bytový objekt, o dvou nadzemních podlažích, 

zast�ešený plochou st�echou. Ve sklepních prostorech se nacházejí parkovací stání 

s vjezdem z obecní komunikace Topolova, dále sklepní místnosti pro uskladn�ní v�cí 

obyvatel domu a technické místnosti. V prvním nadzemním podlaží jsou 3 bytové 

jednotky, z toho jedna charakteru luxusního mezonetového bytu o velikosti 4+KK, dále 

komfortní 2 bytové jednotky o velikosti 2+KK. V druhém nadzemním podlaží se nachází 

komfortní 2 bytové jednotky o velikosti 2+KK. 

Zájmové území leží v katastru obce Pet�vald u Karviné.  

Stavba bude umíst�na na pozemku investora parc. �. 4396/11 a 4396/8. Katastrální 

území Pet�vald u Karviné. Vstup do objektu je z obecní komunikace a veškeré p�ípojky 

jsou taženy na hranici pozemku �. 4396/11. Pozemek je situován v okrajové �ásti m�sta, 

ale veškeré docházkové vzdálenosti k ob�anským vybavenostem jsou krátké. Výšková 

hladina objektu je p�izp�sobena k stávajícím sousedním objekt�m. 

Pozemek, na kterém je výstavba uvažována, není sou�ástí zem�d�lského ani lesního 

p�dního fondu. 

Terén v okolí stavby je mírn� sklonitý, tvo�ený p�evážn� nezpevn�nými plochami a 

zatravn�nými.   

Pochozí plochy p�ízemí budou na kót� ±0,000=295,900 m.n.m.  

Do mocnosti 200 mm pod terénem se nachází humusoidní ornice. Dále do hloubky 

1,8 m pod terénem se nachází jílovitá, rezav� hn�dá, šed� skvrnitá, nevápnitá hlína. Do 

hloubky 5,0 m pod terénem se nachází st�r balvanitý, se zaoblenými valouny kulmenského 

tvaru (b�idlice, pískovec) max ø 15cm. 

Hladina podzemní vody nebyla na pozemku investora geologickým pr�zkumem 

zjišt�na. Staveništ� se nachází v lokalit� s nízkým radonovým rizikem. Na staveništi jsou 

jednoduché základové pom�ry.  
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b)Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Novostavba bytového domu bude stát v klidné �ásti m�sta Pet�valdu u Karviné. 

Tato lokalita je vyhledávána pro svou nerušenou atmosféru a výborný p�istup k ob�anským 

vybavenostem i výbornému dopravnímu spojení do okolních m�st (Ostrava, Haví�ov, 

Karviná). Stavba je zp�ístupn�na ve�ejnou obecní komunikací a ve�ejným chodníkem. 

Svým výrazem bytový d�m bude zapadat do svého bezprost�edního okolí. Stavba domu 

opticky a hmotov� nezasahuje do již stojících okolních staveb ba naopak se snaží 

zapadnout do okolního rázu m�sta. 

D�m má jednoduchý kvádrovitý objem, který je narušován vystupujícím rohovým 

výklenkem, který tvo�í zázemí pro schodišt� a osobní výtah. Výrazná okna se snaží dodat 

rytmus celému objektu. Celá tato hmota je podpo�ena výrazem okolí, které s objektem 

vytvá�í jednolitý a srozumitelný celek. Stavba se v sob� snaží odrážet prvky modernismu, 

jenž se projevuje nezvykle velkými prosklenými plochami a rovnou st�echou. 

c) Technické �ešení 

Jedná se o stavbu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží bytového 

domu. Vstup do bytového domu je z ulice Topolova p�ímo do haly v 1.NP. Vjezd do 

podzemní garáže je taktéž z ulice Topolova. V podzemním podlaží se nacházejí 3 stání a 

další 2 stání jsou plánována p�ed objektem u vjezdové rampy do podzemního podlaží. Ve 

sklepních prostorách jsou situovány sklepní místnosti pro uskladn�ní v�cí majitel� byt�, 

dále technické místnosti a sklad zahradního nábytku. V prvním nadzemní podlaží se 

nachází dv� bytové jednotky o velikosti 2+KK a jedna mezonetová bytová jednotka, která 

má v 1. NP 2+KK a dále ve 2. NP 2+1. Ve druhém nadzemním podlaží jsou dále situovány 

2 bytové jednotky o velikosti 2+KK. Celková dispozice domu je mezi úrov�ov� spojena 

schodišt�m a osobním výtahem. 
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Soupis místností::   

První podzemní podlaží:

   Garážové stání   - 76,7 m2

   Sklepní boxy:    - 14,2 m2

   Technické. místnosti:   - 10,4 m2

   Sklad zahr. nábydku:   -    4,6 m2 

   Chodby + sch. prostor:  -  35,2 m2 

         ---------------------- 

          141,4 m2 

První nadzemní podlaží:
  Chodba + sch. prostor:  - 30,1 m2 

Byt 2+KK
   Zádve�í:    -  8,6 m2

   Koupelna:    -  8,9 m2 

   WC:     -  1,9 m2

   Ob. pokoj + kuch. kout:  -  36,1 m2

   Ložnice:    - 15,4 m2 

         ---------------------- 

         70,9 m2 

Byt 2+KK
   Zádve�í:    -  6,1 m2 

   Chodba:    -  4,8 m2 

   Koupelna:    -  6,2 m2 

   WC:     -  2,3 m2

   Ob. pokoj + kuch. kout:  -  35,6 m2

   Ložnice:    - 15,9 m2 

         ---------------------- 

         70,9 m2 
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Mezonetový byt 4+KK - 1.NP + 2.NP
   Zádve�í 1.NP:    -  6,3 m2 

   Šatna 1.NP:    -  3,8 m2 

   Koupelna + WC 1.NP:  -  6,4 m2 

   Ob. pokoj + kuch. kout 1.NP: -  29,9 m2

   Komora 1.NP:    - 1,5 m2 

   Hala 2.NP:    - 1,5 m2 

   D�tský pokoj 2.NP:   - 13,1 m2 

   Koupelna + WC 2.NP   - 8,7 m2 

   Ložnice + pracovna 2.NP:  - 22,8 m2 

         ---------------------- 

         94 m2 

Druhé nadzemní podlaží:
  Chodba + sch. prostor:  - 30,1 m2 

Byt 2+KK
   Zádve�í:    -  8,6 m2

   Koupelna:    -  8,9 m2 

   WC:     -  1,9 m2

   Ob. pokoj + kuch. kout:  -  36,1 m2

   Ložnice:    - 15,4 m2 

         ---------------------- 

         70,9 m2 

Byt 2+KK
   Zádve�í:    -  6,1 m2 

   Chodba:    -  4,8 m2 

   Koupelna:    -  6,2 m2 

   WC:     -  2,3 m2

   Ob. pokoj + kuch. kout:  -  35,6 m2

   Ložnice:    - 15,9 m2 

         ---------------------- 

         70,9 m2 
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Obestav�ný prostor              - 2949,57 m3

       

Zastav�ná plocha    -  283,5 m2

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

P�íjezd a p�ístup na pozemek bude z ulic Topolová. Manipula�ní plochy, p�íjezdové 

a obslužné komunikace budou vyspádovány tak, aby nedocházelo ke stékání deš�ových 

vod na okolní pozemky. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území 

Parkování majitel� bytových jednotek je z�ízeno v podzemním parkovišti a na 

soukromém pozemku investora p�ed objektem. Toto území není zasaženo d�lní �inností, 

tím pádem nedochází k doprovodným d�lním jev�m. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Realizace stavby a stavba, po dobu svojí životnosti, neovlivní životní prost�edí 

v okolí nad míru p�ípustnou (v negativním slova smyslu) a obvyklou v daném míst�.

g) �ešení bezbariérového užívání 

Bezbariérové užívání není sou�ástí zadání DP. 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk�

do projektové dokumentace 

Do mocnosti 200 mm pod terénem se nachází humusoidní ornice. Dále do hloubky 

1,8 m pod terénem se nachází jílovitá, rezav� hn�dá, šed� skvrnitá, nevápnitá hlína. Do 

hloubky 5,0 m pod terénem se nachází st�r balvanitý, se zaoblenými valouny kulmenského 

tvaru (b�idlice, pískovec) max ø 15cm.  
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Hladina podzemní vody nebyla na pozemku investora geologickým pr�zkumem 

zjišt�na. Staveništ� se nachází v lokalit� s nízkým radonovým rizikem. Na staveništi jsou 

jednoduché základové pom�ry. Výsledky zjišt�ny p�i p�ed projektové p�íprav�.

i) Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní 

polohový a výškový systém, 

Vyty�ení stavby bude provedeno dle výkresu situace (viz. výkres �. 1.01).  

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

technologické provozní soubory 

SO 01 - BYTOVÝ OBJET 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 

negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení

V pr�b�hu výstavby lze krátkodob� o�ekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 

stavebních stroj�, zejména p�i provád�ní výkopových prací. Tyto �innosti jsou provád�ny 

výhradn� v denní dob� (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významn�jší zatížení území 

stavební �inností, neovlivní tém�� v�bec hlu�nost v zón� m�sta, s výjimkou dopravy 

stavebního materiálu. Vzhledem ke kratším termín�m výstavby, nebude tento zdroj hluku 

pro posuzované území významným negativním jevem. 

B�žné hodnoty hlu�nosti dopravních prost�edk� a stavebních stroj� se pohybují  

kolem 75 dB (A). Podle na�ízení vlády �íslo 502/2000 Sb., o ochran� zdraví p�ed 

nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, p�íloha �. 6 �iní nejvyšší p�ípustná hodnota hluku ze 

stavební �innosti:  

- základní hladina hluku 50 dB             (§ 12, odst. 2 NV �.502/2000 Sb.) 

- korekce na využití území  + 5 dB     (p�íl. �. 6 k NV �.502/2000 Sb.) 

- korekce na hluk ze stavební �innosti + 10 dB (§ 12,odst.5 NV �.502/2000 Sb.) 

Nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební �innosti ve 

venkovním prostoru �iní 65 dB 

Hluk ze stavební �innosti vypo�tený dle p�ílohy �. 6 na�ízení vlády �. 502/2000 Sb. 

provád�né v denní dob� tj. od 07,00 hod. do 21,00 hod. 
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l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Dodavatel je povinen zajiš�ovat postup výstavby tak, aby bylo nep�íznivých vliv�

stavební �innosti na životní prost�edí minimáln�. P�i provád�ní prací je t�eba dodržovat 

základní pravidla BOZP, zvlášt� pak se p�ipomínají a nutno respektovat tyto zákony, 

p�edpisy a vyhlášky:   

- zákoník práce ve zn�ní pozd�jších zm�n a dopln�ní 

- zákon �. 324/1990 Sb. - vyhláška �ÚBP o bezpe�nosti práce p�i stavebních pracích  

- zákon �. 48/1982 - vyhl. �ÚBP - základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce 

P�i odstra�ování stavby je nutno dodržovat platné obecn� závazné právní p�edpisy a 

technické normy (zejména ustanovení vyhlášky �. 137/1998 Sb., vyhlášky �. 324/1990Sb., 

o bezpe�nosti páce a technických za�ízení p�i stavebních prací). 

02. Mechanická odolnost a stabilita 

Není sou�ástí zadání DP. 

03. Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby 

Není sou�ástí zadání DP. 

04. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Nakládání s odpady, evidence a další povinnosti se budou �ídit zákonem 185/2001 

Sb.“o odpadech“ a provád�cími p�edpisy, zejména vyhláškou 383/2001 Sb. „o 

podrobnostech nakládání s odpady“ v platném zn�ní, a vyhláškou 294/2005 Sb. „o 

podmínkách ukládání materiálu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu“. 

B�hem samotné stavby, p�i konkrétních stavebních �innostech, vzniknou 

v pom�rn� malém množství stavební odpady klasického složení -  zbytky surovin a 

pomocného materiálu. Dále vznikne odpadní zemina p�i hloubení stavební jámy. 

Nakládání se stavebními odpady: Stavební odpad bude ukládán do velko-

objemových kontejner�, které budou po celou dobu p�istavení zajišt�ny proti nežádoucímu 

znehodnocení nebo úniku odpadu. 
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05. Bezpe�nost p�i užívání 

Ke všem za�ízením obdrží uživatel, majitel návody k jejich používání a údržb�, 

které je bezpodmíne�n� nutné dodržovat. Vlastní p�ístup k objektu a bezprost�ední okolí, 

v podob� chodníku podél fasády se musí udržovat �istý, obzvlášt� v zimním období. 

06. Ochrana proti hluku 

Sou�asný stav akustického zatížení je v limitech v denní i no�ní dob�. P�ísp�vky 

provozu bytového domu, v�etn� p�íjezdových komunikací budou velmi nízké, ve všech 

referen�ních bodech se pohybují pod hranicí citlivosti.  

07. Úspora energie a ochrana tepla 

Viz. tepeln� technické posouzení významných konstrukcí. 

08. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Vstup do objektu, do jednotlivých bytových jednotek a p�ístup do 2. NP není �ešen 

jako bezbariérový, z d�vodu požadavk� investora. 

09. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Radonový index je nízký – nevyžaduje ochranná opat�ení. Objekt se nenachází 

v seizmickém území. Stavba se nebude nacházet na poddolovaném území, tudíž je mimo 

dosah p�ímých d�lních vliv� na povrch a povrchové objekty. Objekt neleží v žádném 

ochranném a bezpe�nostním pásmu. Podzemní vody jsou dle p�edpokladu v dostate�né 

hloubce pod rostlým terénem. P�i zemních pracích s nimi nedojde ke styku. Pokud by se 

v pr�b�hu realizace ukázalo, že výchozí stav je jiný, �ešila by se vzniklá situace dodate�n�

za p�izvání projektanta.  

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba spl�uje základní požadavky na spln�ní podmínek, na stavební �ešení a 

situování, z hlediska požární ochrany. 
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11. Inženýrské stavby 

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod 

Deš�ové vody ze st�echy objektu budou svád�ny pomocí kanaliza�ní p�ípojky (DN 

200) do jednotné kanalizace, která je nedimenzována na ekvivalentní zatížení. 

Podzemní voda zachycena drenáží stavby bude svedena pomocí kanaliza�ní 

p�ípojky do jednotné kanalizace, která je nedimenzována na ekvivalentní zatížení. 

Splaškové odpadní vody budou odvád�ny systémem p�ipojovacích, odpadních a 

svodných potrubí. Na hlavní svodné potrubí bude napojena kanaliza�ní p�ípojka pomocí 

níž budou splaškové vody odvedeny do stávající jednotné kanalizace, která je 

nedimenzována na ekvivalentní zatížení. 

Odv�trání kanaliza�ního systému bude zajišt�no pomocí odpadních potrubí 

vyvedených nad st�echu objektu a ukon�ených ventila�ní tvarovkou v rámci systému 

st�ešních tvarovek. �išt�ní a údržbu kanalizace umožní �istící kusy osazené na odpadních a 

svodných potrubích.   

Materiálem pro rozvody kanalizace se p�edpokládají trouby z plast�, odpadní a 

p�ipojovací potrubí bude provedeno z potrubí systému HT (OSMA, Dyka apod.), svodné 

potrubí vedené v zemi bude provedeno z materiálu PVC KG pro uložení do zem� v�etn�

systémových revizních šachet s poklopem.  

b) Zásobování vodou 

Zásobování objektu vodou bude zajišt�no pomocí vodovodní p�ípojky napojené na 

obecní vodovodní �ad PE DN64. V míst� vstupu vodovodní p�ípojky do objektu PE DN32 

bude osazena faktura�ní vodom�rná sestava. Od vodom�rné sestavy budou provedeny 

rozvody vody k jednotlivým za�izovacím p�edm�t�m. Rozvody vody budou vedeny 

v podlaze, voln� v drážkách ve zdivu nebo v instala�ních šachtách. Dále bude v každé 

bytové jednotce umíst�no podružné m��ení spot�eby TUV a studené vody.   

Oh�ev TUV bude v objektu provád�n centráln� v technické místnosti pomocí el. 

zásobníkových oh�íva��. 

Materiálem pro rozvody vody se p�edpokládají trouby z plast�. Rozvody vody 

budou opat�eny tepelnou izolací (Mirelon). 
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c) Zásobování energiemi 

Nap��.soustava  :    230/400V, 50Hz 

Ochrana proti neb.dotyku :  Dle �SN 33-2000-4-41 samo�inným odpojením od zdroje 

                                            Dle �SN 33-2000-7-701 proud.chráni�i a pospojováním    

Prost�edí :                              Dle �SN 33-2000-3 

Pro �ešený objekt bude osazena nová spole�ná p�ípojková sk�í� spole�n� s 

elektrom�rovým rozvad��em. V elektrom�rovém rozvad��i budou osazeny hl. jisti�e, 

vysíla�e HDO a budou p�ipravena místa pro osazení a zaplombování elektrom�ru 400V, 

p�ímé m��ení. P�edpokládané hodnoty hl. jisti�e p�ed elektrom�rem je 15 x 25A. 

M��ení spot�eby el. energie bude umíst�no v novém elektrom�rovém rozvad��i, 

který bude osazen novým t�ífázovým více sazbovým elektrom�rem 400 V, p�ímé m��ení. 

Dále bude v každé bytové jednotce umíst�no podružné m��ení el. energie.  

.

d) �ešení dopravy 

Vjezd do podzemních garáží a na parkovišt� p�ed objektem, �ešený s povrchovou 

úpravou betonová zámková dlažba uložena do hutn�ného št�rkového podkladu min. tl. 150 

mm a min. Edef = 120 Mpa, chodníky jako dlážd�né z betonové zámkové dlažby (st�rkový 

podklad min. tl. 150 mm a min. Edef = 80 Mpa). 

Svedení povrchových srážkových vod bude usm�rn�no do stávajících uli�ních 

vpustí pomocí p�í�ných a podélných spád�, nebo p�ipojením p�es revizní šachtici na 

p�ípojku jednotné kanalizace. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Rozsah stavebních úprav je patrný z p�iložené koordina�ní situace. Zejména se jedná o 

provedení pochozího chodníku podél fasády, p�ístupového chodníku a p�ístupové 

komunikace. Dále vhodného zatravn�ní a vytvo�ení relaxa�ní zóny v zadní �ásti pozemku 

investora. 
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f) Elektronické komunikace  

Objekt bude napojen na Wifi sí� Pet�valdského providera, který zabezpe�uje p�ipojení 

k telefonu, internetu a televizi. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

V objektu se nebudou nacházet žádná technologická za�ízení.
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C. Situace
Viz. výkresová �ást výkres �íslo 1.01 

D. Dokladová �ást

01. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr�b�hu 

zpracování PD 

Není sou�ástí zadání DP. 

02. Pr�kaz energetické náro�nosti budovy podle zákona o 

hospoda�ení energií 

Není sou�ástí zadání DP. 

E. Zásady organizace výstavby

01. 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�

Viz.: Zásady organizace výstavby:  v.�. 1.1b 

Stavba bude umíst�na na pozemku investora parc. �. 4396/11 a 4396/8. katastrální 

území Pet�vald u Karviné. Vstup do objektu je z obecní komunikace a veškeré p�ípojky 

jsou taženy na hranici pozemku �. 4396/11. Pozemek je situován v okrajové �ásti m�sta. 

Na staveništi se v sou�asné dob� nachází vzrostlá tráva a ke�e. Dojde k odt�žení 

kulturní vrstvy ornice v tl. 200 mm. Vyt�žený materiál bude �áste�n� použit k op�tovnému 

zásypu inženýrských sítí, zásypu meziskladového prostoru a použit v rámci sadových 

úprav. Po dobu výstavby bude na mezi deponii uložena ornice v 40% svého objemu 

(184m3) na ploše 155 m2, která bude využita v rámci zahumusování u sadových úprav. 

Dále bude uložena vyt�žená zemina v 30% svého objemu (340 m3) na ploše 207 m2, která 
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bude využita k zásypu. 

P�ebyte�ná zemina bude odvezena na jinou stavbu investora. 

Staveništ� (�i jeho �ásti) bude zabezpe�eno proti vstupu nepovolaných osob 

oplocením, oplocení bude realizováno z mobilních plotových dílc�  s betonovými patkami 

a bude opat�eno uzamykatelnými branami s ozna�ením p�íslušnými zna�kami dle �SN. 

P�íjezd a p�ístup na pozemek bude z obslužné obecní komunikace Topolová. 

Staveništní komunikace bude provedena z pojezdových panel�, ší�ky 3,0 m o minimálním 

polom�ru otá�ení vozidel 10,0 m kladených do pískového lože tl. 100 mm. Návrhová 

staveništní komunikace je jednosm�rná s obratišt�m o rozm�rech 21 x 12 m. P�ed 

výjezdem vozidel ze staveništ�, je v areálu nutno zajistit �ádné o�išt�ní vozidel stavby, aby 

nezne�iš�ovali, pop�ípad� jakkoli nepoškozovali okolní komunikace a pozemky.

b) Významné sít� technické infrastruktury 

V t�sné blízkosti pozemku se nacházejí sít� technické infrastruktury, a to p�ípojky 

NN, kanaliza�ní a vodovodní. P�ed zapo�etím prací je nutno vytý�it a prokazateln�

seznámit veškeré pracovníky s vedením t�chto sítí a jejich ochrannými pásmy. 

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní 

staveništ�, výpo�et pot�eby vody a výpo�et spot�eby staveništní  

Staveništ� bude napojeno na samostatnou p�ípojku NN 240/380V p�es rozvodní 

sk�í� s podružným m��ením, na do�asnou p�ípojnou sk�í�, která je napájena definitivní 

p�ípojkou NN (CYKY J 5x16) a po realizaci bude protažena do objektu. Objekt bude 

napojen zemním kabelem. Za�ízení staveništ� se napojí p�es do�asnou p�ipojovací sk�í� a 

to rozvodem vedeným vzduchem tak, aby nedocházelo ke kolizi stavebních stroj�

s kabelem. Napojení staveništ� na odb�r vody, je p�es plastovou revizní šachtici, ve které 

je umíst�n napojovací bod na p�ípojku vodovodu do objektu PE DN32. napojené na obecní 

vodovodní �ad PE DN64. Splaškové vody z provozu za�ízení staveništ� budou odvedeny 

p�es revizní šachtici RŠ.2 do p�ípojky jednotné kanalizace KG DN 200. 
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Výpo�et spot�eby vody: 

Vte�inovou spot�ebu vody pro jednotlivé druhy spot�eby vypo�ítáme ze vztahu podle 

vzorce : 

  Qn = (Pn * Kn) / (t * 3600) [l/s] 

 Qn.................. vte�inová spot�eba vody 

 Pn.................. spot�eba vody na jednu sm�nu 

 Kn.................. koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 

 t.................... doba, po kterou je voda odebírána  

Název �innosti M.j. St�ední norma [l] Spot�eba za den [l] 

Zpracování betonové sm�si a ošet�ování m3 100 - 250 1340 

Výroba malty a ošet�ování mísících 

za�ízení 

m3 150 - 220 495 

Zd�ní z cihelných blok� (malta) m3 250 - 300 804 

Celkem 2639 

Tab. 1 - Spot�eba vody Pn1 – množství vody spot�ebované na stavební procesy 

Pracovnící na staveništi bez sprchy 1 d�lník / sm�na 30 – 40 [l] 

Celková spot�eba vody 12 420 

Tab. 2 - Spot�eba vody Pn2 – množství vody spot�ebované pro sociální pot�eby 

Koeficient nerovnom�rnosti spot�eby vody Kn  - vlastní stavební práce – Kn1 = 1,5 

- hygiena na staveništi – Kn2 = 2,7 

Qn1 = (Pn1 * Kn1) / (t * 3600) = (2639 * 1,5) / (8 * 3600) = 0,138 l/sec 

Qn2 = (Pn2 * Kn2) / (t * 3600) = (420 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,039 l/sec 

Qn = Qn1 + Qn2 = 0,177 l/sec 

Bezpe�nostní p�irážka na spot�ebu vody mimo vý�et �inností + 20 %. 

Qcelk = Qn * 1,2 = 0,177 * 1,2 = 0,213 l/sec 
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Qcelk [l/sec] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 

DN [mm] 15 20 25 32 40 

Tab. 3 - Návrh sv�tlosti potrubí 

Na základ� výše vypo�teného postupu spot�eby vody na staveništi. Navrhuji pro pot�eby 

za�ízení staveništ� použít provizorní p�ípojku z PP trubek DN 15. 

Výpo�et spot�eby staveništní el. energie: 

Celkový elektrický výkon pro výstavbu vypo�teme podle vzorce: 

S = (K / cos m) * (b1 * SP1 + b2 * SP2 + b3 * SP3) [kVA] 

S........... maximální sou�asný zdánlivý p�íkon (kVA) 

K ..........koeficient ztrát nap�tí v síti (1,1)  

b1 .........pr�m�rný sou�initel náro�nosti elektromotor� (0,7)  

b2......... pr�m�rný sou�initel náro�nosti venkovního osv�tlení (1,0)  

b3......... pr�m�rný sou�initel náro�nosti vnit�ního osv�tlení (0,8)  

cos m... pr�m�rný ú�iník spot�ebi�� (0,5 – 0,8)  

P1 ........sou�et štítkových výkon� elektromotor� (kVA)  

P2........ sou�et výkon� venkovního osv�tlení (kVA)  

P3........ sou�et výkon� vnit�ního osv�tlení a topidel (kVA) 
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Po�et 

[ks] 

Název spot�ebi�e P�íkon 

[kw] 

Celkem 

[kw] 

1 Stavební nákladní výtah GEDA 200 1,3 1,3 

1 Kontinuální mícha�ka m-tec D20 2,6 2,6 

1 �erpadlo na maltovou sm�s 3,0 3,0 

2 Míchadlo ru�ní na maltovou sm�s 1,2 2,4 

1 Svá�e�ka ru�ní oblouková do 50A 15,0 15,0 

2 Pila kotou�ová 1,6 3,2 

2 Pila �etezová 2,1 4,2 

2 Ru�ní vibrátor na betonovou sm�s 200Hz 0,8 1,6 

2 Vrta�ka s p�íklepem 1,0 1,0 

6 P�ímotop s termostatem 2,1 12,6 

4 P�enosný halogenový reflektor 0,5 2,0 

Celkem 48,9 

Tab.4 – P�íkon používaných elektrospot�ebi�� na staveništi – P1 

Název místnosti Plocha 

[m2] 

Výkon na 1 m2 podlahy 

[w] 

Celkem 

[w] 

Kancelá�e 60 20 1200 

Sklady 30 3 90 

Sociální za�ízení 15 10 150 

Celkem 1440 

Tab.5 – Spot�eba el. energie na vnit�ní osv�tlení – P2 

Název �innosti Délka 

[bm] 

Výkon na 1000 m 

[w] 

Celkem 

[w] 

Bezpe�nostní venkovní osv�tlení staveništ� 100 3000 300 

Celkem 300 

Tab.6 – Spot�eba el. energie na venkovní osv�tlení – P3 

Stanovení maximálního zdánlivého p�íkonu: 

S = (K / cos m) * (b1 * SP1 + b2 * SP2 + b3 * SP3) =  

  = (1,1 / cos 0,6) * (0,6 * 48,9 + 1,0 * 1,44 + 0,8 * 0,3) = 

  = 34,12 kVA
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d) Úpravy z hlediska BOZP t�etích osob, v�etn� nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Celé staveništ� bude oploceno p�enosným plotem chránícím proti vniknutí a na 

hranici staveništ� budou umíst�ny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

Výkopy budou ohrazeny a ozna�eny dle zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. o 

bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích. Vstup do objektu, do 

jednotlivých bytových jednotek a p�ístup do 2. NP není �ešen jako bezbariérový. 

e) Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných 

zájm�

Ve�ejné zájmy nebudou stavbou dot�eny. 

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících 

objekt�

Vlastní za�ízení staveništ� bude umíst�no v rámci vlastní hranice záboru stavby tzn. 

v prostoru vlastního staveništ�. Stávající objekty využity nebudou žádné, protože se jedná 

o oblast s novým rozvojem, tím pádem se zde ani žádné nenachází. Zásobování a p�ístup 

na staveništ� bude zajišt�n z hlavní asfaltové komunikace ul. Topolová, p�es 

uzamykatelnou vjezdovou bránu, na do�asnou staveništní komunikaci, která je tvo�ena ze 

železobetonových panel� kladených do pískového lože tl. 100 mm. Železobetonové panely 

jsou rozm�r� (3 x 2 x 0,15 [m] nebo 3 x 1 x 0,15 [m]). V severní �ásti za�ízení staveništ� je 

projektována odstavná zpevn�ná parkovací plocha (10 x 4 [m]) z pojezdových panel� pro 

mobilní auto je�áb nap�.  

LIBHERR LTM 1050.  

Nosnost max.: 50 t / 3 m 

Vyložení max.: 42 m 

Výška max.: 57 m 

Po�et náprav: 3 

Transportní hmotnost: 36 t 

Pr�jezdnost (v/š): 3,65 m / 2,5 m 
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Míchání malty pro pot�eby zd�ní bude probíhat v míchacím centru umíst�ného v t�sné 

blízkosti skladovací plochy S2. Míchací centrum je napojeno na rozvod elektrické energie 

a na rozvod vodovodní p�ípojky. Jako kontinuální mícha�ka suchých maltových sm�sí je 

použit stroj m-tec D2. Pytle suchých maltových sm�sí budou dodávány ru�n� ze skladu, 

kde jsou umíst�ny na paletách.  

Míchací výkon:  20 l / minutu  

Motor:         2,2 kW 

El. p�ípojka:   230/400 V 

Jišt�ní:    16/10 A 

P�ípojka vody:  3/4“ hadice GEKA 

Min. tlak vody:  2,5 bar 

Hmotnost:   90 kg 

Rozm�ry:   1700/700/1000 mm 

Kancelá�ské a šatnové zázemí bude umíst�no v rámci staveništ� a bude �ešeno mobilními 

kontejnery. ( 1x mobilní kontejner dvojitý – kancelá�, 2x šatnový kontejner, 2x skladový 

kontejner z toho jeden na ná�adí a jeden na materiál, 1x kontejner se sociálním zázemím, 

1x kontejner jako kancelá� ostrahy stavby)  

- 1. WC na 50. Pracovník�

- 1. Pisoar na 25. Pracovník�

- 1. Umyvadlo na 15. Pracovník�

Na staveništi je navrženo bezpe�nostní osv�tlení staveništ�, které bude fungovat p�edevším 

v no�ních hodinách pro ostrahu staveništ�. Napájecí vedení bude realizováno vzduchem 

p�es bu�ky za�ízení staveništ�. Osv�tlení prostoru staveništ� dv�ma metal halogenidovými 

reflektory Kanlux MATMA 150 W. Sv�tlo unikající z reflektor�, nesmí osl�ovat okolo 

stojící domy. 

Veškeré skladovací, kancelá�ské a sociální bu�ky jsou považovány za do�asné 

objekty a budou po skon�ení stavebních prací z prostoru staveništ� odvezeny. 

 Plochy skládek jsou definovány užitnou plochou nutno pro vlastní uložení 

materiálu a prostorem pro manipulaci. Vycházíme z harmonogramu postupu stavebních 

prací a z období maximální spot�eby jednotlivých materiál� v pr�b�hu výstavby. Stavba 

bude zásobována pr�b�žným dodavatelským systémem po celou dobu výstavby. 

Navrhneme plochu skládky pro zdivo a tepelnou izolaci. Jedná se o materiály s nejv�tší 

pot�ebnou plochou pro uložení. 
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Výpo�et pot�eby plochy skladu pro skladování zdiva: 

Množství zdiva obvodového Porotherm 40 P+D – 478,79 m2
	 128 euro palet 	 43 euro 

palet na patro 

Množství zdiva vnit�ního nosného Porotherm 30 P+D – 419,81 m2
	 84 euro palet 	 28 

euro palet na patro 

Množství p�í�kového zdiva Porotherm 11,5 P+D – 247,61 m2
	 21 euro palet 	 6 euro 

palet na patro

Množství zakládací malty Porotherm CB – 19,18 m3
	 29 euro palet 	 10 euro palet na 

patro

Množství zdící malty Porotherm CB – 32,6 m3
	 33 euro palet 	 11 euro palet na patro

Rozm�ry palety: 1,2 x 1,0 – 1,2 m2 + 20 % koeficient nedokonalého skladování 1,44 m2 

Požadované množství pro p�edzásobení: 43 + 28 + 6 + 10 + 11 	 98 euro palet 

Palety je možno ukládat dv� na sebe: 98 x 1,44 / 2 = 70.56 m2

Skladovací plocha S2 s plochou 72 m2 bude využívána pro skladování materiálu Porotherm 

pro provád�ní st�n. Skladovací plocha má upravený podklad z hutn�ného st�rku tl. 150 

mm.  

Výpo�et pot�eby plochy skladu pro skladování tepelné izolace: 

Celkové množství tepelné izolace EPS tl. 100 mm: zateplovaná plocha 322.2m2 
	 což 

p�edstavuje objem 32,2 m3

Materiál bude skladovaný ve skladu S1 s plochou 90 m2, p�i p�edpokladu skladování do výšky 

2,0 m pot�ebuje plochu k uskladn�ní  32,2/2 	 16,1 m2. Sklad S2 je z 82,2 % volný což je 

73,9 m2, na které je možno uskladnit 102 euro palet po dvou na sebe. Skladovací plocha má 

upravený podklad z hutn�ného st�rku tl. 150 mm. 

g) Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

Za�ízení staveništ� nevyžaduje ohlášení. 
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h) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a 

ochrany zdraví 

Viz bod B 01. l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�. 

i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

P�ed výstavbou budou z plochy pot�ebné pro výstavbu sejmuty kulturních vrstev 

p�dy. Ornice i podornice budou skladovány odd�len� od zeminy z výkop� tak, aby nedošlo 

k jejímu znehodnocení. Po výstavb� bude ornice použita zp�tn� k zásypu. B�hem výstavby 

budou všechny odpady skladovány v kontejneru, �ádn� ozna�eny a poté odváženy na 

�ízenou skládku. 

j) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�

 Plán kontrolních prohlídek:  

Dokon�ené vodorovné hydroizolace …………… 09/2012 

Dokon�ení hrubé stavby ………………………... 09/2012 

P�ejímka dokon�ené stavby …………………….. 08/2013 
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F. DOKUMENTACE STAVBY

01. POZEMNÍ STAVBY

01.01 Stavebn� konstruk�ní �ást 

01.01.01Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstruk�ního systému stavby 

Základy objektu budou tvo�it monolitické pásy ze železobetonu C 20/25, ocel 10 

505. Nad základy bude umíst�n st�nový konstruk�ní systém z vn�jších nosných st�n 

provedených z tvarovky POROTHERM 40 P + D a vnit�ní nosné st�ny provedeny 

z POROTHERM 30 P + D. Vodorovné nosné konstrukce tvo�í nad 1. PP, 1. NP a 2. NP 

strop z keramických vložek Miako tl. 250mm. Celý objekt je ztužen železobetonovými 

ztužujícími v�nci v úrovni strop�. Variantním �ešením je st�nový konstruk�ní systém, 

tvo�ený prvky ztraceného bedn�ní – VELOX. Stropy jsou rovn�ž systémové deskové 

monolitické, vyztužené p�i obou okrajích, ze systému ztraceného bedn�ní - VELOX.

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk�ní prvky 

Základy: Základová konstrukce budovy bude vybetonována železobetonovými 

monolitickými pásy z betonu C20/25 a vyztužena oceli 10 505. Ší�ka základových pás� je 

600mm pod vnit�ními nosnými st�nami, nebo 700 mm pod vn�jšími nosnými st�nami viz. 

�ást projektová dokumentace. Pod pásy se nachází podkladní zhutn�ná a upravená vrstva 

št�rkového podkladu o tl. cca 150mm. Základová spára se nachází v úrovni -4,300 mm 

nebo -4,150 (vnit�ní zdivo) od úrovn� podlahy 0,000 u podsklepené �ásti objektu a -1,400 

nebo -0,925 (vnit�ní zdivo) od úrovn� podlahy 0,000 u nepodsklepené �ásti objektu. Stavba 

se nachází v I. geotechnické kategorii pro zakládání (jednoduché pom�ry), hladina 

podzemní vody inženýrsko geologickým pr�zkumem nebyla zjišt�na, neovlivní 

zakládkové pom�ry.

Svislé nosné konstrukce Wienberger: Budou tvo�eny st�novým konstruk�ním 

systémem. Obvodové zdivo je tvo�eno tvarovkami POROTHERM 40 P + D a tepelnou 
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izolací EPS 100 mm (fasádní polystyrén). Vnit�ní nosné st�ny jsou tvo�eny tvarovkami 

POROTHERM 30 P + D. P�í�ky jsou tvo�eny tvarovkami POROTHERM 11,5 P + D.

Svislé nosné konstrukce Velox: budou tvo�eny st�novým konstruk�ním systémem 

ze ztraceného bedn�ní VELOX. Obvodové st�ny jsou tvo�eny skladbou st�ny AL 37 (185  

mm deska WS- EPS150 + 150 mm beton C 25/30 + 35 mm deska WS35), vnit�ní nosné 

st�ny LL 22 (35 mm deska WS35 + 150 mm beton C 25/30 + 35 mm deska WS35) a 

vnit�ní nenosné p�í�ky L 7,5 (70 mm deska WS70).

Vodorovné nosné konstrukce Wienberger: Strop nad 1. PP, 1. NP a 2. NP je 

vyskládán systémový strop z keramických vložek Miako 19/50, 19/62,5 a z keramických 

nosník� POT vysokých 230mm. K-ce je zmonolitn�na betonovou sm�sí C25/30 vysokou 

60mm s vloženou ocelovou Kari sítí 100x100x6 z ocele 10505. 

Vodorovné p�eklady tvo�eny nosníky PTH 7 viz. projektová dokumentace. 

Ztužující v�nce tvo�eny systémovými v�ncovkami VT 8/23,8.  

Vodorovné nosné konstrukce Velox: budou tvo�eny systémem ztraceného 

bedn�ní VELOX. Celoplošná desková železobetonová konstrukce stropu, s využitím desek 

typu WSD35 a ocelová výztuž p�i horním i spodním okraji. Beton C 25/30 ocel 10505. 

Zast�ešení: St�ešní k-ce bude provedena jako plochá, nev�traná. Jako tepelná 

izolace stropu a st�ešního plášt� je požit extrudovaný polystyrén XPS S Stabil tl. 150 mm. 

Nosnou konstrukci tvo�í strop nad 2. NP. Jako spádová vrstva st�ešního plášt� je použit 

polystyren beton v mocnosti 100 – 250 mm. Veškeré oplechování bude provedeno z titan 

zinkového plechu a odstínu RAL 9009. 

Schodišt�: Bude vyrobeno jako železobetonové deskové monolitické C 25/30, ocel 

10 505, tvaru U. Po�et stup�� 20 ší�ka stupn� bude 310 mm a výška stupn� 160 mm. Na 

volném okraji schodišt� je umíst�no zábradlí viz. výpis záme�nických výrobk� - Z/1, Z/2 a 

u schodiš�ové st�ny madlo.  

Úpravy povrch� vnit�ních: Budou provedeny vnit�ní malby ve všech místnostech 

p�esný odstín a typ bude specifikován p�i provád�ní. V koupeln� a na toaletách budou 
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provedeny keramické obklady do výšky zárubní 2000 mm. V prostoru kuchy�ské linky 

bude obložen keramický obklad, aby nedocházelo ke špin�ní zdiva p�i va�ení. 

Podlahy: Skladby podlah jsou detailn� specifikovány v projektové dokumentaci. 

  

Výpln� otvor�: Okna jsou navržena jako hliníkové profily s izola�ním dvojsklem a 

p�erušeným tepelným mostem. Vstupní dve�e do objektu jsou rovn�ž tvo�eny hliníkovými 

profily s izola�ním dvojsklem, p�erušeným tepelným mostem a okopovým plechem nad 

podlahou. Garážová vrata sek�ní nap�. fy. Lomax. ( Viz. výpis okenních a dve�ních prvk�)  

Izolace proti vod�: Stavba objektu bude proti zemní vlhkosti izolována 

provedením vodorovné a svislé hydroizolace. Jako materiál jsou použity asfaltové pásy 

nap�. GLASTEK 40 SPECIAL natavený bodov� k podkladu + horní pás s AL vložkou 

nap�. ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL, plnoplošn� natavený k podkladu. Ve všech 

mokrých provozech v objektu, kde m�že dojít k promo�ení podlahy, musí být v podlaze 

proveden hydroizola�ní nát�r s vodovzdornou spárovací hmotou na dlažb� a obkladech. 

Izolace tepelné: V obvodovém zdivu je použit fasádní polystyrén tl. 100 mm. Ve 

skladb� ploché st�echy bude použita tepelná izolace – XPS S Stabil tl. 150 mm. Do 

skladby podlahy v 1.PP bude vložen extrudovaný polystyren XPS tl. 80 mm. Jako tepelná 

a kro�ejová izolace mezi 1. PP a 1. NP bude použit ROCKWOOL STEP ROCK HD tl. 

80mm. Jako kro�ejová izolace mezi 1. NP a 2. NP bude použit ROCKWOOL STEP 

ROCK HD tl. 30mm. 

Klempí�ské konstrukce: Veškeré oplechování bude provedeno z titanzinkového 

plechu v barv� okenních rám� RAL 9009. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p�i 

návrhu nosné konstrukce 

Objekt se nachází ve IV. sn�hové oblasti – zatížení sn�hem sn=2,0 kN/m2 dle �SN 

EN 1991-1-3:2005. 
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d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk�ních detail�, 

technologických postup�

Detaily celé konstrukce se budou �ešit v dílenské dokumentaci. 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce,  p�ípadn�  sousední stavby 

Jedná se o samostatn� stojící solitérní novostavbu bytového domu. 

f) Zásady pro provád�ní bouracích a podchycovacích prací a 

zpev�ovacích konstrukcí �i prostup�

P�i výstavb� objektu bytového domu, nebude docházet k jakýmkoli bouracím 

pracem, souvisejícími s odstran�ním, v sou�asné dob� stojících objekt�.  

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

P�ed zakrytím jednotlivých konstrukcí, musí být provedena kontrola konstrukce 

investorem, nebo jeho zástupcem dle SoD a do stavebního deníku bude proveden zápis o 

této kontrole. 

h) Seznam použitých podklad�, �SN, technických p�edpis�, odborné 

literatury, software 

Viz. str.�.6 Seznam použitých pramen�. 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provád�ní stavby, p�ípadn� dokumentace zajiš�ované jejím 

zhotovitelem 

Nejsou kladeny speciální požadavky 
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01.01.02 Výkresová �ást 

Studie     v.�. S.1 

Koordina�ní situace:    v.�. 1.1 

Zásady organizace výstavby:  v.�. 1.1.b 

Výkopy:     v.�. 1.2 

Základy:    v.�. 1.3 

P�dorys 1. PP – Wienberger:  v.�. 1.4.a 

P�dorys 1. PP – Velox:  v.�. 1.4.b 

P�dorys 1. NP - Wienberger:  v.�. 1.5.a 

P�dorys 1. NP - Velox:  v.�. 1.5.b 

P�dorys 2. NP - Wienberger:  v.�. 1.6.a 

P�dorys 2. NP - Velox:  v.�. 1.6.b 

Stropy p�d. 1. PP - Wienberger: v.�. 1.7.a 

Stropy p�d. 1. PP - Velox:  v.�. 1.7.b 

Stropy p�d. 1. NP - Wienberger: v.�. 1.8.a 

Stropy p�d. 1. NP - Velox:  v.�. 1.8.b 

Stropy p�d. 2. NP - Wienberger: v.�. 1.9.a 

Stropy p�d. 2. NP - Velox:  v.�. 1.9.b 

St�echa:    v.�. 1.10 

�ez p�í�ný:    v.�. 1.11.a 

�ez podélný    v.�. 1.11.b 

Pohledy:    v.�. 1.12 

Vizualizace:    v.�. 1.13 

Výpis oken:    v.�. O/1 

Výpis dve�í:    v.�. D/1 

Výpis záme�nických výrobk�: v.�. Z/1 

Výpis klempí�ských výrobk�: v.�. K/1 
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01.01.03 Statické posouzení 

Není sou�ástí zadání DP. 

01.02 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Není sou�ástí zadání DP. 

01.03 Technika prost�edí staveb 

Není sou�ástí zadání DP. 
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02. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

02.01 Technická zpráva 

  

Vodovodní p�ípojka 

a) Popis inženýrského objektu, jeho funk�ního a technického �ešení 

Zásobování objektu vodou bude zajišt�no pomocí vodovodní p�ípojky napojené na 

obecní vodovodní �ad PE DN64. V míst� vstupu vodovodní p�ípojky do objektu PE DN32 

bude osazena faktura�ní vodom�rná sestava. 

b) Požadavky na vybavení 

Stavba vodovodní p�ípojky nemá požadavky na zvláštní vybavení. 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu Hawle. Za ním bude umíst�no 

kombinované ISO šoupátko. Navrtávací souprava bude opat�ena zemní soupravou a 

poklopem. 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody v�etn� �ešení jejich 

zneškod�ování 

P�ípojka vodovodu nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. 

e) Údaje o zpracovaných technických výpo�tech 

Výpo�et pot�eby vody: 

• pot�eba vody na jednoho obyvatele na den = 0,126 m3/den 

• denní spot�eba - Qd = 12 osob á 0,126 m3/os.,den = 1,52 m3/den 

• ro�ní spot�eba - Qrok = Qd x 255 = 1,52 x 255 = 387,6 m3/rok 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Nejsou žádné speciální požadavky na postup stavebních prací. 
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g) Požadavky na provoz za�ízení, údaje o materiálech, energiích, 

doprav�, skladování apod. 

Stavba vodovodní p�ípojky nemá zásadní požadavky na provoz. 

h) �ešení komunikací a ploch z hlediska p�ístupu a užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Není sou�ástí zadání DP. 

i) D�sledky na životní prost�edí a bezpe�nost práce 

Stavba vodovodní p�ípojky nemá vliv na životní prost�edí. P�i provád�ní p�ípojky 

je nutné dodržovat závazné p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce a ochrany zdraví 

zmín�né v odstavci B 01. l). 

03. PROVOZNÍ SOUBORY 

V objektu se nenacházejí žádné provozní soubory. 
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G. Záv�r

Dokumentace je zpracována v podrobnostech a náležitostech pot�ebných a nutných pro 

provedení stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem, v souladu 

s vyhláškou 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou �. 

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a stavebním zákonem �. 183/2006 Sb. 

Jakékoliv zm�ny proti projektu je nutné p�edem projednat s projektantem. 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

TECHNOLOGICKÁ �ÁST 
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A. ROZPO�ET VARIANTNÍHO �EŠENÍ 

WIENBERGER



Objekt:
SO 01-1

Název objektu:
Bytový objekt - Wienberger - hrubá stavba

JKSO:

Stavba:
201

Název stavby:
Bytový d�m Pet�vald u Karviné

SKP:

Projektant: MJ: Po�et m�rných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Po�et list�: Zakázkové �íslo: 200201

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpo�tové náklady
Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

Z 
R 
N 

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta�ní �innost (I�D)

Provoz investora

Za�ízení staveništ�

Mimostaveništní doprava

P�esun stavebních kapacit

Oborová p�irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

10,0 % �iní:

10,0 % �iní:

4 595 562,75

459 556,00

5 055 118,75 K�

K�

K�

Položkový rozpo�et

4 418 851,00

176 711,00

0,00

0,00

4 595 563,00

0,00

4 595 563,00

4 595 563,00

Rozpo�et: Základní rozpo�et1.1 Stavební konstrukce

9

Jméno:

Podpis:

Bc. Goj Libor

28.11.2011

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

201
SO 01-1
1.1

Bytový d�m Pet�vald u Karviné
Bytový objekt - Wienberger - hrubá stavba
Stavební konstrukce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 28.11.2011

List �. 2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 390 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 692 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,0

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 543 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,2

4 Vodorovné konstrukce 1 039 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,3

62 Úpravy povrch� vn�jší 341 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7

94 Lešení a stavební výtahy 104 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,0

99 Staveništní p�esun hmot 306 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vod� 0,00 176 711,00 0,00 0,00 0,00 5,0

4 418 851,00 176 711,00 0,00 0,00 0,00 976,2K�

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 4 595 563,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 4 595 563,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 4 595 563,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 4 595 563,00 0,00

Za�ízení staveništ� 0,00 4 595 563,00 0,00

Provoz investora 0,00 4 595 563,00 0,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 4 595 563,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 4 595 563,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

201
SO 01-1
1.1

Bytový d�m Pet�vald u Karviné
Bytový objekt - Wienberger - hrubá stavba
Stavební konstrukce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 28.11.2011

List �. 3

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

1 Zemní práce

1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním do 50 m
m3 463,1300 49,30 22 832,31 0,00000 0,00000

viz. v.�. 1.2.b: 463,13 463,1300

2 131 10-1104.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 nad 10000 m3
m3 1 135,2252 48,90 55 512,51 0,00000 0,00000

FIGURA 'A':  0,89*14,09 12,5401
FIGURA 'B': 3,14*14,49 45,4986
FIGURA 'C': 3,44*18,53 63,7432
3,16*15,88 50,1808
2,04*7,88 16,0752
2,93*7,89 23,1177
3,28*17,05 55,9240
40,88*18,52 757,0976
13,22*8,4 111,0480

3 132 10-1202.R00 Hloubení rýh ší�ky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3
m3 137,5880 154,50 21 257,35 0,00000 0,00000

PÁS '1: 2,2*4,3*0,47 4,4462
PÁS '2': 2,2*4,3*0,47 4,4462
PÁS '3': 1,9*8,85*0,47 7,9030
PÁS '4': 13,55*3,78*0,7 35,8533
PÁS '5': 13,6*2,2*0,7 20,9440
PÁS '6': 1,8*3,55*0,5 3,1950
PÁS '7': 8*2,2*0,7 12,3200

2,5*1,9*0,7 3,3250
PÁS '8': 2,9*3,1*0,5 4,4950
2,3*2,8*0,5 3,2200
5,85*2,95*0,5 8,6288
3,9*2,5*0,5 4,8750
PÁS '9': 2,2*8,85*0,7 13,6290
PÁS '10': 1,9*7,75*0,7 10,3075

4 162 20-7112.R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku hor. 1-4 do 100 m
m3 1 018,2560 59,10 60 178,93 0,00000 0,00000

viz. v.�. 1.1b: 1272,82*0,4 509,1280
odvoz k zásypu zp�t: 1272,82*0,4 509,1280

5 162 50-1102.R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3 763,6900 142,00 108 443,98 0,00000 0,00000

viz. v.�. 1.1b: 1272,82-509,13 763,6900

6 162 50-6111.R00 Vodorovné p�emíst�ní zemin pro zúrodn�ní do 3000 m
m3 157,4700 188,00 29 604,36 0,00000 0,00000

viz. v.�. 1.2.b: 463,13-305,66 157,4700

7 167 15-1000.U00 Naložení výkopku strojn� hor t�.1-4
m3 509,1280 63,50 32 329,63 0,00000 0,00000

naložení k odvozu: 1272,82*0,4 509,1280

8 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním
m3 509,1300 70,20 35 740,93 0,00000 0,00000

9 00000001 Geodetické práce, vyty�ení výkopu, objektu

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

201
SO 01-1
1.1

Bytový d�m Pet�vald u Karviné
Bytový objekt - Wienberger - hrubá stavba
Stavební konstrukce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 28.11.2011

List �. 4

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

a zhotovení lavi�ek
kpl 1,0000 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,00000

Zemní práce1 390 899,99 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

10 215 90-1101.R00 Zhutn�ní podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
m2 425,3125 6,60 2 807,06 0,00000 0,00000

plocha objektu: 24,25*13,25 321,3125

2,5*7,4 18,5000
plocha vjezdu: 7,5*11,4 85,5000

11 271 53-1111.R00 Polštá� základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
m3 37,4463 1 132,00 42 389,21 1,78164 66,71583

obvodové pásy: (13,95+22,89+13,95+7,5+2,5+6,5+2,5+8,9)*1,8*0,15 21,2463
vnit�ní pásy: 
(10,05+7,7+1,8+1,2+10,05+4,2+1,2+4,85+4,85+1,15+1,2+1,7+10,05)*1,8*0,15

16,2000

12 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)
m3 45,1651 2 660,00 120 139,17 2,52500 114,04188

6,7*10,05*0,25 16,8338
((5,4*4,3)-(2,3*0,6+0,6*0,6))*0,25 5,3700
5,3*2,2*0,25 2,9150
1,1*4,85*0,25 1,3337
1,8*4,85*0,25 2,1825
3,05*1,3*0,25 0,9912
1,125*1,15*0,25 0,3234
1,8*2,35*0,25 1,0575
10,05*2,635*0,25 6,6204

10,05*3,0*0,25 7,5375

13 273 36-1411.R00 Výztuž základových desek ze sva�ovaných sítí
t 1,8064 20 550,00 37 121,52 1,05294 1,90203

10kg/m2: (45,16/0,25*10)/1000 1,8064

14 274 32-1321.R00 Železobeton základových pas� C 20/25 (B 25)
m3 79,3288 2 660,00 211 014,61 2,52500 200,30522

obvodové pásy: (13,95+22,89+13,95+7,5+2,5+6,5+2,5+8,9)*0,7*0,95 52,3288
vnit�ní pásy: 
(10,05+7,7+1,8+1,2+10,05+4,2+1,2+4,85+4,85+1,15+1,2+1,7+10,05)*0,6*0,75

27,0000

15 274 35-1215.R00 Bedn�ní st�n základových pas� - z�ízení
m2 239,5110 386,50 92 571,00 0,03921 9,39123

vn�jší pásy: (13,95+22,89+13,95+7,5+2,5+6,5+2,5+8,9)*0,95*2 149,5110
vnit�ní pásy: 
(10,05+7,7+1,8+1,2+10,05+4,2+1,2+4,85+4,85+1,15+1,2+1,7+10,05)*0,75*2

90,0000

16 274 35-1216.R00 Bedn�ní st�n základových pas� - odstran�ní
m2 239,5110 81,50 19 520,15 0,00000 0,00000

vn�jší pásy: (13,95+22,89+13,95+7,5+2,5+6,5+2,5+8,9)*0,95*2 149,5110
vnit�ní pásy: 
(10,05+7,7+1,8+1,2+10,05+4,2+1,2+4,85+4,85+1,15+1,2+1,7+10,05)*0,75*2

90,0000

17 274 36-1821.R00 Výztuž základových pas� z betoná�ské oceli 10 505
t 5,5476 30 080,00 166 871,81 1,02116 5,66499

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

201
SO 01-1
1.1

Bytový d�m Pet�vald u Karviné
Bytový objekt - Wienberger - hrubá stavba
Stavební konstrukce

Základní rozpo�et
Datum tisku: 28.11.2011

List �. 5

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

40 kg/bm: 
((13,95+22,89+13,95+7,5+2,5+6,5+2,5+8,9+10,05+7,7+1,8+1,2+10,05+4,2+1,

5,5476

Základy a zvláštní zakládání2 692 434,52 398,02117

3 Svislé a kompletní konstrukce

18 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 419,8100 1 153,00 484 040,93 0,30605 128,48285

1. PP: (10,65+5,3+5,3+5,7+5,7+1,6)*3 102,7500

-(1,5*2,8+1,3*2,8+1,53*2,0+1,53*2,0+1,15*2+1,82*2,0) -19,9000
1. NP: (10,65+7,85+7,35+7,35+5,3+5,3+10,65+10,65)*3 195,3000
-(0,9+0,9+1,2+1,2+2,0+1,2+0,9)*2,0-(3,5*2,6) -25,7000
2. NP: (10,65+7,85+7,35+7,35+5,3+5,3+10,65+10,65)*3 195,3000
-(0,9+0,9+1,2+1,2+0,9)*2,0-(3,5*2,6)-(3,6*2,4) -27,9400

19 311 23-8210.R00 Zdivo POROTHERM 40 P+D na MVC 5
m2 478,7940 1 609,00 770 379,55 0,32824 157,15934

1. PP: (14,0+13,95+11,45+7,5+2,4+6,3)*3,0 166,8000

-(2,75*1,0+3,0*2,5) -10,2500
1. NP: (10,65+22,59+10,65+7,5+2,5+6,5+2,5+8,79)*3,0 215,0400
-(1,5*2,0+1,0*0,5+1,0*0,5+3,0*1,5+1,0*1,25+3,0*2,0+2,0*2,0+2,5*2,0+2,0*2,0) -28,7500
-(1,5*2,0+3,0*2,0+1,5*2,0+1,0*1,25+3,0*1,5+1,0*0,5+0,5*0,5+1,0*1,0) -19,5000
2. NP: (10,65+22,59+10,65+7,5+2,5+6,5+2,5+8,79)*2,8 200,7040
-(1,0*0,5+1,0*0,5+3,0*1,5+1,0*1,25+3,0*2,0+2,0*2,0+2,5*2,0+2,0*2,0) -25,7500
-(1,5*2,0+3,0*2,0+1,5*2,0+1,0*1,25+3,0*1,5+1,0*0,5+0,5*0,5+1,0*1,0) -19,5000

20 317 16-8130.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm
kus 8,0000 312,00 2 496,00 0,03739 0,29912

1. NP - obvod: 1*4 4,0000
2. NP - obvod: 1*4 4,0000

21 317 16-8131.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 50,0000 394,50 19 725,00 0,04657 2,32850

1. NP - obvod: 5*4 20,0000
1. NP - interier: 1*3 3,0000
2. NP - obvod: 6*4 24,0000

2. NP - interier: 1*3 3,0000

22 317 16-8132.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 33,0000 459,50 15 163,50 0,05575 1,83975

1. PP - interier: 1*3+1*3 6,0000
1. NP - interier: 1*3+1*3+1*3+1*3+1*3+1*3 18,0000
2. NP - interier: 1*3+1*3+1*3 9,0000

23 317 16-8133.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 38,0000 570,00 21 660,00 0,06493 2,46734

1. PP - interier: 1*3+1*3+1*3 9,0000
1. NP - obvod: 3*4 12,0000
1. NP - interier: 1*3+1*3 6,0000
2. NP - obvod: 2*4 8,0000
2. NP - interier: 1*3 3,0000

24 317 16-8135.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 3,0000 826,00 2 478,00 0,08336 0,25008

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

1. PP - interier: 1*3 3,0000

25 317 16-8136.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm
kus 24,0000 1 023,00 24 552,00 0,09254 2,22096

1. NP - obvod: 2*4 8,0000
1. NP - interier: 2*4 8,0000
2. NP - obvod: 2*4 8,0000

26 317 16-8138.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/300 cm
kus 8,0000 1 168,00 9 344,00 0,11090 0,88720

1. NP - obvod: 1*4 4,0000
2. NP - obvod: 1*4 4,0000

27 317 16-8139.R00 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm
kus 4,0000 1 050,00 4 200,00 0,12008 0,48032

1. PP - obvod: 1*4 4,0000

28 317 16-8139.R01 P�eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/350 cm
kus 4,0000 1 247,00 4 988,00 0,12008 0,48032

1. PP - obvod: 1*4 4,0000

29 317 16-8233.R00 P�eklad rohového okna monolitický železobeton
kpl. 8,0000 4 935,00 39 480,00 0,19896 1,59168

1. NP: 4 4,0000
2. NP: 4 4,0000

30 342 24-8112.R00 P�í�ky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 247,6100 584,00 144 604,24 0,12400 30,70364

1. PP: (2,8+2,8+4,75+4,75+1,65+1,65+2,25+2,25)*3,0 68,7000
-(0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2,0 -12,8000
1. NP: 
(1,3+3,15+2,14+1,0+3,49+0,9+2,5+2,5+1,89+1,89+1,89+5,35+1,35+3,5)*3,0

98,5500

-(0,7+0,7+0,9+0,7+0,7+0,7+0,8)*2,0 -10,4000
2. NP: 
(1,3+3,15+2,14+1,0+3,49+0,9+7,55+1,4+3,1+1,7+1,2+1,89+1,89+1,89+5,35+1

115,5600

-(0,7+0,7+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,8)*2,0 -12,0000

Svislé a kompletní konstrukce3 1 543 111,22 329,19110

4 Vodorovné konstrukce

31 411 16-8111.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl. 19 cm, nosník do 2 m
m2 13,9000 1 494,00 20 766,60 0,28925 4,02057

1. PP: 6,95 6,9500
1. NP: 6,95 6,9500

32 411 16-8112.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 2,25-3 m
m2 5,4300 1 589,00 8 628,27 0,28729 1,55998

1.PP: 1,09 1,0900
1. NP: 1,01+1,12+1,09 3,2200

2. NP: 1,12 1,1200

33 411 16-8113.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 3,25-4 m
m2 31,4500 1 594,00 50 131,30 0,28686 9,02175

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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1. PP: 5,48 5,4800
1. NP: 5,48 5,4800
2. NP: 20,49 20,4900

34 411 16-8114.R00 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.19 cm, nosník 4,25-5 m
m2 22,0900 1 609,00 35 542,81 0,28763 6,35375

1. PP: 11,87 11,8700

2. NP: 7,97+2,25 10,2200

35 411 16-8211.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19 cm, nosník do 2 m
m2 4,6000 1 367,00 6 288,20 0,27595 1,26937

1. PP: 2,3 2,3000
1. NP: 2,3 2,3000

36 411 16-8212.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 2,25-
3m m2 56,3600 1 464,00 82 511,04 0,27442 15,46631

1. PP: 14,25+2,14 16,3900
1. NP: 2,27+2,14+18,38 22,7900

2. NP: 17,18 17,1800

37 411 16-8213.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 3,25-
4m m2 357,1200 1 469,00 524 609,28 0,27407 97,87588

1. PP: 38,38+37,15 75,5300
1. NP: 35,79+23,89+4,52+38,38+37,15 139,7300
2. NP: 6,65+35,79+23,89+38,38+37,15 141,8600

38 411 16-8214.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.19cm, nosník 4,25-
5m m2 95,3200 1 480,00 141 073,60 0,27468 26,18250

1.PP: 15,2 15,2000
1. NP: 21,12+13,17 34,2900

2. NP: 13,17+32,66 45,8300

39 417 23-8112.R00 Obezd�ní ztuž.v�nce v�ncovkou POROTHERM v.23,5cm
m 203,1100 233,50 47 426,19 0,03225 6,55030

1. PP: 13,95+14+11,45+7,5+2,55+6,5 55,9500
1. NP: 11,45+22,79+11,45+7,5+2,55+6,5+2,55+8,79 73,5800
2. NP: 11,45+22,79+11,45+7,5+2,55+6,5+2,55+8,79 73,5800

40 417 32-1315.R00 Ztužující pásy a v�nce z betonu železového C 20/25
m3 14,0146 2 880,00 40 362,05 2,52516 35,38911

1. PP: (13,95+14+11,45+7,5+2,55+6,5)*0,3*0,23 3,8606
1. NP: (11,45+22,79+11,45+7,5+2,55+6,5+2,55+8,79)*0,3*0,23 5,0770
2. NP: (11,45+22,79+11,45+7,5+2,55+6,5+2,55+8,79)*0,3*0,23 5,0770

41 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pás� a v�nc� z oceli 10505
t 0,5606 31 620,00 17 726,17 1,07100 0,60040

40 kg/m3: 14,0146*40*0,001 0,5606

42 430 32-1314.R00 Schodiš�ové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)
m3 5,8730 3 550,00 20 849,15 2,52512 14,83003

1. PP: 8,39*0,35 2,9365
1. NP: 8,39*0,35 2,9365

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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43 430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 16,7800 674,00 11 309,72 0,02692 0,45172

1. PP: 8,39 8,3900
1. NP: 8,39 8,3900

44 430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 16,7800 169,00 2 835,82 0,00000 0,00000

1. PP: 8,39 8,3900

1. NP: 8,39 8,3900

45 430 36-1821.R00 Výztuž schodiš�ových konstrukcí z ocelí 10505
t 0,6712 43 550,00 29 230,76 1,02092 0,68524

40 kg/m2: 16,78*0,04 0,6712

Vodorovné konstrukce4 1 039 290,95 220,25691

62 Úpravy povrch� vn�jší

46 622 31-1132.RV1 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm
zakon�ený st�rkou s výztužnou tkaninou

m2 322,2440 552,00 177 878,69 0,00932 3,00331
1. NP: (10,65+22,59+10,65+7,5+2,5+6,5+2,5+8,79)*3,0 215,0400
-(1,5*2,0+1,0*0,5+1,0*0,5+3,0*1,5+1,0*1,25+3,0*2,0+2,0*2,0+2,5*2,0+2,0*2,0) -28,7500
-(1,5*2,0+3,0*2,0+1,5*2,0+1,0*1,25+3,0*1,5+1,0*0,5+0,5*0,5+1,0*1,0) -19,5000
2. NP: (10,65+22,59+10,65+7,5+2,5+6,5+2,5+8,79)*2,8 200,7040
-(1,0*0,5+1,0*0,5+3,0*1,5+1,0*1,25+3,0*2,0+2,0*2,0+2,5*2,0+2,0*2,0) -25,7500
-(1,5*2,0+3,0*2,0+1,5*2,0+1,0*1,25+3,0*1,5+1,0*0,5+0,5*0,5+1,0*1,0) -19,5000

47 622 31-1512.R00 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 100 mm, bez PÚ
m2 213,7150 765,00 163 491,98 0,00807 1,72468

1. PP: (6,7+7,5+2,5+11,65+6,7+7,5+11,65+2,5)*3,95 223,9650
-(2,75*1,0+3,0*2,5) -10,2500

Úpravy povrch� vn�jší62 341 370,66 4,72799

94 Lešení a stavební výtahy

48 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 569,1020 54,70 31 129,88 0,03338 18,99662

(11,55+6,95+2,6+8,7+2,6+8,79+11,55+22,99)*7,4+8,7*1,0 569,1020

49 941 94-1191.RT3 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1031
lešení pronajaté

m2 569,1020 72,60 41 316,81 0,00000 0,00000
(11,55+6,95+2,6+8,7+2,6+8,79+11,55+22,99)*7,4+8,7*1,0 569,1020

50 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 569,1020 33,30 18 951,10 0,00000 0,00000

(11,55+6,95+2,6+8,7+2,6+8,79+11,55+22,99)*7,4+8,7*1,0 569,1020

51 946 94-1106.R00 Montáž pojízdných Alu v�ží BOSS, 2,5 x 0,85 m
soubor 9,0000 320,00 2 880,00 0,00000 0,00000

52 946 94-1196.R00 Nájemné pojízdných Alu v�ží BOSS, 2,5 x 0,85 m
den 30,0000 293,50 8 805,00 0,00000 0,00000
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53 946 94-1806.R00 Demontáž pojízdných Alu v�ží BOSS, 2,5 x 0,85 m
soubor 9,0000 196,00 1 764,00 0,00000 0,00000

Lešení a stavební výtahy94 104 846,78 18,99662

99 Staveništní p�esun hmot

54 998 01-2022.R00 P�esun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m
t 971,1938 316,00 306 897,24 0,00000 0,00000

Staveništní p�esun hmot99 306 897,24 0,00000

711 Izolace proti vod�

55 711 11-1001.RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nát�r ALP za studena
1x nát�r - v�etn� dodávky penetra�ního laku ALP

m2 457,9450 13,20 6 044,87 0,00020 0,09159
276,64+(45,9*3,95) 457,9450

56 711 14-1559.RZ4 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením
2 vrstvy - v�etn� dodávky GLASTEK 40

m2 276,6400 376,00 104 016,64 0,01117 3,09007
276,64 276,6400

57 711 14-2559.RZ2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením
2 vrstvy - v�etn� dodávky GLASTEK 40

m2 181,3050 345,50 62 640,88 0,01030 1,86744
45,9*3,95 181,3050

58 998 71-1102.R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 12 m
t 5,0491 794,00 4 008,98 0,00000 0,00000

Izolace proti vod�711 176 711,38 5,04910

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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B. HARMONOGRAM VARIANTNÍHO �EŠENÍ 

WIENBERGER



ID Název  úkolu Doba trv ání Zahájení Dokon�ení Množstv í Mj Mj za kolik Nh
1pracov níkem

Normohodiny Po�et
pracov ník�

P�edch�dci

1 Bytový d�m Pet�vald u Karviné - VELOX - hrubá stavba 108 dny 1.5. 12 27.9. 12

2 Zemní práce 61 dny 1.5. 12 24.7. 12

3 Sejmutí ornice 1 den 1.5. 12 1.5. 12 463,13 m3 0,014 6,42 1

4 Vy ty �ení v ýkopu, objektu a zhotov ení lav i�ek 2 dny 1.5. 12 2.5. 12 1 kpl 2

5 Hloubení nezapažených jam 2 dny 2.5. 12 3.5. 12 1135,22 m3 0,026 29,51 2

6 Hloubení rýh 4 dny 4.5. 12 9.5. 12 137,58 m3 0,48 65,76 2 5

7 Vodorov né p�emíst�ní v ýkopu 6 dny 2.5. 12 9.5. 12 1430,29 m3 0,062 88,66 2 3

8 Zásy p mezizákladov ého prostoru se zhutn�ním sekce 1. PP 3 dny 28.5. 12 30.5. 12 102,9 m3 0,41 42,19 2 17

9 Zásy p kolem objektu se zhutn�ním sekce 1. PP 3 dny 6.7. 12 10.7. 12 312,4 m3 0,30 93,7 4 32

10 Zásy p základ� se zhutn�ním sekce 1. NP 3 dny 20.7. 12 24.7. 12 93,83 m3 0,41 38,47 2 26

11 Základy a zvláštní zakládání 58 dny 9.5. 12 27.7. 12

12 Zhutn�ní podloží sekce 1. PP 1 den 9.5. 12 9.5. 12 280,12 m2 0,018 5,04 1

13 Prov edení polštá�e základov ého pásu z kameniv a sekce 1. PP 3 dny 10.5. 12 14.5. 12 30,18 m3 1,43 43,16 2 12

14 Bedn�ní zakl pás� z�ízení - sekce 1. PP 4 dny 11.5. 12 16.5. 12 167,65 m2 0,69 114,67 4

15 Vy v azov ání v ýztuže zakl. pás� sekce - 1. PP 6 dny 11.5. 12 18.5. 12 3,88 t 23,19 92,73 2

16 Betonáž základov ých pás� sekce 1. PP 1 den 21.5. 12 21.5. 12 55,52 m3 0,21 11,66 2 15

17 Demontáž bedn�ní základov ých pás� - sekce 1. PP 2 dny 24.5. 12 25.5. 12 167,65 m2 0,17 28,51 2 16

18 Prov edení polštá�e základov é desky  z kameniv a sekce 1. PP 1 den 31.5. 12 31.5. 12 9,01 m3 1,43 12,88 2 8

19 Vy v azov ání v ýztuže základov é desky  1. PP 2 dny 1.6. 12 4.6. 12 1,26 t 23,19 29,22 2 18

20 Betonáž základov é desky  sekce 1. PP 1 den 5.6. 12 5.6. 12 31,62 m3 0,21 6,64 2 19

21 Zhutn�ní podloží sekce 1. NP 1 den 11.7. 12 11.7. 12 145,19 m2 0,018 2,62 1 9

22 Prov edení polštá�e základu z kameniv a sekce 1. NP 2 dny 12.7. 12 13.7. 12 20,13 m3 1,43 28,79 2 21

23 Bedn�ní zakl pás� z�ízení - sekce 1. NP 2 dny 13.7. 12 16.7. 12 71,86 m2 0,69 49,58 4

24 Vy v azov ání v ýztuže zakl. pás� sekce - 1. NP 3 dny 13.7. 12 17.7. 12 1,66 t 23,19 38,49 2

25 Betonáž základov ých pás� sekce 1. NP 1 den 18.7. 12 18.7. 12 23,8 m3 0,21 4,99 2 24

26 Demontáž bedn�ní základov ých pás� - sekce 1. NP 1 den 19.7. 12 19.7. 12 71,86 m2 0,17 12,22 2 25

27 Prov edení polštá�e základov é desky  z kameniv a sekce 1. NP 1 den 25.7. 12 25.7. 12 3,85 m3 1,43 5,51 2 10

28 Vy v azov ání v ýztuže základov é desky  1. NP 1 den 26.7. 12 26.7. 12 0,55 t 23,19 12,75 2 27

29 Betonáž základov é desky  sekce 1. NP 1 den 27.7. 12 27.7. 12 13,55 m3 0,21 2,85 2 28

30 Svislé a kompletní konstrukce 77 dny 8.6. 12 24.9. 12

31 Vy zdív ání nosných st�n - Wienberger tl. 400 a tl. 300 -   1. PP 7 dny 8.6. 12 18.6. 12 239,4 m2 0,91 217,85 4 20

32 Prov edení tepelné izolace suterénních st�n z XPS 4 dny 2.7. 12 5.7. 12 223,96 m2 0,50 11,98 4 55

33 Vy zdív ání nosných st�n - Wienberger tl. 400 a tl. 300 -   1. NP 7 dny 30.7. 12 7.8. 12 336,85 m2 0,91 306,53 6 29

34 Vy zdív ání nosných st�n - Wienberger tl. 400 a tl. 300 -   2. NP 7 dny 20.8. 12 28.8. 12 322,02 m2 0,91 293,76 6 47

35 Prov edení tepelné izolace 1. + 2. NP 9 dny 12.9. 12 24.9. 12 322,24 m2 0,81 261,1 4 52

36 Vnit�ní nenosné p�í�ky  Wienberger 2. NP 2 dny 13.9. 12 14.9. 12 103,56 m2 0,54 55,92 450FS+4 dny

37 Vnit�ní nenosné p�í�ky  Wienberger 1. NP 2 dny 17.9. 12 18.9. 12 88,15 m2 0,54 47,61 4 36

38 Vnit�ní nenosné p�í�ky  Wienberger 1. PP 2 dny 19.9. 12 20.9. 12 55,9 m2 0,54 30,19 2 37

39 Vodorovné konstrukce 58 dny 19.6. 12 6.9. 12

40 Strop - pokládka nosník� a stropních v ložek nad 1.PP 5 dny 19.6. 12 25.6. 12 134,71 m2 1,18 158,94 4 31

41 Ztužující v �nec - pokládka v �ncov ek a v ázání v ýztuže nad 1. PP 1 den 22.6. 12 22.6. 12 55,95 m 0,25 13,98 4

42 Schodišt� - bedn�ní a v ázání v ýztuže z 1.PP do 1. NP 1 den 25.6. 12 25.6. 12 8,39 m2 4,01 33,62 4

43 Betonáž stropu a schodišt� 1. PP 1 den 26.6. 12 26.6. 12 26,106 m3 0,21 5,48 4

44 Strop - pokládka nosník� a stropních v ložek nad 1.NP 6 dny 8.8. 12 15.8. 12 214,56 m2 1,18 253,18 6 33

45 Ztužující v �nec - pokládka v �ncov ek a v ázání v ýztuže nad 1. NP 1 den 14.8. 12 14.8. 12 73,58 m 0,25 18,39 4

46 Schodišt� - bedn�ní a v ázání v ýztuže z 1.NP do 2. NP 1 den 15.8. 12 15.8. 12 8,39 m2 4,01 33,62 4

47 Betonáž stropu a schodišt� 1. NP 1 den 16.8. 12 16.8. 12 33,14 m3 0,21 6,95 4

48 Strop - pokládka nosník� a stropních v ložek nad 2.NP 6 dny 29.8. 12 5.9. 12 236,70 m2 1,18 279,31 6 34

49 Ztužující v �nec - pokládka v �ncov ek a v ázání v ýztuže nad 2. NP 1 den 5.9. 12 5.9. 12 73,58 m 0,25 18,39 4

50 Betonáž stropu 2. NP 1 den 6.9. 12 6.9. 12 32,04 m3 0,21 6,73 4

51 Lešení 15 dny 7.9. 12 27.9. 12

52 Montáž lešení 3 dny 7.9. 12 11.9. 12 569,10 m2 0,17 96,7 4 50

53 Demontáž lešení 3 dny 25.9. 12 27.9. 12 569,10 m2 0,13 73,9 4 35

54 Izolace proti vod� 66 dny 27.6. 12 26.9. 12

55 Pokládka izolace proti v lhkosti sv islá: nát�r + 2 x GLASTEK 40 3 dny 27.6. 12 29.6. 12 181,31 m2 0,53 96,09 4 43

56 Pokládka izolace proti v lhkosti v odorov ná: nát�r + 2 x GLASTEK 40 4 dny 21.9. 12 26.9. 12 276,64 m2 0,45 124,49 4 38
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C. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VARIANTNÍHO 

�EŠENÍ WIENBERGER
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1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

1.1. Obecne informace 

Jedná se o stavbu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží bytového 

domu. Vstup do bytového domu je z ulice Topolova p�ímo do haly v 1.NP. Vjezd do 

podzemní garáže je taktéž z ulice Topolova. V podzemním podlaží se nacházejí 3 stání a 

další 2 stání jsou plánována p�ed objektem u vjezdové rampy do podzemního podlaží. Ve 

sklepních prostorách jsou situovány sklepní místnosti pro uskladn�ní v�cí majitel� byt�, 

dále technické místnosti a sklad zahradního nábytku. V prvním nadzemní podlaží se 

nachází dv� bytové jednotky o velikosti 2+KK a jedna mezonetová bytová jednotka, která 

má v 1. NP 2+KK a dále ve 2. NP 2+1. Ve druhém nadzemním podlaží jsou dále situovány 

2 bytové jednotky o velikosti 2+KK. Celková dispozice domu je meziúrov�ov� spojena 

schodišt�m a osobním výtahem. 

Svislé nosné konstrukce budou tvo�eny st�novým konstruk�ním systémem. Obvodové 

zdivo je tvo�eno tvarovkami POROTHERM 40 P+D a tl. tepelné izolace 100 mm (fasádní 

polystyrén). Vnit�ní nosné st�ny jsou tvo�eny tvarovkami POROTHERM 30 P+D. P�í�ky 

jsou tvo�eny tvarovkami POROTHERM 11,5 P+D.

Vodorovné nosné konstrukce strop nad 1. PP, 1. NP a 2. NP je vyskládán systémový 

strop z keramických vložek Miako 19/50, 19/62,5 a z keramických nosník� POT vysokých 

230mm. K-ce je zmonolitn�na betonovou sm�sí C20/25 tlouš�ky 60mm s vloženou 

ocelovou Kari sítí 100x100x6 z ocele 10505. 

Vodorovné p�eklady tvo�eny nosníky PTH 7 viz. projektová dokumentace. 

Ztužující v�nce tvo�eny systémovými v�ncovkami VT 8/23,8.  

1.2. Pracovni podminky 

Staveništ� bude za�ízeno dle výkresu zásady organizace výstavby. P�ed zapo�etím 

zdících prací, musí byt provedena p�ejímka základových konstrukcí a v místech zakládání

zdiva musí být položena vodorovná hydroizolace. O p�evzetí musí být po�ízen záznam ve 

stavebním deníku. Na staveništi budou umíst�ny dv� stavební bu�ky pro pot�eby 

p�evlékání pracovník�, dv� uzamykatelné skladové bu�ky pro ochranu materiálu p�ed 

pov�trnostními vlivy a jedna bu�ka se sociálním vybavením pro pracovníky. Rozvod 

elektrické energie bude zabezpe�en pomocí rozvodné sk�ín�, která bude napojena na 

p�ivedené elektrické vedení z místní sít�. Rozvod vody bude napojen na ve�ejnou 
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vodovodní sí� a kanalizace pomocí kanaliza�ní p�ípojky na uli�ní kanaliza�ní �ád. Veškeré 

stavební práce budou provád�ny v souladu s platnými normami a požadavky investora.

Staveništ� bude oploceno mobilním plotem. P�íjezdová cesta, která je tvo�ena 

betonovými panely bude napojená z p�ilehlé komunikace. Skladování cihelných blok� na 

staveništi probíhá na paletách, kde z�stávají zabaleny neporušenou vodo nepropustnou 

balící folií, aby se zabránilo jejich provlhnutí. Palety budou skladovány na zpevn�né ploše 

staveništ� ur�ené pro skladování materiál�. Rovn�ž palety s pytlovanou suchou maltovou 

sm�sí, musejí být skladovány na zpevn�ných plochách a po otev�ení ochranné vod�

nepropustné folie, zbylé pytle umístit do suchého skladu (staveništní bu�ky). Teplota 

prost�edí p�i zd�ni, tuhnuti a tvrdnuti malty nesmi klesnout pod + 5 °C, zd�ní bude 

p�erušeno za nevhodných klimatických podmínek, p�i silném v�tru a dešti. 

V p�ípad� nep�íznivých pov�trnostních podmínek, se hotová konstrukce bude chránit 

p�ed provlhnutím, aby se v ní neakumulovalo p�ílišné množství vody, která by vysychala 

dlouhou dobu a bránila technologickým návaznostem dalších profesí. 

Musí být p�esn� vyty�ena poloha zdiva, dve�ních a okenních otvor�. Palety s cihlami 

POROTHERM 40 P+D a POROTHERM 30 P+D se rozmístí mimo vyty�ené zdi, s 

ohledem na manipula�ní prostor.  

Práce nesmí být zapo�aty d�íve, než dosáhnou základové konstrukce pot�ebné 

pevnosti, tvrdosti a únosnosti. Také je nutné zkontrolovat provedení izolací proti podzemní 

vod� a zemní vlhkosti. 

1.3.  Material 

Nosný systém tvo�í tvarovky Porotherm 40 P+D a Porotherm 30 P+D. Pro zd�ní 

p�í�ek to jsou tvarovky Porotherm 11,5 P+D a p�eklady Porotherm 7. 

Jako zdící malta bude použita pytlovaná suchá zakládací maltová sm�s Porotherm 

CB ( Anlegemortel) pro založení první vrstvy cihelné zdi. Tl. Ložné spáry 10 – 40 mm. 

Pro zbytek zd�ní bude použita pytlovaná suchá maltová sm�s tenkovrstvá CB 

(Dunbettmortel). 
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1.3.1. Zdivo 

1) Obvodové zdivo 

Obecné informace 

Materiál:   Porotherm 40 P+D 

Rozm�ry:   247/400/238  

Informativní hmotnost: 18,81 kg 

Spot�eba cihel:  16 ks/m2

Spot�eba malty:  38 l/m2

Kus� na palet�:  60 ks/pal        obr. 1 Porotherm 40 P+D

Spot�eba  

Plocha zdí:   478,79 m2

Hmotnost zdiva:        147,54 t 

Po�et tvárnic:   7664 ks 

Po�et palet:   128 palet 

Objem malty:   18194,02 l    

2) Vnit�ní nosné zdivo 

Obecné informace 

Materiál:   Porotherm 30 P+D 

Rozm�ry:   247/300/238  

Informativní hmotnost: 14,88 kg  

Spot�eba cihel:  16 ks/m2

Spot�eba malty:  28 l/m2

Kus� na palet�:  80 ks/pal        obr. 2 Porotherm 30 P+D 

Spot�eba  

Plocha zdí:   419,81 m2

Hmotnost zdiva:        102,23 t 

Po�et tvárnic:   6717 ks 

Po�et palet:   84 palet 

Objem malty:   11754,68 l    
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3) Nenosné p�í�ky 

Obecné informace 

Materiál:   Porotherm 11,5 P+D 

Rozm�ry:   497/115/238  

Informativní hmotnost: 11,83 kg  

Spot�eba cihel:  8 ks/m2

Spot�eba malty:  11 l/m2 

Kus� na palet�:  96 ks/pal       obr. 3 Porotherm 11,5 P+D

  Spot�eba  

Plocha zdí:   247,61 m2

Hmotnost zdiva:        102,23 t 

Po�et tvárnic:   1981 ks 

Po�et palet:   21 palet 

Objem malty:   2723,71 l    

4) P�eklady:  

 Porotherm P�eklad 7 

        Tab. 7 Výpis p�eklad�

Ozna�ení Název prvku Popis délka 

   (mm)

hmotnost 

  kg/m 

Kus�

1 P�eklad 7 23,8/7/100 1000 36 8 

2 P�eklad 7 23,8/7/125 1250 36 50 

3 P�eklad 7  23,8/7/150 1500 36 33 

4 P�eklad 7 23,8/7/175 1250 36 38 

5 P�eklad 7 23,8/7/225 2250 36 3 

6 P�eklad 7 23,8/7/250 2500 36 24 

7 P�eklad 7 23,8/7/300 3000 36 8 

8 P�eklad 7 23,8/7/325 3250 36 4 

9 P�eklad 7 23,8/7/350 3500 36 4 
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1.3.2. Suché maltové sm�si 

1) Porotherm CB malta zakládací (Anlegenmordel) 

Tlouš�ka ložné spáry 10 – 40 mm  

Pot�eba vody:   4 l / 25 kg suché sm�si 

Vydatnost:         14 l / 25 kg suché sm�si 

Objem malty:   19180 l (19,18 m3) 

Po�et pytl�:   1370 ks / 48 ks na palet�

Po�et palet:   29 palet     

              obr. 4 Porotherm CB Anlegenmordel 

2) Porotherm CB malta zdící (Dunbettnortel) 

Tenkovrstvá malta 

Pot�eba vody:   9 – 11 l / 25 kg suché sm�si 

Vydatnost:         21 l / 25 kg suché sm�si 

Objem malty:   32672,41 l (32,6 m3) 

Po�et pytl�:   1556 ks / 48 ks na palet�

Po�et palet:   33 palet 

obr. 5 Porotherm CB Dunbettnortel 

1.4. Doprava  

Cihelne bloky se budou dopravovat na staveništ� zafoliované  na paletach za pomoci 

nákladních automobil� nap�. typ� TATRA T815, pop�ípad� IVECO eurocargo opat�ených 

hydraulickou rukou, budou skládány na p�edem definované skladovací místa. 

P�emis�ováni ze skladu materiálu na místo pot�eby na stavb� se bude provád�t mobilním 

je�ábem nap�. LIBHERR LTM 1050 .  
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Nosnost max.: 50t / 3m 

Vyložení max.: 42m 

Výška max.: 57m 

Po�et náprav: 3 

Transportní hmotnost: 36t 

Pr�jezdnost (v/š): 3,65m / 2,5m 

obr. 6 LIBHERR LTM 1050 

Míchání maltové sm�si, bude probíhat v kontinuální mícha�ce m-tec D20, vhodnou pro 

míchání suchých maltových sm�sí. 

Míchací výkon:  20 l / min  

Motor:         2,2 kW 

El. p�ípojka:   230/400 V 

Jišt�ní:    16/10 A 

P�ípojka vody:  3/4“ hadice GEKA 

Min. tlak vody:  2,5 bar 

Hmotnost:   90 kg 

Rozm�ry:   1700/700/1000 mm                                     obr. 7 m-tec D20 
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1.5. Pracovní stroje a ná�adí 

T�žké mechaniza�ní prost�edky:   

- mobilní je�áb nap�. LIBHERR LTM 1050  

- stavební mícha�ka kontinuální m-tec D20  

- vrátek  

Pomocné mechaniza�ní prost�edky :   

- paletovací vozík  

- kole�ka  

- míchadla  

- ru�ní �et�zová pila  

Zednické pom�cky a ná�adí: 

 - zednická lžíce  

- v�dro na maltu  

- vodováha 80 a 200 cm  

- hadicová vodováha  

- zednická la� 200 cm  

- skládací metr  

- nanášecí válec pro p�esné maltování  

- gumová palice  

- pásmo  

- zednická š��ra  

- zednická nab�ra�ka  

- zednické kladívko  

- hladítko  

- kýbl  

- pracovní rukavice  

- helma  

- pracovní od�v  

- pracovní obuv 
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1.6. P�evzetí staveništ�

P�ed zapo�etím zdících prací, musí byt provedena p�ejímka základových 

konstrukcí, zejména z hlediska rovinatosti podkladu pro provedení založení první vrstvy 

cihelného zdiva a v místech zakládání zdiva musí být položena vodorovná hydroizolace. O 

p�evzetí musí být po�ízen záznam ve stavebním deníku. 

1.7. Personální obsazení 

Složení pracovní �ety:  1x mistr  

4x zedník (z toho 1 vedoucí �ety - p�edák)  

4x pomocník  

Mistr:    - kontroluje zdící práce  

- kontroluje dodržování technologie  

Vedoucí �ety:   - zakládá první vrstvu cihel  

- p�ebírá pracovišt� a odevzdává dokon�enou práci mistrovi  

- dbá na technickou káze�  

- rozd�luje práci zedník�m  

Zedník:   - provádí zd�ní, vyrovnává cihelné bloky  

- kontroluje modul  

- p�id�luje a �ídí práci pomocník�m  

Pomocník:   - dodává na staveništ� cihelné bloky 

   - dodává a p�ipravuje maltu pot�ebnou pro zd�ní 

- provádí pomocné práce podle pot�eby zedník�

1.8. Pracovní postup 

Po položení hydroizola�ních pás� Glastek 40S  se 

výškov� zam��í základy v místech, kde se budou vyzdívat 

st�ny. Cílem nivelace je ur�ení nejvyššího bodu základ�, ze 

kterého se bude následn� vycházet p�i zakládání první vrstvy 

cihelných blok�. Ty se založí na dokonale souvislou a 

vodorovnou vrstvu speciální vápennocementové malty 

Porotherm CB malty zakládací o tlouš�ce 10-40 mm. K 

nivelaci se použije nivela�ní p�ístroj s latí a vyrovnávací 

soupravou.          obr. 8 Vyrovnání podkladu 
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Uložení první vrstvy cihel se provádí do vápeno-cementové zakládací malty CB. 

V p�ípad�, že by konzistence malty byla p�íliž tuhá, provedeme vrstvu tenkovrstvé malty. 

Ší�ka nanesené malty je shodná s ší�kou budoucí zd�né konstrukce. Jako první se osadí 

cihly rohové a cihly v lomech zdiva. Založení rohových cihel kontroluje stavbyvedoucí. Po 

založení t�chto cihel se mezi nimi napne z vn�jší strany zednická š��ra, která složí jako 

sm�rové vodítko p�i zd�ní. Mezilehlé cihly se pokládají do �erstvé malty podél napnuté 

zednické š��ry. P�i pokládání jednotlivých cihel se využívá spojení pero a drážka tak, že 

spodní okraj ukládané cihly se op�e o vrch cihly již uložené a spustí se po drážkách dol� na 

spodní vrstvu. Nesmí dojít k vytla�ení malty p�i spoušt�ní. Poloha cihel se pr�b��n�

kontroluje, p�ípadn� se upraví pomocí vodováhy a nebo pomocí lat� a gumové palice. 

Kapsy ve svislých spárách v místech rohové 

vazby se celé vyplní maltou. Svislé spáry se u 

tvarovek se spojením pero a drážka nemaltují. P�i 

pokládce první �ady cihel m�že dojít k vytla�ení 

malty p�es okraj cihelného bloku. Takto vytla�ená 

malta se 

odstraní ješt�  

p�ed jejím 

zatvrdnutím 

pomocí 

zednické 

lžíce.  

obr.9 Ukládání první �ady cihelných blok�       obr. 10 Založení rohových cih. blok�

P�ed nanášením malty ložných spár dalších vrstev, se nejprve navlh�í horní �ást 

cihel p�edešlé vrstvy. Požadovaná tlouš�ka ložné spáry je 12 mm, z d�vodu dodržení 

modulu 250 mm. Zd�ní dalších vrstev probíhá stejn� jako u vrstvy první založením 

rohových cihel. P�i zd�ní je nutné dodržovat p�edepsaná pravidla vazby zdiva. Sty�né 

spáry dvou vrstev musí být vzájemn� posunuty o 125 mm. Toto posunutí je zajišt�no 

provedením rohu st�ny pomocí rohové vazby. Sty�né spáry dvou cihel, které nemají pero a 

drážku, ale svislou kapsu, je nutné celé vyplnit tepeln� izola�ní maltou POROTHERM 
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TM. Ve výjime�ných p�ípadech je možné tvarovky p�evázat o 0,4 násobek výšky tvárnice, 

minimáln� ale o 40 mm. Stejným zp�sobem pokra�ujeme i v dalších vrstvách zdiva. 

Pr�b�žn� je nutné kontrolovat modul zdiva 250 mm, správnou polohu a napnutí zednické 

š��ry. Svislost zdiva se ov��uje pomocí vodováhy �í olovnice. Výška jednotlivých vrstev 

zdiva se kontroluje p�ipravenou d�ev�nou hoblovanou latí s vyzna�enou stupnicí po 125 

mm. Délka lat� musí odpovídat projektové výšce hotové zdi.  

Po vyzd�ní do výšky nadpraží se osadí nad okenní a dve�ní otvory p�eklady 

POROTHERM 7.  P�eklady se osazují na výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové 

malty tlouš�ky 10mm. U líce obou podpor se p�eklady k sob� zafixují pomocí m�kkého 

rádlovacího drátu, proti p�eklopení. Je-li p�eklad správn� osazen je na jeho dolním líci 

nápis ,, DOLNÍ STRANA”. V p�ípad� možnosti použití zdvihacího mechanismu je 

výhodn�jší sestavit celý p�eklad na podlaze, stáhnout ho rádlovacím drátem a za tento drát 

vyzdvihnout a osadit na p�edem p�ipravené 

maltové lože. Sou�ástí p�ekladu uloženého nad 

okenními otvory ve styku s exteriérem je tepelný 

izolant. Pro p�esné osazení se doporu�uje použít 

d�ev�né klíny. Výškový modul p�eklad� je stejný 

jako cihelných blok�, tím pádem nedochází k 

narušení celkového modulu 250 mm.     obr. 11 Uložení p�ekladu 

U p�í�ek tlouš�ky 115 mm bude použit p�eklad POROTHERM 11,5. P�eklad se 

ukládá do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Minimální délka uložení je 120 mm. 

P�eklady je nutné podep�ít provizorními podp�rami tak, aby vzdálenosti mezi podporami, 

nebo podporou a nosnou zdí byly maximáln� 1 m.       

Zd�ní vnit�ních st�n a p�í�ek se provádí analogickým zp�sobem jako u obvodového 

zdiva. Pokud je nutné vyrovnat podklad pod budoucí st�nou provedeme to pomocí malty 

zakládací CB. První p�í�ka cihel se ukládá do 10 mm tlustého maltového lože naneseného 

na pás izola�ního materiálu GLASTEK 40S. Druhá vrstva cihel se osazuje na spáru tlustou 

12 mm. Další zásady zd�ní, jako je kladení cihel, vyrovnávání ve vodorovném a svislém 

sm�ru, maltování jsou shodné s technologickým postupem zd�ní st�n obvodových .  
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Vnit�ní nosné st�ny POROTHERM 30 P+D se 

napojují na obvodové st�ny pomocí plochých st�nových 

kotev z korozivzdorné oceli a to v každé druhé ložné 

spá�e, kde se p�i zd�ní zamaltují. Jednotlivé cihelné bloky 

se natupo namaltují na  obvodovou st�nu.    

      obr. 12 Napojování vnit�ní nosné st�ny 

P�i napojování p�í�ky na nosnou ze� z cihel POROTHERM 11,5 P+D na tupo se 

namaltuje cihelný blok z boku a namaltovanou stranou se p�imá�kne s nosné st�n�. P�í�ka 

se s nosnou st�nou prováže v každé druhé ložné spá�e jednou plochou st�novou sponou z 

korozivzdorné oceli, která se ohne do pravého úhlu. Tato kotva se rovnou �ástí vloží do 

malty ložné spáry a svislou �ástí se p�ipevní pomocí vrutu s hmoždinkou k nosné st�n�. 

Upevn�ní st�nových spon ve st�n� se m�že také realizovat p�i zd�ní nosných st�n 

vložením do ložných spár v míst� napojení budoucí 

p�í�ky. P�í�ky delší jak 6 m se doporu�uje vyztužovat v 

každé druhé spá�e pomocnou výztuží pro zdivo. Mezera 

mezi poslední vrstvou p�í�ky a stropem se vypl�uje 

maltou u p�í�ek delších jak 3,5 m se mezera vypl�uje 

stla�itelným materiálem z d�vodu možného pr�hybu 

stropu. Rohy p�í�ek se spojují na vazbu.  

         obr. 13 Napojování p�í�ky 

Po vyzd�ni poslední vrstvy cihelných blok� v realizovaném podlaží, musíme 

zpevnit zdi železobetonovými ztužujicimi v�nci. Po obvodu konstrukce se uloží v�ncovou 

Porotherm VT8, provede se konstruk�ní bedn�ní ze smrkového d�eva a umístí se výztuž 

tvo�ená 4 pruty o pr�m�ru 10mm. Ta se sváže pomocí t�mínk� o pr�m�ru 6mm. Bude 

použit beton C20/25. 

1.9. Jakost a kontrola kvality 

  Práce budou provád�ny v souladu s platnými normami dle p�iložené technické 

dokumentace. Kontrolu provede stavební dozor za p�ítomnosti stavbyvedoucího a o 

provedené kontrole bude proveden �ádný záznam do stavebního deníku. 
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Kontrola podkladu hydroizolace  

- kontrola celistvosti hydroizolace  

- kontrola úplnosti provedení  

- kontrola materiál� dle projektové dokumentace  

- kontrola p�esahu hydroizolace  

Kontrola maltové sm�si  

- kontrola použité maltové sm�si dle projektové dokumentace  

- kontrola konzistence maltové sm�si  

- kontrola tlouš�ky maltové sm�si  

- zkoušení vzorku malty dle  

Kontrola kontrola zdiva  

- kontrola použitého zdiva dle projektové dokumentace  

- kontrola rovinatosti zdiva  - v délce kteréhokoli 1 m ±10mm  

- v délce 10 m ±50mm  

- kontrola svislosti zdiva  - v rámci 1 podlaží ±20mm  

- v rámci celé výšky budovy ±50mm  

- kontrola provedení spár zdiva - tlouš�ky spár  

- plnosti spár  

- kontrola umíst�ní otvor� dle projektové dokumentace  

- kontrola rozm�rové shodnosti s projektovou dokumentací  

- kontrola pravoúhlosti a rovnob�žnosti  

- kontrola vazby zdiva  

  - kontrola osazení p�eklad�

1.10. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Dodavatel je povinen zajiš�ovat postup výstavby tak, aby bylo nep�íznivých vliv�

stavební �innosti na životní prost�edí minimáln�. P�i provád�ní prací je t�eba dodržovat 

základní pravidla BOZP, zvlášt� pak se p�ipomínají a nutno respektovat tyto zákony, 

p�edpisy a vyhlášky:   

- zákoník práce ve zn�ní pozd�jších zm�n a dopln�ní 

- zákon �. 324/1990 Sb. - vyhláška 	ÚBP o bezpe�nosti práce p�i stavebních pracích  

- zákon �. 48/1982 - vyhl. 	ÚBP - základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce 
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P�i odstra�ování stavby je nutno dodržovat platné obecn� závazné právní p�edpisy a 

technické normy (zejména ustanovení vyhlášky �. 137/1998 Sb., vyhlášky �. 324/1990Sb., 

o bezpe�nosti páce a technických za�ízení p�i stavebních prací). 

2. ZÁV�R 

Cílem technologického postupu zd�ní bylo ur�it p�ipravenost staveništ� p�ed 

zapo�etím zdících prací, zvolit správnou technologii provád�ní, stroje a ná�adí. Jeho 

sou�ástí je pracovní postup v�etn� p�ípadné ochrany p�ed pov�trnostními vlivy, jakost a 

kontrola kvality a zp�sob zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 
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D. ROZPO�ET VARIANTNÍHO �EŠENÍ VELOX



�������
�����

�	
����������
���	
��	������������������������
��

�����

�������

���
�	
����������

���	
��������� 
�!����"��
#$%
����

���������� ��� ���������������������  !    

���������"� �	�"����������

�����"#��$� %��	
��&��'�"� ������

%(�������"�(������� %���#��"�

&	'(	)�	
%�$��!���
*��!��$+��	'(	)�	
%�$��!��� �����$+��	'(	)�	
%�$��!���

%�
)�
��

*�+���"���

��+���"���

��(�	�����"���

����	������"���

%)����"���

*%�

%)��,������'��	�"����,�*%� ������'��	�"������"����

������'��	�"������������&�

��("�����'��#�����-./01

���
�#�������

%�2'
��'�������#3��

�#�������#3��'��(����

�2������������'�����(��#�

����	�(2#�	4��

%�'4��&������'�(��'���  !  

 !  

 !  

 !  

 !  

 !  

 !  

 !  

 !  

+�(�����"� %��
���#��"�� %����������"��

0�����

��&�� ��&��

0����� 0�����

��(#�� ��(#��

%	�"���(��0�*

0�*

,�$��'��	�����-�!���.

5 ! 6��#�'�

5 ! 6��#�'�

7�889�977!::

788�997!  

/��/0�1�23�� ")

��

��

�	!	4�	
���	'(	)��

7�; :�5<<!  

58;�855!  

 !  

 !  

7�889�977!  

 !  

7�889�977!  

7�889�977!  

)
(���� %	�"���'��
(����5�����
��$+��	$�����-�

8

��&��

��(#��

=�>�?��@#��

:9>55>: 55

%(����	��(�A������=B.@0(C���D#����)E���>�>



�������
�������

)
(����

: 5
��� 5

5>5

=������$�����2��"��������#�&
=�����������F�+G@�H�F�����	�������

�������'����������

%	�"���'��
(���
0������#�����:9>55>: 55

@#����>�:

&���(#��!�-�����
��$+-���+!�

���
��$+��+! 6�� ��� 7	��
�� 8	$��4 6*�6�	�$	��

5 %���'�(�	�� <I �I  !   !   !   !   !   ! 

: %	�"������
�"	3��'�
��"	�	�' ;9;�5<5!   !   !   !   !  7: !:

< ��#�"&�����("���'���������� 5�J<;�7:J!   !   !   !   !  <9<!I

7 +����&���������� 5�757� 7:!   !   !   !   !  78 !<

;: K(�����(����$�����3' 585�<<<!   !   !   !   !  5!9

II ������#3��'�(2�������� 7 <�< 5!   !   !   !   !   ! 

855 .
"����(��#����  !  58;�855!   !   !   !  J! 

9�0����::3�� �10�1��3�� �3�� �3�� �3�� ���2�3:")

�&;3���'��
�����	�(!���-�

� #��4�� ��'�� *��!��$� ")

%�'4��&������'�(��'���  !  7�889�977!   !  

����	�(2#�	4��  !  7�889�977!   !  

�2������������'�����(��#�  !  7�889�977!   !  

�#�������#3��'��(����  !  7�889�977!   !  

%�2'
��'�������#3��  !  7�889�977!   !  

���
�#�������  !  7�889�977!   !  

��("�����'��#�����-./01  !  7�889�977!   !  

)�
������
(���  !  7�889�977!   !  

�3��

%(����	��(�A������=B.@0(C���D#����)E���>�>



�������
�������

)
(����

: 5
��� 5

5>5

=������$�����2��"��������#�&
=�����������F�+G@�H�F�����	�������

�������'����������

%	�"���'��
(���
0������#�����:9>55>: 55

@#����>�<

�	 5�)5 �	!	4�� �	(#�

8< 8$	4��
+ ,�$�=8< ,�$��
 <��$5���5 ,�!�5���5")")

� �������	
��

5 5:5�5 F55 5>)  ������'���#�����(2��'����'����J ��
�< 7;<!5<  7I!< ::�9<:!<5  !      !     

��������������	
����� ������

: 5<5�5 F55 7>)  *"����'���
�(�4��������������>:�����5    ��<
�< 5�5<J!::J: 79!I JJ�J5:!J5  !      !     

����������
������������ �������

����������
���������� �������
����������
��������� �����
��������� �������
��������� �������
�������� ������
��������� �������
����������� ��������
�������� ��������

< 5<:�5 F5: :>)  *"����'�����3'2�����:  ��������>:���5   ��<
�< 5<8!J99 5J7!J :5�:J8!<J  !      !     

�� ���
������������ ������
�� ����
������������ ������
�� ���
�������������� �����
�� ����
������������� ����
�� ����
������������ �������
�� ����
������������ �����
�� ����
���������� ������

����������� ����
�� ����
����������� ������
���������� �����
������������� ������
���������� ������
�� ����
������������� ������
�� �����
������������� ������

7 5;:�: F855:>)  +����&�(2��'����'����(�����>�5F7���5  ��
�< 5� 59!:J; JI!5 ; �589!I<  !      !     

�������������	
������������ ��������
!"�!��#��$%&'(��')*
������������ ��������

J 5;:�J F55 :>)  +����&�(2��'����'����(���
���>5F7���<   ��
�< 8;<!;I  57:!  5 9�77<!I9  !      !     

�������������	
��������+����� �������

; 5;:�J F;555>)  +����&�(2��'����'�
��#��(��
L�����'���<   ��
�< 5J8!78  599!  :I�; 7!<;  !      !     

��������������	
�����+����� ��������

8 5;8�5JF5   >B  ��"4��'����(��������������2>5F7
�< J I!5:9 ;<!J <:�<:I!;<  !      !     

,-.!/0,1�#�!"�!�(
������������ ��������

9 587�5 F55 5>)  %	��(����!����!�3���������
������'�
�< J I!5<  8 !: <J�87 !I<  !      !     

I        5 ?����#��&�(�	��

%(����	��(�A������=B.@0(C���D#����)E���>�>



�������
�������

)
(����

: 5
��� 5

5>5

=������$�����2��"��������#�&
=�����������F�+G@�H�F�����	�������

�������'����������

%	�"���'��
(���
0������#�����:9>55>: 55

@#����>�7

�	 5�)5 �	!	4�� �	(#�

8< 8$	4��
+ ,�$�=8< ,�$��
 <��$5���5 ,�!�5���5")")

��������'����(�!����������
�����'�"��#���
�(" 5!    :J�   !  :J�   !   !      !     

*��$+�(��-�� :>��2>>3>> �3�����

� �
����������
��������
�
��

5 :5J�I F55 5>)  %������'�(�"4'�
����#��������4�������I:6���
�: 7:J!<5:J ;!; :�9 8! ;  !      !     

'.!23-�!	40#*(
����������� ������

������� �������
'.!23-��40�"(
��������� �������

55 :85�J<F5555>)  �"3�	2�
	�"����
������#�����>������&��5;F;<���
�< J !< ; 5�5<:!  J;�I7;!<I 5!895;7 9I!;:859

!	�!"!�5�'$%&
�6����7�����7����7���7���7���7���7���8��������� ������
�,�*9,1�'$%&
�
6�����7���7���7���7�����7���7���7����7����7����7���7���7�����8���������

�������

�$#.-"!�5�"0%#&
�6�����������7������8�����+6�����7����8 �������

5: :8<�<:F5<:5>)  M�"�
�����
	�"�������������N�: O:J�-=�:J1
�< 7J!5;J5 :�;; !  5: �5<I!58 :!J:J  557! 7599

�������������� �����
66������8+6������7�������88����� �����
����������� ������
������������� ���
������������� ������
����������� ������
��������������� ����
������������ ������

��������������� ������
������������� �����

5< :8<�<;F5755>)  +�
��4�
	�"�������������
�����2��������'�'
� 5!9 ;7 : �JJ !  <8�5:5!J: 5! J:I7 5!I : <

��#:;<�
�6�����;�������8;���� ������

57 :87�<:F5<:5>)  M�"�
�����
	�"�������(��$�N�: O:J�-=�:J1
�< 8I!<:99 :�;; !  :55� 57!;5 :!J:J  :  !< J::

!	�!"!�5�'$%&
�6����7�����7����7���7���7���7���7���8��������� ������

�,�*9,1�'$%&
�
6�����7���7���7���7�����7���7���7����7����7����7���7���7�����8���������

�������

5J :87�<JF5:5J>)  =�����'������
	�"�������(��$�F�
2'
��'
�: :<I!J55 <9;!J I:�J85!   ! <I:5 I!<I5:<

�,)4=1�'$%&
�6����7�����7����7���7���7���7���7���8������� ��������
�,�*9,1�'$%&
�
6�����7���7���7���7�����7���7���7����7����7����7���7���7�����8�������

�������

5; :87�<JF5:5;>)  =�����'������
	�"�������(��$�F���������'
�: :<I!J55 95!J 5I�J: !5J  !      !     

�,)4=1�'$%&
�6����7�����7����7���7���7���7���7���8������� ��������

�,�*9,1�'$%&
�
6�����7���7���7���7�����7���7���7����7����7����7���7���7�����8�������

�������

%(����	��(�A������=B.@0(C���D#����)E���>�>



�������
�������

)
(����

: 5
��� 5

5>5

=������$�����2��"��������#�&
=�����������F�+G@�H�F�����	�������

�������'����������

%	�"���'��
(���
0������#�����:9>55>: 55

@#����>�J

�	 5�)5 �	!	4�� �	(#�

8< 8$	4��
+ ,�$�=8< ,�$��
 <��$5���5 ,�!�5���5")")

58 :87�<;F59:5>)  +�
��4�
	�"�������(��$�
�����	2��&���"#�5 �J J
� 7!9J75 < � 9 !  57;� 55!<< 5! :55; 7!IJ;95

��#:;	<
�
66����7�����7����7���7���7���7���7���7�����7���7���7���7�����7���7��

������

*��!������'
!�?�$+�'��!���$+� 020��:�3�� 9��3��9:/

� ����������������������	���

59 <75�<:F575 >)  =����������������4�"�
���N�:JO< ��-=�< 1
�< 5<<!7<;8 <� < !  7 7�<5<!: :!77I<5 <:;!9:897

�����
�6�����7����7�����7���7���7���8��������� ������
+6�����������7�������������8 +�����
6����7���7���7���7���7����8��������� �������
+
6������������7������������7������������7������������7������������7������

+�����

���>�
�6�����7�����7�����7���7���7���7���7����8��������� ������
+6���7���7���7���8���������+6��7���7��7���7��7���7��8��������� +�����
+6������������7������������8 +������
6�����7����7����7����7���7���7���7����7�����7����8��������� �������

+6������������7������������7������������7������������7������������8 +������
+6������������7������������7�������������7������������8 +������
���>�
�6�����7�����7�����7���7���7���7���7����8��������� ������
+6���7���7���7���8���������+6��7���7��7���7��7���7��8��������� +�����
+6������������8 +�����
6�����7����7���7����7���7���7����7�����7����8��������� �������
+6���7���7���7���7���7���7���8��������� +������

5I <75�<JF55J:>)  =�����'������+�"P�
�������&!�
��������">�<J���
�: J7:!75  7J;!J :78�;5 !58  ! :I5J 5J!955:J

�����
�6�����7����7�����7���7���7���8���� ��������
+6������7��������8 +�������
�����
�6����7���7���7���7���7����8���� �������
+6�������7�������7�������7�������7�������7��������8 +�������
��>�
�6�����7����7����7����7���7���7���7����7�����7����8���� �������
+6�������7�������7�������7�������7�������8 +�������
+6�������7�������7��������7�������8 +�����
���>�
�6�����7����7���7����7���7���7����7�����7����8���� ��������

+6���7���7���7���7���7���7���8���� +�������

: <75�<JF55;9>B  =�����'�
���(�5J!J�+�"P���������
�: <78!5;9 IJI!  <<:�I<7!55  ! <9J 5<!<;JI8

���>�
�6�����7�����7�����7���7���7���7���7����8���� ��������
+6���7���7���7���8����+6��7���7��7���7��7���7��8���� +������
+6�������7�������8 +������
���>�
�6�����7�����7�����7���7���7���7���7����8���� ��������
+6���7���7���7���8����+6��7���7��7���7��7���7��8���� +������

+6�������8 +������

:5 <75�<;F59:5>)  +�
��4��������(2'����
�����	2��&���"#�5 J J
� 9!9IJ9 <:�I  !  :I:�;85!9: 5! :7I5 I!558<I

���#:;<�
�6���7������8������ ������

%(����	��(�A������=B.@0(C���D#����)E���>�>



�������
�������

)
(����

: 5
��� 5

5>5

=������$�����2��"��������#�&
=�����������F�+G@�H�F�����	�������

�������'����������

%	�"���'��
(���
0������#�����:9>55>: 55

@#����>�;

�	 5�)5 �	!	4�� �	(#�

8< 8$	4��
+ ,�$�=8< ,�$��
 <��$5���5 ,�!�5���5")")

:: <7:�:JF<:5<>)  �2'���������	�
�������+�"P��">�5  ���
�: :J7!J;9 5� 58!  :J9�9IJ!;;  ! 8<IJ 59!9:J< 

�����
�6���7���7���7���7���7���8���� �������
+6���7���7���7���7���7���7���7���8���� +�������
��>��
�6��7��7���7���7��7���7���7���7��7��7���7���7���7���8���� �������
+6���7���7���7���7���7���7���8���� +�������
��>�
�
6��7��7���7���7��7���7���7���7��7���7���7��7��7���7���7���8����

�������

+6���7���7���7���7���7���7���7���8���� +�������

�
#�!%����	�(!��$+��	$�����-�: ��/:0�9�93>/ :2:3>9110

� ����	���������	���

:< 755�<:F5757>)  ���(�������&�
��4�"�
������N�:JO< ��-=�< 1
�< 585!    :�99 !  7I:�79 !  :!77;77 759!<75:7

�����
��� �������
���>�
��� �������
���>�
��� �������

:7 755�<JF75::>)E5 =�����'�
�������&�+�"P��">�<J���
������+�"P�F�Q��:   �P�J  �P�<J���

�: ;85!    <95!  :JJ�;J5!   ! :J9: 58!<:J::
�����
���� ��������
���>�
���� ��������
���>�
���� ��������

:J 755�<JF7585>)  ��(���	������>����($���J�����F�
2'
��'
�: ;85!    5<;!J I5�JI5!J  !  ::8 5!J:<58

�����
���� ��������
���>�
���� ��������
���>�
���� ��������

:; 755�<JF758:>)  ��(���	������>����($���J�����F���������'
�: ;85!    <J!: :<�;5I!:  !      !     

�����
���� ��������
���>�
���� ��������
���>�
���� ��������

:8 755�<;F59:5>)  +�
��4����($�
�����	2��&���"#�5 J J
� 5;!88J :I�   !  79;�78J!  5! :5<I 58!5<<9:

���#:;<�
���������� �������

:9 7< �<:F5<57>)  ����#3R�&����������!�4�"�
�����N�:JO< �-=< 1
�< J!98< <�JJ !  : �97I!5J :!J:J5: 57!9<  <

�����
�������� �����
���>�
�������� �����

:I 7< �<JF555 >)  =�����#�����#��������"#����"�
�: 5;!89  ;87!  55�< I!8:  ! :;I:  !7J58:

�����
���� �����
���>�
���� �����

< 7< �<JF55:I>)  ������������#��������"#����"�
�: 5;!89  5;I!  :�9<J!9:  !      !     

%(����	��(�A������=B.@0(C���D#����)E���>�>



�������
�������

)
(����

: 5
��� 5

5>5

=������$�����2��"��������#�&
=�����������F�+G@�H�F�����	�������

�������'����������

%	�"���'��
(���
0������#�����:9>55>: 55

@#����>�8

�	 5�)5 �	!	4�� �	(#�

8< 8$	4��
+ ,�$�=8< ,�$��
 <��$5���5 ,�!�5���5")")

�����
���� �����
���>�
���� �����

<5 7< �<;F59:5>)  +�
��4�����#3R�������������'�
���"'�5 J J
�  !;85: 7<�JJ !  :I�:< !8; 5! : I:  !;9J:7

���#:;<�
����������� ������

�	�	�	
$%��	$�����-�9 ��9�9��9�3�/ 91�3�>�99

��  �	�������	�!"���#$��

<: ;::�<5F5J5:>)  .
"���������&���=���#��H����">�5  ���!���
��K
�: ::<!I;J 8;J!  585�<<<!:<  !  9 8 5!9 87 

�����
�6���7���7���7�����7���7���7�����7���8���� �������

@(��
��(	
�-���
$A?+0� �1��:::3�� �32�19�

%% �������������&�����!���

<< II9� 5F: ::>)  �2���������(����������"#�#��&���3�����5:��
� 5�:8;!:;II <5;!  7 <�< 5!<  !      !     

���
�$#?�$+�( ���$���	�>> 9�:�:��3:� �3�����

'�� (��������	�������#

<7 855�55F5  5>)%5 .
"����(��#��"����#����>��	����S@��
���������
5P��	����F����������	����(��������'��"����S@�

�: 7J8!I7J 5<!: ;� 77!98  !   :  ! I5JI
������76��������8 ��������

<J 855�57F5JJI>)%7 .
"����(��#��"��>������	�(	���(2#�����'�
:��������F����������	������"�#��?

�: :8;!;7  <8;!  5 7� 5;!;7  ! 5558 <! I  8
������ ��������

<; 855�57F:JJI>)%: .
"����(��#��"����#���#�"	�(	���(2#�����'�

:��������F����������	����=#���#��A#����<J
�: 595!< J <7J!J ;:�;7 !99  ! 5 < 5!9;877

�������� �������

<8 II9�85F55 :>)  �2���������(��#
"����(��#����!���3�����5:��
� J! 7I5 8I7!  7�  9!I9  !      !     

B'	!�-��(�	�#�
	�A1�� �10�1��3:2 /3�9>��

%(����	��(�A������=B.@0(C���D#����)E���>�>



- 78 - 

E. HARMONOGRAM VARIANTNÍHO �EŠENÍ 

VELOX



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení Množství Mj Mj za kolik Nh
1pracovníkem

Normohodiny Po�et
pracovník�

P�edch�dci

1 Bytov ý d�m Pet�v ald u Karv iné - VELOX - hrubá stav ba 89 dny 1.5. 12 31.8. 12

2 Zemní práce 56 dny 1.5. 12 17.7. 12

3 Sejmutí ornice 1 den 1.5. 12 1.5. 12 463,13 m3 0,014 6,42 1

4 Vyty�ení výkopu, objektu a zhotovení lavi�ek 2 dny 1.5. 12 2.5. 12 1 kpl 2

5 Hloubení nezapažených jam 2 dny 2.5. 12 3.5. 12 1135,22 m3 0,026 29,51 2

6 Hloubení rýh 4 dny 4.5. 12 9.5. 12 137,58 m3 0,48 65,76 2 5

7 Vodorovné p�emíst�ní výkopu 6 dny 2.5. 12 9.5. 12 1430,29 m3 0,062 88,66 2 3

8 Zásyp mezizákladového prostoru se zhutn�ním sekce 1. PP 3 dny 28.5. 12 30.5. 12 102,9 m3 0,41 42,19 2 17

9 Zásyp kolem objektu se zhutn�ním sekce 1. PP 3 dny 27.6. 12 29.6. 12 312,4 m3 0,30 93,7 4 33

10 Zásyp základ� se zhutn�ním sekce 1. NP 3 dny 13.7. 12 17.7. 12 93,83 m3 0,41 38,47 2 26

11 Základy a zv láštní zakládání 53 dny 9.5. 12 20.7. 12

12 Zhutn�ní podloží sekce 1. PP 1 den 9.5. 12 9.5. 12 280,12 m2 0,018 5,04 1

13 Provedení polštá�e základového pásu z kameniva sekce 1. PP 3 dny 10.5. 12 14.5. 12 30,18 m3 1,43 43,16 2 12

14 Bedn�ní zakl pás� z�ízení - sekce 1. PP 4 dny 11.5. 12 16.5. 12 167,65 m2 0,69 114,67 4

15 Vyvazování výztuže zakl. pás� sekce - 1. PP 6 dny 11.5. 12 18.5. 12 3,88 t 23,19 92,73 2

16 Betonáž základových pás� sekce 1. PP 1 den 21.5. 12 21.5. 12 55,52 m3 0,21 11,66 2 15

17 Demontáž bedn�ní základových pás� - sekce 1. PP 2 dny 24.5. 12 25.5. 12 167,65 m2 0,17 28,51 2 16

18 Provedení polštá�e základové desky z kameniva sekce 1. PP 1 den 31.5. 12 31.5. 12 9,01 m3 1,43 12,88 2 8

19 Vyvazování výztuže základové desky 1. PP 2 dny 1.6. 12 4.6. 12 1,26 t 23,19 29,22 2 18

20 Betonáž základové desky sekce 1. PP 1 den 5.6. 12 5.6. 12 31,62 m3 0,21 6,64 2 19

21 Zhutn�ní podloží sekce 1. NP 1 den 2.7. 12 2.7. 12 145,19 m2 0,018 2,62 1 9

22 Provedení polštá�e základu z kameniva sekce 1. NP 2 dny 3.7. 12 4.7. 12 20,13 m3 1,43 28,79 2 21

23 Bedn�ní zakl pás� z�ízení - sekce 1. NP 2 dny 4.7. 12 5.7. 12 71,86 m2 0,69 49,58 4

24 Vyvazování výztuže zakl. pás� sekce - 1. NP 3 dny 4.7. 12 6.7. 12 1,66 t 23,19 38,49 2

25 Betonáž základových pás� sekce 1. NP 1 den 9.7. 12 9.7. 12 23,8 m3 0,21 4,99 2 24

26 Demontáž bedn�ní základových pás� - sekce 1. NP 1 den 12.7. 12 12.7. 12 71,86 m2 0,17 12,22 2 25

27 Provedení polštá�e základové desky z kameniva sekce 1. NP 1 den 18.7. 12 18.7. 12 3,85 m3 1,43 5,51 2 10

28 Vyvazování výztuže základové desky 1. NP 1 den 19.7. 12 19.7. 12 0,55 t 23,19 12,75 2 27

29 Betonáž základové desky sekce 1. NP 1 den 20.7. 12 20.7. 12 13,55 m3 0,21 2,85 2 28

30 Sv islé a kompletní konstrukce 57 dny 8.6. 12 27.8. 12

31 Ztracené bedn�ní obvodových a vni�nch nosných st�n VELOX  1. PP 4 dny 8.6. 12 13.6. 12 229,35 m2 0,56 128,43 4 20

32 Betonáž st�n 1.PP 1 den 15.6. 12 15.6. 12 34,41 m3 0,21 7,22 4

33 Provedení izolace suterénních st�n z XPS 4 dny 21.6. 12 26.6. 12 223,96 m2 0,50 11,98 4 51

34 Ztracené bedn�ní obvodových a vni�nch nosných st�n VELOX  1. NP 4 dny 23.7. 12 26.7. 12 320,94 m2 0,56 179.72 6 29

35 Betonáž st�n 1. NP 1 den 30.7. 12 30.7. 12 51,04 m3 0,21 10,72 4

36 Ztracené bedn�ní obvodových a vni�nch nosných st�n VELOX  2. NP 4 dny 2.8. 12 7.8. 12 319,96 m2 0,56 179,18 6

37 Betonáž st�n 2. NP 1 den 9.8. 12 9.8. 12 48,00 m3 0,21 10,08 4

38 Vnit�ní nenosné p�í�ky VELOX 2. NP 2 dny 17.8. 12 20.8. 12 111,01 m2 0,49 54,39 4 49FS+5 dny

39 Vnit�ní nenosné p�í�ky VELOX 1. NP 3 dny 21.8. 12 23.8. 12 89,72 m2 0,49 43,96 2 38

40 Vnit�ní nenosné p�í�ky VELOX 1. PP 2 dny 24.8. 12 27.8. 12 53,81 m2 0,49 26,37 2 39

41 Vodorov né konstrukce 43 dny 12.6. 12 9.8. 12

42 Strop - ztracené bedn�ní + vyvázání oc. výztuže nad 1.PP 3 dny 12.6. 12 14.6. 12 160,00 m2 0,51 81,6 4

43 Schodišt� z 1.PP do 1. NP 1 den 14.6. 12 14.6. 12 8,39 m2 4,01 33,62 4

44 Betonáž stropu a schodišt� 1. PP 1 den 15.6. 12 15.6. 12 42,93 m3 0,21 9,02 4

45 Strop - ztracené bedn�ní + vyvázání oc. výztuže nad 1.NP 3 dny 25.7. 12 27.7. 12 250,00 m2 0,51 127,5 6

46 Schodišt� z 1.NP do 2. NP 1 den 27.7. 12 27.7. 12 8,39 m2 4,01 33,62 4

47 Betonáž stropu a schodišt� 1. NP 1 den 30.7. 12 30.7. 12 66,93 m3 0,21 14,05 4

48 Strop - ztracené bedn�ní + vyvázání oc. výztuže nad 2.NP 3 dny 6.8. 12 8.8. 12 250,00 m2 0,51 127,5 6

49 Betonáž stropu 2. NP 1 den 9.8. 12 9.8. 12 64,00 m3 0,21 13,44 4

50 Izolace proti v od� 55 dny 18.6. 12 31.8. 12

51 Pokládka izolace proti vlhkosti svislá: nát�r + 2 x GLASTEK 40 3 dny 18.6. 12 20.6. 12 181,31 m2 0,53 96,09 4 32

52 Pokládka izolace proti vlhkosti vodorovná: nát�r + 2 x GLASTEK 40 4 dny 28.8. 12 31.8. 12 276,64 m2 0,45 124,49 4 40
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1 den

1 den

2 dny

2 dny

3 dny

1 den

1 den

1 den

1 den

1 den

57 dny

4 dny

1 den

4 dny

4 dny
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F. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VARIANTNÍHO 

�EŠENÍ VELOX



- 81 - 

OBSAH: 

1. Technologicky postup stavby st�n VELOX............................................. 

1.1. Obecné informace ....................................................................  -82- 

1.2. Pracovní podmínky ..................................................................  -82- 

1.3. Materiál.....................................................................................  -83- 

1.3.1. Deskové dílce.............................................................  -83- 

1.3.2. Spojovací prost�edky ….............................................  -84- 

1.3.3. St�nové výztuhy …....................................................  -85- 

1.4. Doprava ..................................................................................... -85- 

1.5. Pracovní stroje a ná�adí ............................................................. -86- 

1.6. P�evzetí staveništ�...................................................................... -87- 

1.7. Personální obsazeni.................................................................... -87- 

1.8. Pracovní postup.......................................................................... -87- 

1.9. Jakost a kontrola kvality............................................................. -92- 

1.10. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci...................................... -92- 

2. Záv�r ........................................................................................................ -93- 

3. Seznam použité literatury.......................................................................... -93- 



- 82 - 

1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

1.1 Obecne informace 

Jedná se o stavbu o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží bytového 

domu. Vstup do bytového domu je z ulice Topolova p�ímo do haly v 1.NP. Vjezd do 

podzemní garáže je taktéž z ulice Topolova. V podzemním podlaží se nacházejí 3 stání a 

další 2 stání jsou plánována p�ed objektem u vjezdové rampy do podzemního podlaží. Ve 

sklepních prostorách jsou situovány sklepní místnosti pro uskladn�ní v�cí majitel� byt�, 

dále technické místnosti a sklad zahradního nábytku. V prvním nadzemní podlaží se 

nachází dv� bytové jednotky o velikosti 2+KK a jedna mezonetová bytová jednotka, která 

má v 1. NP 2+KK a dále ve 2. NP 2+1. Ve druhém nadzemním podlaží jsou dále situovány 

2 bytové jednotky o velikosti 2+KK. Celková dispozice domu je meziúrov�ov� spojena 

schodišt�m a osobním výtahem. 

Svislé nosné konstrukce budou tvo�eny st�novým konstruk�ním systémem ze 

ztraceného bedn�ní VELOX. Obvodové st�ny jsou tvo�eny skladbou st�ny AL 37, vnit�ní 

nosné st�ny LL 22 a vnit�ní nenosné p�í�ky L 7,5.

Vodorovné konstrukce budou tvo�eny systémem ztraceného bedn�ní VELOX. 

Celoplošná desková železobetonová konstrukce stropu, s využitím desek typu WSD 35 a 

ocelová výztuž p�i horním i spodním okraji. (nutný návrh statika) 

1.2 Pracovni podminky 

Staveništ� bude za�ízeno dle výkresu zásady organizace výstavby. P�ed zapo�etím 

zdících prací, musí byt provedena p�ejímka základových konstrukcí a v místech zakládání

zdiva musí být položena vodorovná hydroizolace. O p�evzetí musí být po�ízen záznam ve 

stavebním deníku. Na staveništi budou umíst�ny dv� stavební bu�ky pro pot�eby 

p�evlékání pracovník�, dv� uzamykací skladové bu�ky pro ochranu materiálu p�ed 

pov�trnostními vlivy a jedna bu�ka se sociálním vybavením pro pracovníky. Rozvod 

elektrické energie bude zabezpe�en pomocí rozvodné sk�ín�, která bude napojena na 

p�ivedené elektrické vedení z místní sít�. Rozvod vody bude napojen na ve�ejnou 

vodovodní sí� a kanalizace pomocí kanaliza�ní p�ípojky na uli�ní kanaliza�ní �ád. Veškeré 

stavební práce budou provád�ny v souladu s platnými normami a požadavky investora.

Staveništ� bude oploceno mobilním plotem. P�íjezdová cesta, která je tvo�ena 

betonovými panely bude napojená z p�ilehlé komunikace. Skladování deskových prvk�
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ztraceného bedn�ní st�n a drobných prvk� p�íslušenství spojovacích prvk� VELOX, bude 

realizováno na paletách. Palety budou skladovány na zpevn�né ploše staveništ� ur�ené pro 

skladování materiál�. Pro provád�ní betonáže, musí být teplota okolí min. + 5 °C. 

Provád�ní stavby systému VELOX m�že být p�erušeno za nevhodných klimatických 

podmínek, p�i silném v�tru a dešti. V p�ípad� nep�íznivých pov�trnostních podmínek, se 

hotová konstrukce bude chránit p�ed provlhnutím. 

Musí být p�esn� vyty�ena poloha st�n, dve�ních a okenních otvor�. Palety s prvky 

ztraceného bedn�ní VELOX se rozmístí mimo vyty�ené zdi a s ohledem na manipula�ní 

prostor.  

Práce nesmí být zapo�aty d�íve, než dosáhnou základové konstrukce pot�ebné 

pevnosti, tvrdosti a únosnosti. Také je nutné zkontrolovat provedení izolací proti podzemní 

vod� a zemní vlhkosti. 

1.3  Material 

Konstruk�ní systém VELOX využívá principu ztraceného bedn�ní ze št�pko 

cementových desek, kdy monolitické železobetonové jádro tvo�í nosný st�nový systém. 

1.3.1. Deskové dílce 

1) Obvodové st�ny 

Obecné informace 

Materiál:   Velox AL 37 tl. 370 mm 

Konstrukce:   185mm deska WS185 

     + 150 mm beton C 25/30 

     + 35 mm deska WS35 

Rozm�ry dílce:  2000 / 500 mm 

Spot�eba           

VELOX WS 35:  347,16 m2     obr. 14 Velox EPS 

VELOX WS 185 EPS: 347,16 m2
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2)  Vnit�ní nosné st�ny

Obecné informace 

Materiál:   Velox LL 22 tl. 220 mm 

Konstrukce:   2 x 35 mm deska WS 35 

     150 mm BETON C 25/30 

Rozm�ry dílce:  2000 / 500 mm 

Spot�eba           

VELOX WS 35:  542,41 m2     obr. 15 Velox LL 22 

3) Vnit�ní nenosné p�í�ky

Obecné informace 

Materiál:   Velox L 7,5 tl. 75 mm 

Konstrukce:   1 x 75 mm deska 

Rozm�ry dílce:  2000 / 500 mm 

Spot�eba           

VELOX WS 35:  254,57 m2     obr. 16  Velox L 7,5 

1.3.2. Spojovací prost�edky 

        Tab. 8 Schéma spon VELOX 
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Materiál:   Ocel 11 343 

Pr�m�r:   4 a 5 mm 

Pevnost v tahu:  540 Mpa 

1.3.3. St�novévýztuhy 

Materiál:   Ocel 10 505 

Horní výztuž:   8 mm 

Dolní výztuž:   6 mm 

Výška výztuhy  150 mm 

        obr. 17 St�nová výztuha 

1.4. Doprava 

Jednotlivé komponenty prvk� ztraceného bedn�ní se budou dopravovat na staveništ�

zafoliované  na paletach, za pomoci nákladních automobil� nap�. typ� TATRA T815, 

pop�ípad� IVECO eurocargo opat�ených hydraulickou rukou. Prvky budou skládány na 

p�edem definované skladovací místa. P�emis�ováni ze skladu materiálu na místo pot�eby 

na stavb� se bude provád�t mobilním je�ábem nap�. LIBHERR LTM 1050 .  

Nosnost max.: 50t / 3m 

Vyložení max.: 42m 

Výška max.: 57m 

Po�et náprav: 3 

Transportní hmotnost: 36t 

Pr�jezdnost (v/š): 3,65m / 2,5m 
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obr. 6 LIBHERR LTM 1050 

�erstvá betonová sm�s, bude na stavbu dopravena auto domícháva�i. Možnosti 

volby objem� auto domícháva�e jsou od 6 do 15 m3. Na stavb� dojde k domíchání bet 

sm�si v domícháva�i na požadovanou konzistenci. �erstvá betonová sm�s se z auto 

domícháva�e na místo finálního uložení do�erpe za použití �erpadla na betón. 

Vertikální dosah:  38,7 m 

Horizontální dosah:  34,7 m 

Po�et ramen:   4 

�erpatelné množství:  136 m3/h 

        obr. 18 SWING S39SX 

1.5. Pracovní stroje a ná�adí 

Skladba ná�adí pro provád�ní montáže systému VELOX: 

- okružní kotou�ová pila s vidiovým kotou�em 

- ru�ní oblouková pila délky min 800 mm 

- vrta�ka  

- tesa�ské kladivo 

- montážní  žeb�ík 

- vodováha, š��ra 

- ponorný vibrátor 

- svinovací metr 
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- ocelové, nebo d�ev�né stojky k podep�ení stropu 

- h�ebíky 63/2,5 mm 

- d�ev�né ploché klíny 

- zna�kovací zednický provazec 

1.6. P�evzetí staveništ�

P�ed zapo�etím zdících prací, musí byt provedena p�ejímka základových 

konstrukcí, zejména z hlediska rovinatosti podkladu pro provedení založení první vrstvy 

cihelného zdiva a v místech zakládání zdiva musí být položena vodorovná hydroizolace. O 

p�evzetí musí být po�ízen záznam ve stavebním deníku. 

1.7. Personální obsazení 

Pro �asov� hospodárnou montáž systému VELOX je zapot�ebí min. t�í až �ty� �lenné 

pracovní �ety.  

Rozd�lování probíhá následovn�:  -  2. Tesa�i na montáž bednících desek 

-  1. Pomocník na �ezání desek 

1.8. Pracovní postup 

 Na p�ipravenou podkladovou konstrukci (pod budoucími st�nami musí být 

položený hydroizola�ní pás budoucí vodorovné hydroizolace objektu s dostate�nými 

p�esahy pro celoplošné napojení – Glastek 40S), se p�enese skute�ný p�dorys stavby a 

postupné sestavování bednících desek st�n se za�íná rozvíjet od rohu objektu. 

 P�i vytvá�ení rohu se na vn�jší desku bedn�ní nasadí jednostranné spony tak, že 

první se osadí (tlouš�ka st�ny + 50 mm) od rohu stavby a následné spony v pravidelných 

rozestupech, v po�tu 4 ks/bm st�ny. Poslední spona na desce se osadí cca 50 mm od jejího 

konce. Pro vytvá�ení roh� nesmí být použity p�í�ezy z desek kratší než 1 m. Deska se 

položí sponami na p�edkreslený p�dorys.  

 P�ed osazením vnit�ní desky do jednostranných spon se na její konec umístí 

jednostranná spona. Platí zásada, že vn�jší a vnit�ní bednící desky se musí p�ekrývat 

alespo� o tlouš�ku st�ny. Ideální je za�ít jednou celou a jednou polovi�ní deskou. 
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19 Umíst�ní spon 
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Do bedn�ní první vrstvy st�n se v místech pot�eby (cca co 2 m) zasunou st�nové 

výztuhy na celou výšku 

podlaží, které se využívají 

k zajiš�ování svislosti st�n. 

Nerovný základ lze 

nejsnadn�ji kompenzovat 

podklínováním spodních 

hran desek. Sty�né spáry 

musí k sob� t�sn� doléhat, 

ložné musí kopírovat 

p�dorys. 

       Obr. 21 Napojení vnit�ní st�ny 

 B�hem sestavování systému VELOX je možno do bedn�ní vkládat instalace – 

odpadní a v�trací trouby, krabice elektro, elektrické rozvody v instala�ních trubkách, které 

je nutno v bedn�ní zajistit proti 

posunutí. V míst� pot�eby 

instala�ní drážky se do bedn�ní 

vloží pás polystyrénu a po 

betonáži se odstraní. Obdobná 

konstrukce instala�ní šachty je 

patrná z obrázku. Malé drážky 

pro instalace lze vyfrézovat.  

    

  

Obr. 22 Prostupy bedn�ním 

 Po kompletním sestavení první �ady bedn�ní st�n následuje betonáž v celém 

p�dorysném rozsahu do výše zhruba 400 mm, to je po spodní hranu oboustranné spony. 

Zhutn�ní betonu se provede p�chováním. Po zalití betonem  musí být bedn�ní 

zkontrolováno , pop�ípad� p�esn� p�dorysn� vyrovnáno. Je nutno kontrolovat svislou 

polohu okrajových pruh� a st�nových výztuh. 
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Druhé a následné �ady desek se osadí do ocelových spon a pr�b�žn� se zajiš�ují 

sponami a h�ebíky. P�esazení desek jednotlivých vrstev bedn�ní (vázání bednících desek) 

musí být minimáln� o 250 mm, a zárove� se musí dodržovat p�esazení vn�jších a vnit�ních 

desek bedn�ní o minimální „t“ – tlouš�ka st�ny. Ložné a sty�né spáry bedn�ní musí být 

p�esné, bez mezer mezi deskami. Desky se mohou ve sty�ných spárách p�ibít, aby se 

zabránilo posunutí desek. Rohy se zhotovují st�ídavým vzájemným p�esahováním vn�jších 

desek, v míst� styku se musejí p�ibít. 

V míst� styku st�ny a stropu je 

t�eba vn�jší bednící desku vytáhnout až 

po horní úrove� navrhovaného stropu 

bez horizontální spáry a zajistit ji 

stropními sponami v po�tu 4 ks/bm. 

Stropní spony se osazují v úrovni 

spodního okraje stropu jedním koncem 

na vnit�ní desku bedn�ní a druhým 

koncem do p�edvrtaných otvor� (o 

pr�m�ru 12 mm) vn�jší pr�b�žné 

desky. Z vn�jší strany se spona zajistí 

h�ebíkem, zaraženým do oka spony.     Obr. 23 St�na u stropu 

        

 Ost�ní oken a dve�í se provádí pomocí okrajových pruh�, které uzavírají st�nu ze t�í 

stran. Okrajové pruhy se p�ibíjejí mezi desky st�ny 

h�ebíky (minimáln� 3 ks na ší�ku desky). Úrove�

parapet� oken se ponechá otev�ená pro betonování. 

Pod parapet do betonového jádra se doporu�uje uložit 

minimáln� dva kusy žebrované betoná�ské oceli, které 

p�esahují 750 mm do navazující st�ny. P�eklady jsou 

tvo�eny prostorovými ocelovými nosníky, pop�ípad�

betoná�skou ocelí. P�ed betonáží je nutné horní ost�ní 

oken a dve�í podep�ít. 

       

       

         Obr. 24 Okenní otvor 
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 P�ed ukládáním stropních bednících desek p�ekontrolovat vyosení st�n a pop�ípad�

vyrovnat. Rozmístí se jednoduché podp�ry (d�ev�né nebo univerzální ocelové) a pomocí 

hranol� se vytvo�í podélný nosný rošt. Na n�m se vytvo�í p�í�ný nosný rošt, který je nutné 

upevnit – p�ibít – k vnit�ní desce 

bednící st�ny. Vzdálenost podp�r 

je až 660 mm p�i tlouš�ce ŽB 

desky 220 mm. Stropní desky se 

uloží na podp�ry a po obvodu st�n 

se p�ibijí k vnit�ním deskám 

bedn�ní st�n a probíhá armování 

vlastního deskového stropu, 

s p�esahem do nosných st�n. Do 

obvodových a nosných st�n se 

zavazuje v�ncová výztuž. 

Vystav�né bedn�ní stropu a st�n 

se postupn� zalévá betonovou 

sm�sí. Na hotovém podlaží m�že 

pokra�ovat sestavování bedn�ní 

st�n následujícího patra.      Obr. 25 Deskový strop 

 Pro betonáž se používá betonová sm�s m�kké konzistence o velikosti zrn 

maximáln� 16 mm. Doprava betonové sm�si do bedn�ní se provede �erpadlem na beton. 

Ukládání betonové sm�si bude probíhat plynule po celém obvodu kompletn� sestaveného 

bedn�ní v souvislých vodorovných vrstvách zhruba vysokých 500 mm. P�i ukládání 

betonové sm�si se musí dbát na �ádné vypln�ní bedn�ní betonem. Betonová sm�s p�i 

ukládání bude ve všech místech konstrukce dokonale a stejnom�rn� zhutn�na. Betonáž se 

provádí (po vybetonování celé základní vrstvy bedn�ní) v celém rozsahu jednoho patra 

v�etn� stropu. 

 Stavba nosných st�n a následná betonáž m�že být provád�na i po jednotlivých 

vrstvách p�i zachování polohy a ošet�ení pracovní spáry. Pracovní spára p�i betonáži má 

být v principu umíst�na tak, aby tlak �erstvého betonu sm��oval kolmo k ní. Její poloha 

v bedn�ní musí být o 100 mm níže než ložná spára desky. Pracovní spára a ložná spára 

desky nesmí být v jedné úrovni. 
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1.9. Jakost a kontrola kvality 

  Práce budou provád�ny v souladu s platnými normami dle p�iložené technické 

dokumentace. Kontrolu provede stavební dozor za p�ítomnosti stavbyvedoucího a o 

provedené kontrole bude proveden �ádný záznam do stavebního deníku. 

Kontrola podkladu hydroizolace  

- kontrola celistvosti hydroizolace  

- kontrola úplnosti provedení  

- kontrola materiál� dle projektové dokumentace  

- kontrola p�esahu hydroizolace  

Kontrola betonové sm�si  

- kontrola dodané betonové sm�si dle projektové dokumentace  

- vyhotovení zkušebních kužel� pro krychelné zkoušky  pevnosti 

- kontrola konzistence betonové sm�si  

Kontrola st�n  

- kontrola pro vibrování betonové konstrukce st�n 

- uložení ocelové výztuže sten 

- kontrola použité ocele st�n 

- kontrola provázání výztuže dle projektu 

- kontrola rovinatosti st�n  - v délce kteréhokoli 1 m ±10mm  

- v délce 10 m ±50mm  

- kontrola svislosti st�n  - v rámci 1 podlaží ±20mm  

- v rámci celé výšky budovy ±50mm  

- kontrola provedení spár desek ztraceného bedn�ní st�n 

- kontrola umíst�ní otvor� dle projektové dokumentace  

- kontrola rozm�rové shodnosti s projektovou dokumentací  

- kontrola pravoúhlosti a rovnob�žnosti  

- kontrola vazby desek systému ztraceného bedn�ní st�n  

1.10. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Dodavatel je povinen zajiš�ovat postup výstavby tak, aby bylo nep�íznivých vliv�

stavební �innosti na životní prost�edí minimáln�. P�i provád�ní prací je t�eba dodržovat 
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základní pravidla BOZP, zvlášt� pak se p�ipomínají a nutno respektovat tyto zákony, 

p�edpisy a vyhlášky:   

- zákoník práce ve zn�ní pozd�jších zm�n a dopln�ní 

- zákon �. 324/1990 Sb. - vyhláška �ÚBP o bezpe�nosti práce p�i stavebních pracích  

- zákon �. 48/1982 - vyhl. �ÚBP - základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce 

P�i odstra�ování stavby je nutno dodržovat platné obecn� závazné právní p�edpisy a 

technické normy (zejména ustanovení vyhlášky �. 137/1998 Sb., vyhlášky �. 

324/1990Sb., o bezpe�nosti páce a technických za�ízení p�i stavebních prací). 

2. ZÁV�R 

Cílem technologického postupu stavby ze systému VELOX bylo ur�it p�ipravenost 

staveništ� p�ed zapo�etím stavby prvk� ztraceného bedn�ní, zvolit správnou technologii 

provád�ní, stroje a ná�adí. Jeho sou�ástí je pracovní postup v�etn� p�ípadné ochrany p�ed 

pov�trnostními vlivy, jakost a kontrola kvality a zp�sob zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci. 
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G.VYHODNOCENÍ VARIANTNÍCH �EŠENÍ
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�ešením zadání diplomové práce, bylo zpracovat variantní �ešení hrubých staveb ze 

dvou r�zných konstruk�ních systém�. Pro diplomovou práci byl vybrán st�nový 

konstruk�ní systém z cihelných blok� Wienberger – Porotherm a st�nový konstruk�ní 

systém ztraceného bedn�ní VELOX. Pro vyhodnocení projektu diplomové práce bylo 

zpracováno variantní �ešení rozpo�t�, harmonogram� a tepeln� technických posudk�. 

P�i hledání �ešení, který ze dvou konstruk�ních st�nových systém� je výhodn�jší pro 

stavitele, jsem došel k následujícím výsledk�m: 

WIENBERGER VELOX 

Cena výstavby hrubé stavby 

bytového domu 

[K�] 

4 533 144,- 4 716 425,- 

100,00% 104,04% 

Doba výstavby hrubé stavby 

bytového domu 

[dny] 

108 89 

100,00% 82,41% 

Sou�initel prostupu tepla 

obvodovou st�nou objektu 

[W/m2K] 

0,18 0,18 

Tab. 9 Vyhodnocení 

Jako výhodn�jší navrhuji použít st�nový konstruk�ní systém ze ztraceného bedn�ní 

VELOX. Systém je sice cenov� nákladn�jší, ovšem jen o 4,04 %, ale jsme schopni ho 

dokon�it o 17,59 % rychleji než st�nový konstruk�ní systém WIENBERGER. P�i této 

�asové úspo�e, jsme schopni ušet�it na výrobních režiích a na za�ízení staveništ�. Volbou 

konstruk�ního systému ztraceného bedn�ní VELOX získáme, za totožné finan�ní náklady 

do jisté míry objekt, který má odoln�jší konstruk�ní systém, s kompaktn�jší konstrukcí, 

s rychlejší dobou výstavby, s v�tší možností akumulace tepla a konstruk�ní systém 

s totožnými tepeln� technickými vlastnostmi. 


