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Anotace diplomové práce 
 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat návrh a projektovou dokumentaci pro 

polyfunkční dům, chcete-li obchodní a kancelářské centrum (OKC I) v Kroměříži. 

Záměrem je vybudovat nový objekt, který bude plně funkční a bude mít 2 nadzemní a 1 

podzemní podlaží. Řešený projekt poskytuje možnosti v mnoha oblastech podnikání a 

obchodu v klidné příměstské části s dostatečnou občanskou vybaveností.  

V suterénu se nachází 2 konferenční místnosti s možností pronájmu, sklady a archivy. 1. 

podlaží je rozděleno na 4 pronajímatelné jednotky s navazujícími sociálními a skladovými 

prostory. Předpokládané využití je pro obchodní účely. 2. podlaží je určeno pro provozní 

(administrativní) zázemí investora. Nachází se zde kanceláře a další místnosti, které je 

doplňují. V okolí objektu jsou navrženy i dostatečné parkovací kapacity a prostory pro účel 

zásobování. 

Diplomová práce obsahuje jak výkresovou, tak i textovou část -projektovou dokumentaci. 

Součástí řešení je i technologická část, která obsahuje technologický postup výkopových 

prací, časový harmonogram, položkový rozpočet, tepelně-technické posouzení a další přílohy.   

Abstract (of diploma thesis) 
 

Aim of this diploma thesis was to prepare a proposal and project documentation for 

polyfunctional building – business and office center (OKC I) in Kromeriz. 

The intention was to develop a new building which would be fully functional and would have 

2 above-ground floors and 1 underground floor. Discussed project provides opportunities for 

many enterpreneurship and business areas in calm suburban part of the city with sufficient 

civil facilities. 

Two conference rooms with posibility to rent, storing rooms and archives are placed in the 

basement of the planned building. First floor is divided into four rental units with connecting 

social and storing spaces. Addressed rental units are expected to be used for business 

purposes. Second floor offers offices and other rooms which are determined to be an 

operational (administrative) base of the investor. Moreover, sufficient parking spaces and 

areas for incoming suppliers surround the building. 

Diploma thesis includes both design and text section known as project documentation. Part of 

the thesis is also technological section which consists of technological process of digging, 

time schedule, item budget, thermal-technological evaluation and other annexes. 
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Členění Průvodní a souhrnné technické zprávy odpovídá členění na jednotlivé položky tak, 
jak to vyžaduje Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb) 
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a)  identifikace stavby, stavebníka a projektanta, základní charakteristika 
stavby a její účel 
 

název stavby: 

Obchodní a kancelářské centrum 

Objekt I 

místo stavby: 

Jožky Silného 2349/4 
Kroměříž 
(p.č. 2010/15, 2010/18, 2010/19, 2010/20v k.ú. Kroměříž) 
 

kraj: 

Zlínský 

okres: 
Kroměříž 

městský úřad: 
Kroměříž 

stavební úřad: 
Kroměříž 

 
stavebník (investor): 
                                                     Rovina a.s. 

                                                     Hulínská 18/938, Kroměříž 76701 

                                             IČO: 125 89 36 

                                                     DIČ: CZ – 125 89 36 

                                                     Zastoupení: Ing. Richard Král 

 

generální projektant:                     Michal Zavadil 

                                                       technická kancelář Talichova 2992, 767 01  Kroměříž 

                                                       IČO: 135 89 44 

                                                       DIČ: CZ – 135 89 44 
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zpracovatelé dílčích částí projektové dokumentace (profesí): 

architektonické a stavebně technické řešení, 
stavebně konstrukční řešení:  Michal Zavadil  
 

neřešeno:  
požárně bezpečnostní řešení:  
vytápění, zdravotechnika, plynoinstalace: 
větrání – vzduchotechnika 
silnoproudá elektroinstalace: 
slaboproudá elektroinstalace: 

                   technologické vybavení: 
 
základní charakteristika stavby a její účel: 

Zastavěná plocha: 739,27 m
2 

                  Plocha pozemku     2536m
2
 (celý využívaný areál vč. areálu stavebnin však 9523m

2
) 

                  Obestavěný prostor: 6819 m
3 

 

Navrhovaný objekt Obchodního centra I bude sloužit pro podnikatelskou činnost investora. 

1.s.: v suterénu objektu se budou nacházet 2 konferenční (zasedací místnosti) z nichž jedna 

bude vnitropodniková a druhá pronajímatelná třetím osobám. Dále zde budou sklady pro 

zájemce z řad nájemníků a archivy dle požadavku investora. 

1.n.p.: bude rozděleno na čtyři části, jejichž prostory jsou určeny pro pronajímání třetím 

osobám a dále se zde nachází dva vstupní prostory do 2.n.p. V pronajímatelných prostorech se 

předpokládá zřízení obchodních prostor s navazujícími skladovými a sociálními prostory. 

2.n.p.: je určeno pro provozní (administrativní) zázemí investora. Budou se zde nacházet 

kanceláře a další místnosti je doplňující. 

Součástí navrhovaného objektu bude: 

- napojení na rozvodné sítě technické infrastruktury v areálu investora, 

- zpevněné plochy okolo navrhovaného objektu. 

 

b)  údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
Plocha, na které má být navrhovaná stavba umístěna, je součástí areálu investora. Tento areál 

se rozkládá na pozemcích mezi místní komunikací v ulici Jožky Silného a již existující 

zástavbou – průmyslovými areály. 
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Navrhovaný objekt a s ním související zpevněné plochy a napojení na rozvodné sítě v areálu 

investora, bude umístěn jako samostatně stojící na pozemcích p.č.  2010/15, 2010/18, 2010/19 

a 2010/20 v k.ú Kroměříž. 

Povrch těchto pozemků je rovinný bez zjevného spádu. 

Dané území je v územním plánu města Kroměříže uvedeno jako plocha pro služby a obchod. 

Navrhovanou stavbou dotčené území je dosud nezastavěné. 

Všechny pozemky dotčené navrhovanou stavbou jsou ve vlastnictví investora. 

 
c)  údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
     infrastrukturu 
Geologický a hydrogeologický průzkum byl na pozemcích pro navrhovanou stavbu proveden 

v říjnu 2002 firmou Geostav s.r.o.  

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Objekt bude přístupný z okolních stávajících i nově navržených zpevněných ploch, které 

budou navazovat na již existující zpevněné plochy a komunikace v areálu investora. Tyto jsou 

napojeny již existujícím sjezdem na vozovku místní komunikace v ulici Jožky Silného. Ve 

fázi výkopových prací bude využit i provizorní vjezd z ulice Puklická. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Objekt bude napojen na již existující rozvody technické infrastruktury v areálu investora. 

Jedná se o napojení na: 

- dešťovou kanalizaci, 

- splaškovou kanalizaci, 

- vodovod, 

- plynovod, 

- pevnou telefonní síť. 

- elektro n.n. 

d)  informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Není předmětem řešení Diplomové práce, nevyskytuje se 

e)  informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. 
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f)  údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace (podle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona) 
Stavba je umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací města Kroměříž ze dne 

5.12.1996. Stavbou dotčené pozemky jsou součástí plochy určené pro funkční využití budovy. 

 Na stavbu bylo dne 9.1.2012 vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu v Kroměříži 

stavební povolení. 

            Podmínky stanovené v územním rozhodnutím byly splněny. 

 
g)  věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
Nejsou. 

 
h)  předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Zahájení výstavby Březen 2012 

Dokončení výstavby Říjen  2012 

Výstavba bude probíhat tradičním způsobem bez použití neobvyklých metod či technologií. 

Viz časový harmonogram. 

Postup výstavby bude probíhat tradičním způsobem bez použití neobvyklých nebo nových 

technologických postupů. 

 
i)  statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, 
na ochranu životního     prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové 
ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových 
a nebytových 
Stanovení obestavěného prostoru a odhad ceny a doby výstavby: 

Obestavěný prostor (uřčeno z P.D.): 6819 m3 

Odhad ceny: budova administrativní (včetně vybavení)-cena za 1 m3 =>2807 Kč vč. DPH 

(cena určena dle cenové mapy vyhlášky 3, 2008, příloha 2)  

Celková cena: 2807 x 6819 = 19 140 933 Kč 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a)  zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí;  stavebně historický průzkum u stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 
Staveniště je svojí velikostí i přístupností plně vyhovující pro zamýšlenou výstavbu. 

Stavba se nenachází v památkové zóně. 

b)  urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
Navrhovaný objekt bude v areálu investora umístěn jako samostatně stojící. Jeho jihozápadní 

průčelí bude situováno rovnoběžně s průčelím stávajícího objektu průmyslového centra 

v odstupu cca 22,000 m od něj směrem k ul. Jožky Silného. Severovýchodní štíty obou 

objektů se budou také nacházet v jedné linii. 

Průčelí objektu budou obrácena k jihovýchodu a severozápadu, štítové stěny budou obráceny 

k severovýchodu a jihozápadu. 

Navrhovaný objekt bude mít dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a plochou 

střechou. 

Fasády navrhovaného objektu budou jednoduché členěné pouze vratovými, dveřními 

a okenními otvory bez dalšího členění architektonickými prvky. 

c)  technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 
Objekty pozemních staveb: 

Z konstrukčního hlediska je objekt řešen jako podélný stěnový trojtrakt, jehož vnitřní stěny 

budou nahrazeny sloupy nesoucími průvlaky. 

Podrobné řešení navrhovaného objektu se nachází v části F.1.1. této projektové dokumentace 

Objekty inženýrských staveb: 

Připojení na sítě technické infrastruktury v areálu investora jsou považovány (vzhledem ke 

svému rozsahu) za součást navrhovaného objektu I (v plánu je i objekt II) Obchodního a 

kancelářského centra. 

 



Diplomová práce: Návrh technologického postupu výstavby polyfunkčního domu 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 

TEXTOVÁ ČÁST 
   

MICHAL ZAVADIL 2011/2012 
VŠB-TU OSTRAVA 

Obor: Provádění staveb      

~ 8 ~ 

8  

 

Vnější plochy: 

Zpevněné plochy okolo pozemku budou provedeny dle jejich předpokládaného zatížení. 

Chodník před jihovýchodním průčelím bude proveden z betonové zámkové dlažby. Stejně tak 

bude provedena plocha pro parkování vozidel umístěná na ploše mezi navrhovaným objektem 

a místní komunikací (v ulici Jožky Silného), která bude navazovat na již existují plochu 

tohoto užití. Celkové kapacity pro dopravu v klidu jsou zcela vyhovující. 

Zpevněné plochy před severozápadním průčelím a před severovýchodním štítem 

navrhovaného objektu budou svým provedením vyhovovat pro pojíždění nákladními vozidly. 

Jejich povrch bude asfaltobetonový. 

 
d)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Je uvedeno v části A.c) této projektové dokumentace. 

e)  řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb 
na poddolovaném a svážném území 
Je řešeno v části B.11 této projektové dokumentace. 

f)  vliv stavby na životní prostředí 

Uvedeno v části B.4. 

g)  řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
Přechody mezi nově budovanými zpevněnými plochami (sloužícími pro pohyb vozidel 

i pěších) a přechody mezi nimi a vnitřními prostory navrhovaného objektu i stávajících 

objektů v areálu investora jsou uvažovány a budou provedeny jako bezbariérové, tzn. 

v souladu s vyhl. 369/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výškový rozdíl mezi 

sousedními navazujícími plochami bude maximálně 20 mm.  

 
h)  průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 
Na staveništi byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, jehož výsledky jsou 

shrnuty takto: 

Z geologického hlediska se jedná o podloží vhodné pro danou stavbu i pro její částečné 

podsklepení. 

Nacházejí se zde zeminy 3. a 4 třídy těžitelnosti. 
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Inženýrsko-geologické informace vyplývající z geologického průzkumu fi. Geostav s.r.o. a 

jsou uvedeny jako příloha k Technické zprávě. 

Hydrogeologické poměry 

Výskyt podzemní vody v prostoru staveniště spočívá v hloubce 7 až 10,5 m pod povrchem 

území. Hladina podzemní vody kolísá během roku v závislosti na množství srážek a ročním 

období. 

Údaje o agresivitě pozemních vody a z toho vyplývajících důsledků jsou uvedeny v části B.9. 

 
i)  údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 
Osazení stavby vychází z polohopisného a výškopisného zaměření dané lokality zpracované 

Ing. P.Marešem. 

 Polohopisný systém JTSK, výškopis vztažen k B.p.v. 

 
j)  členění stavby na jednotlivéstavební a inženýrské objekty  
a technologické provozní soubory 
Navrhovaný objekt nebude členěn na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. 

Z tohoto hlediska je považován za jediný stavební objekt a to včetně připojení na jednotlivé 

rozvodné sítě technické infrastruktury v areálu. 

 
k)  vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 
Stavba nebude mít svým provozem negativní vliv na okolí. Provádění stavby bude 

zajištěno tak, aby negativní účinky na okolí stavby bylo minimální. Stavba je prováděna 

běžnými postupy výstavby a malou mechanizací, její zásobování negativně neovlivní 

dopravní situaci na okolních komunikacích.             

            Dále – viz část 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí což není předmětem 

řešení Diplomové práce. 

 
l)  způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F 
Při provádění stavby budou dodržena veškerá dotčená ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č.591/2006 Sb. a dalších souvisejících platných předpisů. 
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2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Doložení statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek: 

a)  zřícení stavby nebo její části 

b)  větší stupeň nepřístupného přetvoření 

c)  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

     v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d)  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Navržené konstrukční řešení stavby splňuje požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích 

vyhlášek. 

 

3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

a)  zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b)  omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c)  omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d)  umožnění evakuace osob a zvířat 

e)  umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Navržené konstrukční a materiálové řešení stavby splňuje požadavky Stavebního zákona, jeho 

prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících předpisů. 

 

4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

4.1.  Všeobecně 

Vybudováním navrženého objektu (OKC I) nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané 

lokalitě, protože navržená technická řešení omezují nebo vylučují vznik nežádoucích emisí.  

Navržené vybavení objektu hygienickým a sociálním zařízením vyhovuje požadavkům 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

4.2.  Ochrana podzemních vod 

Je zajištěna vodotěsností trubních vedení. 

4.3.  Odpady 

4.3.1 Odpady ze stavby 

Stavební suť a ostatní odpady ze stavby jsou očekávány v množství dále uvedeném. Odpad 

bude na stavbě tříděn a shromažďován dle uvedených druhů a bude předán k recyklaci 
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oprávněné osobě (např. Resta Lutopecny, sběrný dvůr kroměříž). Pouze nerecyklovatelný 

odpad bude uložen na skládce. 

Předpokládá se, že níže uvedená množství odpadu nebudou překročena. 

kód odpadu       název odpadu a jeho očekávané množství 

17 01 01         beton (vč. pórobetonu)     0,100 t 
17 01 02         cihly      0,050 t 
17 02 01         dřevo      0,010 t 
17 02 03         plasty      0,020 t 
17 04 05         železo a ocel      0,020 t 
17 04 11         kabely neuvedené pod č. 17 04 10      0,020 t 
17 06 04         izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03      0,020 t 
17 08 02         stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01      0,050 t 
15 01 01         papírové a lepenkové obaly     0,100 t 
15 01 02         plastové obaly     0,020 t 
15 01 10         obaly na barvy     0,010 t 
 

4.3.2. Odpady z užívání stavby 

S odpady se bude nakládat v rámci systému odpadového hospodářství společnosti Rovina a.s. 

ve spolupráci s oprávněnou organizací – Biopas s.r.o. Tento odpad bude cyklicky vyvážen 

(1× týdně). 

kód odpadu    název odpadu 
15 01 01         papírové a lepenkové obaly 
15 01 02         plastové obaly 
15 01 03         dřevěné obaly 
15 01 07         skleněné obaly 
20 03 01         směsný komunální odpad 
 

Nádoby pro shromažďování odpadu budou umístěny na zpevněné ploše navazující 

na parkoviště (mezi navrhovaným objektem a vozovkou místní komunikace – ulicí Jožky 

Silného) v jeho koncové části.  

 

5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Není náplní řešení Diplomové práce 

 

6.  OCHRANA PROTI HLUKU 

Hlavním zdrojem hluku v dané oblasti je doprava jak v ulici Jožky Silného, tak na nedaleké silnici I/47 

(v úseku Kroměříž – Hulín). 

Vnitřní prostory navrhovaného objektu budou proti pronikajícímu hluku chráněny obvodovými 

konstrukcemi a to jak stěnami ,tak i výplněmi otvorů. 
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Provoz v objektu nebude zdrojem hluku, který by svou úrovní přesahoval úroveň hluku v dané 

lokalitě. (Což se prakticky dokazuje provozem ve stávajících objektech prům. zóny) 

Proti jeho šíření nebudou činěna žádná zvláštní opatření. 

 

7.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Není náplní řešení Diplomové práce 

 

8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
     SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby: 

Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhl. č. 492/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

na přístupnost všech pobytových prostor navrhovaného objektu. Jedná se totiž o objekt, kde se 

předpokládá zaměstnávání více než 20 osob (dle vyhlášky č. . 492/2006 Sb. § 1 písm. d)). 

Přístup osob těžce pohybově postižených – osob upoutaných na vozík pro invalidy – 

do prostor 2.n.p. bude zajištěn pomocí výtahu (dostačující by byl i tzv. schodolez, ale 

požadavek investora s přihlédnutím na dispoziční řešení objektu bylo zhotovení výtahu). Jako 

hygienická zařízení pro tělesně postižené budou zřízeny tři záchody odpovídající 

požadavkům, které budou umístěny ve 2.n.p. a v 1.s. (v podlaží kde je výskyt zaměstnaných 

tělesně postižených osob nejpravděpodobnější). 

Vstupy do objektu odpovídají také požadavkům Přílohy č.1 výše uvedené vyhlášky. 

Zpevněné plochy okolo budovy a parkoviště budou plně přístupné dle vyhl. č. 369/2001 Sb. 

 

9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Radon 

Navrhovaný objekt se bude podle mapových podkladů nacházet v oblasti nízké kategorie 

radonového indexu geologického podloží. 

Pro ochranu vnitřního prostoru objektu proti pronikání radonu do něj plně postačují navržené 

stavební konstrukce – povlaková izolace z asfaltových pásů Skloelast extra a podlahová deska 

z drátkobetonu v ploše 1.n.p, 1.s. Vnitřní prostor objektu bude za provozu účinně provětráván. 

Agresivní spodní vody 

Podzemní voda, která se zde vyskytuje, má mírně kyselou reakci (pH =  6,2 – 6,6). 

Koncentrace síranů je mírně zvýšená. 
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Tyto uvedené skutečnosti jsou pro navrhovaný objekt bezpředmětné, protože základy jsou 

navrženy jako plošné a do zvodnělého prostředí v podloží nedosahují. 

Seismicita 

Navrhovaný objekt jí ohrožen není – nenachází se v seismické oblasti. 

Poddolování 

Navržený objekt není ohrožen vlivem nerovnoměrných poklesů podloží, protože se nenachází 

v poddolovaném území. 

Ochranná a bezpečnostní pásma 

Navržený objekt se nebude nacházet uvnitř žádného ochranného či bezpečnostního pásma 

technické infrastruktury. 

 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Není náplní řešení této diplomové práce 

 

11.  INŽENÝRSKÉ STAVBY 

a)  odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odpadní vody jsou odděleny na vody dešťové a splaškové a z dotčeného území jsou 

odváděny zvláštními potrubními sítěmi. Tato stávající oddílná kanalizace je již v provozu a 

navrhovaný objekt na ni bude napojen. 

 

Dešťové vody 

jsou odváděny z plochy areálu do zatrubněné části vodoteče. Na tento systém je napojeno 

odvodnění střechy navrhovaného objektu a zpevněných ploch okolo něj.  

 

Splaškové vody 

jsou gravitačně svedeny do jímky, ze které jsou tlakovou kanalizací přečerpávány do kanalizačního 

systému v sousedním areálu. Dále je napojen na systém městské kanalizace vybavené čistírnou 

odpadních vod.  

b)  zásobování vodou 

Areál je napojen na uliční řád veřejného vodovodu přípojkou. 

Objekt  bude napojen na stávající rozvodné potrubí vodovodu v areálu.  
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c)  zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na rozvodné potrubí zemního plynu v areálu investora. 

Připojení na rozvodnou síť elektrické energie bude provedeno novým podzemním připojením. 

Připojovací kabelové vedení bude napojeno na  sloupový transformátor v areálu investora 

v jihozápadním štítu navrhovaného objektu.  

 

d)  řešení dopravy 

Objekt bude přístupný z okolních zpevněných ploch a komunikací, které navazují na 

zpevněné plochy již existující. Přístup na ně je zajištěn stávajícím sjezdem z vozovky v ulici 

Jožky Silného. 

Kapacita stávajících vnitřních komunikací v areálu i existujícího sjezdu bude plně vyhovující 

i po rozšíření areálu. 

Pro odstavení / parkování vozidel (tj. řešení dopravy v klidu) budou sloužit k tomu účelu 

určené zpevněné plochy – parkoviště a to jak stávající, tak i nově vybudované. Jejich kapacita 

plně vyhovuje provozu. 

 

e)  povrchové úpravy okolí, včetně vegetačních úprav 

Nezpevněné plochy na pozemcích investora, které bezprostředně navazující na nově 

budované plochy zpevněné budou zatravněny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kroměříži dne   …………………….                                                      Michal Zavadil 
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F: DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Členění Dokumentace stavby (objektů) odpovídá členění na jednotlivé položky tak, jak to 
vyžaduje Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). 
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F.1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení 

F.1.1.0.  Technická zpráva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
Tato technická zpráva je zpracována tak, že každá její část (mající vlastní označení – tedy 
jednotlivé kapitoly a články) obsahuje popis stavby dle projektové dokumentace, která 
sloužila jako podklad pro vydání stavebního povolení a též pro její provádění. 
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a)  účel objektu 
Navrhovaný objekt Obchodního a kancelářského centra Objekt I bude sloužit pro 

podnikatelskou činnost investora. 

1.s. v suterénu objektu se budou nacházet 2 konferenční (zasedací místnosti) z nichž jedna 

bude vnitropodniková a druhá pronajímatelná třetím osobám. Dále zde budou sklady pro 

zájemce z řad nájemníků a archivy dle požadavku investora. 

1.n.p. bude rozděleno na čtyři části, jejichž  prostory jsou určeny pro pronajímání třetím 

osobám a dále se zde nachází dva vstupní prostory do 2.n.p. V pronajímatelných prostorech se 

předpokládá zřízení obchodních prostor s navazujícími skladovými a sociálními prostory. 

2.n.p. je určeno pro provozní (administrativní) zázemí investora. Budou se zde nacházet 

kanceláře a další místnosti je doplňující. 

 
b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Navrhovaný objekt (vč. souvisejících zpevněných ploch) bude umístěn jako samostatně stojící 

na pozemcích p.č. , 2010/15, 2010/18, 2010/19 a 2010/20 v k.ú Kroměříž.  Jeho jihovýchodní 

průčelí bude situováno rovnoběžně se severozápadním průčelím stávajícího objektu 

průmyslové zóny, který je také majetkem investora v odstupu 22,000 m od něj. 

Severovýchodní štíty obou objektů se budou nacházet v jedné linii. 

Navrhovaný objekt bude mít dvě nadzemní podlaží s částečným podsklepením a s plochou 

střechou. 

Z hlediska dispozičního bude objekt rozdělen na čtyři pronajímatelné prostory v 1.n.p. 

a administrativní prostory ve 2.n.p., ke kterému náleží i dva vstupní prostory v 1.n.p. 

Přibližně ½ půdorysné plochy objektu bude podsklepena a to její jihozápadní část (štít). 

1.s. 

V suterénu objektu jsou 2 konferenční (zasedací místnosti) z nichž jedna bude 

vnitropodniková a druhá pronajímatelná třetím osobám. Dále se zde nacházejí sklady pro 

zájemce z řad nájemníků a archivy dle požadavku investora. Schodiště je zde odděleno 

(lemováno) prosklenými stěnami a prostor schodiště oddělen skleněnými dvoukřídlými 

dveřmi z důvodu prosvětlení. Propojovací chodba je ve tvaru písmene U. Nechybí zde ani 

sanitární prostory WC muži, WC ženy i WC pro invalidy. Dalším technickým zařízením 

budovy bude místnost s výměníkovou stanicí a dalšími technologiemi. Na sklady (archivy) 
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navazuje v těsné blízkosti výtah pro snadnou komunikaci a návaznost z hlediska manipulace 

s potřebným uskladněným (zbožím, materiálem, tiskopisy). 

 

1.n.p. 

Všechny čtyři pronajímatelné prostory jsou z hlediska dispozičního uspořádány shodně. 

Hlavní prostor je přístupný vchodovými dveřmi v jihovýchodním průčelí a vraty v průčelí 

severozápadním. Uprostřed každého pronajímatelného prostoru, je umístěno zázemí - 

sanitární místnosti se šatnou, které jsou uspořádány takto: z hlavního prostoru je přímo 

přístupná šatna, za kterou je umístěna umývárna se sprchou a umývadlem a dále je přímo 

z hlavního prostoru přístupná předsíň (s umývadlem) a za ní WC a úklidová komora. 

Oba vstupy do 2.n.p. budou provedeny shodně. Zádveří je přístupné vchodovými dveřmi 

v jihovýchodním průčelí, za zádveřím je přístupný neoddělený schodišťový prostor a 

po schodišti (pravotočivém) prostor2.n.p. Když projdeme pod schodištěm dostaneme se 

k prostoru výtahu. 

 

2.n.p. 

Ve 2.n.p. se nachází centrální hala s horním osvětlením světlíky ve střeše. Z tohoto 

centrálního prostoru jsou přístupny jednotlivé místnosti (prostory) ve 2.n.p.: 18 kanceláří 

(z toho 9 u jihovýchodního a 9 u severozápadního průčelí), dvě denní místnosti (obě 

situovány ve střední části dispozice) každá s navazujícím skladem. Denní místnosti budou 

přímo osvětleny shora střešními světlíky, v jejich stěnách budou osazena okna, která budou 

sloužit pro osvětlení chodeb a skladů. U štítů jsou situovány kuchyňské kouty a sanitární 

místnosti, obě jejich sestavy jsou shodné avšak zrcadlově obrácené. V každé z těchto sestav 

bude: úklidová komora (s výlevkou), WC mužů (sestávající z předsíně s umývadlem, za ní 

umístěné místnosti s pisoárem a z ní přístupné místnosti s klozetem), WC žen (sestávající 

z předsíně s umývadlem a za ní umístěné místnosti s klozetem) a WC pro invalidy. Jedno WC 

pro invalidy bude určeno pro muže a jedno pro ženy, obě budou přístupna přímo z  chodby. 

Veškeré prostory2.n.p. budou propojeny dvěma chodbami, ze kterých budou přístupny 

jednotlivé místnosti tak, že se bude jednat o dispoziční pětitrakt. 
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Venkovní prostor: 

Před jihovýchodním průčelím bude zřízen chodník š. 2,0 m, který bude navazovat na  

parkovací plochy obdobně jako je to zřízeno u sousední budovy. Chodník bude proveden 

z betonové zámkové dlažby do podsypu. Parkovací plochy budou asfaltobetonové a budou 

navazovat na stávající komunikaci. 

Před severozápadním průčelím bude zřízena zpevněná plocha (pro přístup do navrhovaného 

objektu). Tato zpevněná plocha bude svým provedením uzpůsobena pro pohyb těžkých 

nákladních vozidel. Její povrch bude asfaltobetonový. 

Obdobná zpevněná plocha bude zřízena i před severovýchodním štítem navrhovaného 

objektu. Na ni bude navazovat plocha pro odstavení / parkování osobních vozidel, která bude 

pokračováním již existujících ploch tohoto účelu. Provedena bude tentokrát z betonové 

zámkové dlažby. 

 

Fasády navrhovaného objektu budou jednoduché členěné pouze vratovými, dveřními 

a okenními otvory bez dalšího členění architektonickými články. 

Omítky v 1.n.p. budou hladké bílé pouze pásy nad otvory budou opatřeny světle modrou 

malbou viz Pohledy. Na veškerých plochách fasád bude aplikován fasádní kontaktní tepelně 

izolační (zateplovací) systém Baumit se stěrkovou omítkou. 

Nezpevněné plochy sousedící s nově provedenými zpevněnými plochami a svahy násypů jako 

jejich součást budou zatravněny. 

Všechny pobytové prostory v objektu budou přístupny pro všechny osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. 

 

c)  kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
zastavěná plocha: 
739,27 m2 
užitná plocha: 
 
1.s.: 
Celkové podlahové plochy 317,5 m2 
 
1.n.p.: 
pronajímatelná jednotka č.1:     147,000 m2 

pronajímatelná jednotka č.2:     141,120 m2 

pronajímatelná jednotka č.3:     141,120 m2 

pronajímatelná jednotka č.4:     147,000 m2 
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vstupní prostor do 2.n.p. 
2× 45,280 m2  =       90,56 m2 
celkem 1.n.p.                               666,800 m2 
 
2.n.p.: 
administrativní provoz:                637,970 m2 
 
celkem: 
                                                    1622,27 m2 
 
obestavěný prostor  (celkem): 
                                                     6819 m3 
 
počet pronajímatelných jednotek (v 1.n.p.):     4 
 
počet samostatných kanceláří (ve 2.n.p.):     16 ( max. 18 ) 
 
počet pracovníků – osob na pracovištích: 
v pronajímatelných jednotkách: 
maximálně po 5 osobách / jednotku, 
tj.  maximálně  4× 5 osob  = 20 osob 
v administrativním provozu: 
16 kanceláří po 2 osobách, 
tj.  16× 2 osoby  = 32 osob 
 
orientace objektu: 

Podélná osa objektu je orientována ve směru  jihovýchod (JV) – severozápad (SZ). 

Vstupy do administrativní části (ve 2.n.p.) a vstupy osobní (pro pěší) do pronajímatelných 

jednotek jsou umístěny do jihovýchodního (JV) průčelí. Nákladní vstupy do pronajímatelných 

jednotek budou umístěny do severozápadního (SZ) průčelí. 

Okna místností ve 2.n.p. budou umístěna do obou (JV i SZ) průčelí. 

 

osvětlení: 

Umělé osvětlení je navrženo tak, že ve všech místnostech v objektu splňuje normové 

požadavky. 

Přirozené osvětlení bude splňovat v pobytových prostorech ve 2.n.p. požadované normové 

hodnoty. V pobytových prostorech 1.n.p. bude splňovat požadované hodnoty v částech 

přilehlých k průčelním stěnám, v ostatních částech je bude splňovat jako součást osvětlení 

sdruženého. V 1.s. jsou navržena okna s anglickými dvorky po obvodu místností s trvalým 

pobytem lidí, tudíž také osvětlení sdružené. V místnostech skladů (archivů) a technické 

místnosti je zajištěno pouze osvětlení umělé. 
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d)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
 

vlastní  TECHNICKÁ ZPRÁVA  - popis stavebních konstrukcí 

 

1.  Práce HSV 

1.1.  Zemní práce 

Výkopy budou provedeny převážně v rostlé zemině 3. třídy rozpojitelnosti (S5-SC,F4-CS,G), 

kde nelze vyloučit výskyt kamenů. 

Násypy pod podlahy přiléhající k zemině budou prováděny po vrstvách max. tloušťky 

0,100 m, které budou řádně hutněny. Zemina získaná z výkopů (viz výše) bude pro tento 

násyp použita, jen pokud to její vlastnosti dovolí, lze ji však použít pro násypy okolo objektu. 

Případná potřebná zemina bude získána nákupem v okolí, předpokládá se, že v okruhu 

do 15 km od staveniště. 

Pokud bude pro násyp použita zemina soudržná je třeba hutněním dosáhnout min. objemové 

tíhy 16,000 kN/m3 (pórovitost max. 40%). Bude-li použita zemina nesoudržná je třeba 

hutněním dosáhnout min. relativní hutnosti Id =  0,7. 

V případě, že bude použito zemin různého druhu, musí být ukládány sendvičově, tj. 

po vrstvách tak, aby v jedné vrstvě byla vždy jen zemina jednoho druhu. 

Násypy okolo budovy budou provedeny obdobně jako pod podlahami (viz výše), avšak vrstvy 

mohou mít max. tloušťku 0,300 m. 

 

1.2.  Základy 

Základy pod obvodovými stěnami budou tvořeny základovými pasy ze slabě 

vyztuženého betonu C8/10, které budou provedeny jako jednostupňové. Bednění základových 

pasů bude zajištěno systémem Peri Domino. 

Základové patky pod sloupy budou provedeny ze železobetonu C16/20. Spodní (plošná) část 

bude nad základovou spárou vyztužena sítí Kari 8/150 × 8/150 viz výkres výztuže, krycí vrstva 

betonu bude mít nejmenší tloušťku nomc  = 35 mm. Rozměr dle P.D. výšky 850mm. Vrchní 

část bude tvořena prefabrikovaným kalichem pro osazení sloupu -subdodávka Topos Tovačov 

s.r.o. Rozměr 1000/1000/800mm. Vyztužení viz prováděcí výkres. Pro zajištění spolupůsobení 

bude použita vyčnívající výztuž-pruty (budou ohnuty do tvaru  U). Ochrana spodní vrstvy 
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výztuže před znečištěním zeminou bude zajištěna provedením ochranné vrstvy betonové 

mazaniny C8/10 v tl. 100 mm. Prostupy a drážky v základech budou provedeny dle výkresové 

části a dle údajů v  projektové dokumentaci. 

Bednění základových patek bude zajištěno systémem NOE SL-2000. 

 

1.3.  Svislé konstrukce 

1.s., 1.n.p., 2.n.p. 

- sloupy 

Budou součástí vnitřního montovaného skeletu, který nahrazuje podélné střední stěny a nesou 

jeho průvlaky. Vnitřní sloupy stojí volně nebo jsou k nim přistavěny příčky, krajní jsou 

umístěny svým venkovním lícem umístěny do vnějšího líce štítové stěny. 

Sloupy budou osazeny do kalichů připravených v základech. Zbývající prostor v kalichu 

okolo sloupu bude vyplněn zálivkou z malty cementové (MC 30). 

Popis sloupů a jejich součástí (beton, výztuž, kotevní a manipulační prvky) bude uveden 

v jejich výrobní dokumentaci. Kalichy pro patky i kompletní skelet řešen jako subdodávka fi. 

Topos Tovačov s.r.o. 

 

- obvodové stěny 

budou zděné z cihel Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm Universal. Vyjímku tvoří zdivo 

1.s., kde použijeme zdící prvky Porotherm 40 P+D a jedna stěna bude zhotovena jako 

betonová tl.350mm z betonu C 20/25.  

- dělicí příčky mezi pronajímatelnými jednotkami navzájem a mezi nimi a vstupy do 2.n.p. 

budou zděné z přesných protipožárních příčkovek Promatect na speciální zdící tmel. 

- ostatní příčky buď sádrokartonové tl. 125mm nebo příčkovky Ytong tl. 100mm 

 

- překlady ve stěnách z cihel Porotherm 

Nad otvory pro garážová vrata budou z dvojic ocelových válcovaných nosičů I č.200. Oba 

nosníky budou vzájemně spojeny na horní a dolní přírubě příložkami z pásové oceli 30×5 mm 

po cca 1m. Prostor mezi nosníky bude vyplněn prostým betonem C8/10. Viditelné příruby 

budou potaženy rabicovým pletivem. 

Nad ostatními otvory v obvodových stěnách budou překlady vytvořeny z čtveřic prefa 

překladů Porotherm PTH 7. Provedení bude odpovídat pokynům výrobce. Nad otvorem oken 
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z kanceláří ve 2.NP atypické světlosti 2630mm ve stěnách budou použity železobetonové 

překlady RZP. 

 

1.4.  Vodorovné konstrukce 

Stropy budou provedeny takto: 

- průvlaky 

Budou součástí vnitřního montovaného skeletu, který bude nahrazovat podélné střední stěny. 

Složeny budou z jednotlivých prefabrikovaných prvků délky odpovídající osové vzdálenosti 

sloupů, na které budou uloženy shora. 

Popis průvlaků a jejich součástí (beton, výztuž, kotevní a manipulační prvky) bude uveden 

v jejich výrobní dokumentaci. 

- stropní tabule 

Pro strop budou použity předpjaté stropní panely Spiroll PPS 250 – 4+0 tl. 250mm. Panely 

budou uloženy shora na vnitřní průvlaky a obvodové stěny, v uložení budou podlity vrstvou 

cementové malty MC 30. 

Pro část stropu s prostupy pro instalační šachty budou použity výměny z ocelových 

válcovaných nosičů I a železobetonové stropní desky (PZD). 

- ztužující pozední věnce 

Budou probíhat po obvodu panelového stropu a mezi panely nad průvlaky. Zhotoveny budou 

z betonu C16/20 , jejich podélná (nosná) výztuž bude tvořena pruty oceli 10 505 (R) 

4× φ 12 mm, třmínky φ 6 mm budou vyrobeny z oceli 10 216 (E). Na rozích budou všechny 

pruty kolmo k sobě jdoucí vzájemně svařeny, stejně jako na styku věnců nad průvlaky a 

na štítových stěnách. 

 

1.5.  Schodiště a rampy 

Vnitřní schodiště budou provedena jako železobetonová montovaná trojramenná se stupni 

přímými. 

Jejich členění na jednotlivé díly, způsob kotvení, použitý beton a uspořádání výztuže budou 

určeny ve výrobní dokumentaci. 

Jejich uspořádání odpovídá požadavkům ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní 

požadavky. 
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 Další přidružené práce: 

1.6.  Úpravy povrchů 

A.  Omítky 

 

A.1.  Omítky vnitřní 

V 1.n.p. budou na stěnách i stropech provedeny takto: 

Na stěnách z cihelného zdiva budou provedeny jako vápenocementové štukové plstí hlazené, 

Na stěnách ze zdiva Ytong bude provedena tenkostěnná stěrková dvojvrstvá omítka 

vápenosádrová. 

Na prefabrikátech budou provedeny jako vápenocementové štukové plstí hlazené a budou 

zpevněny vložením výztužné mřížky ze skelných vláken. 

 

A.2.  Omítky vnější 

Povrchová úprava je součástí fasádního tepelně izolačního systému Baumit. Jako izolant 

budou použity desky stabilizovaného fasádního pěnového polystyrenu EPS 100 F, které 

budou k podkladu lepeny tmelem a mechanicky kotveny talířovými plastovými hmoždinkami 

(kotvení platí i pro jiné materiály tepelně izolační vrstvy). Pro sokl budou použity desky Orsil 

EPS Perimeter (SD) tl.80mm. Tyto desky budou přesahovat o 300 m nad okolní terén. 

Tloušťka izolace na všech fasádách bude 100 mm, na ostěních 20 mm. Finální povrchovou 

úpravu bude tvořit tenkovrstvá stěrková silikátová omítka Baumit, která bude aplikována 

na všech venkovních plochách (kromě soklu – zde bude řešen obklad). 

 

A.3.  Malby 

Barevné ztvárnění bude korespondovat s výkresem pohledů a to tak, že nad všemi vchody a 

vraty bude barevné odlišení blankytně modrou barvou. 

Na zbylé ploše byla zvolena barva bílá Standard vše fi.HET. 

 

B.  Podlahy 

Skladba podlahových konstrukcí je uvedena v části F.1.1.9. této projektové dokumentace. 

V celé ploše podlah v kontaktu se zeminou bude provedena podlahová deska 

z drátkobetonové mazaniny tl. 170 mm s povrchem strojně hlazeným a opatřeným 

korundovým vsypem Panbex (tzv. „průmyslová podlaha“) či vsypem Fortedur 1020. Pod ní 
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bude provedena tepelné izolace- jedná se o systém EPS Perimetr tl. 150mm.  Perimetr bude 

položen na rostlý terén, v místě násypu zhutněný na Id=0,7. Mezi tyto vrstvy bude vložena 

hydroizolace 2x asfaltový pás typu S, nosná vložka skelná tkanina Skloelast Extra tl.4mm. 

Dále viz Skladby konstrukcí. 

Ve 2.n.p a 1.n.p. nad podsklepenou částí objektu bude nosná část (vrstva) podlahy v celé 

ploše podlaží tvořena samonivelační anhydridovou mazaninou – Anhyflow AE 20 (tl. 45-

50 mm). Izolační vrstva tepelná a zároveň i zvuková bude tvořena dvěma vrstvami desek 

pěnového polystyrenu, pro jednu z vrstev je vhodné použití desek z modifikovaného 

pěnového polystyrenu (určeného pro zvukové izolace.). Typově se jedná o EPS 100Z-tepelná 

izolace a EPS T3500 proti kročejové neprůzvučnosti.  

Dále viz Skladby konstrukcí. 

 

1.7.  Výplně otvorů 

Jednotlivé typy a materiály viz výpis prvků. 

Vchodové dveře budou dvojkřídlové s nadsvětlíkem pevně zaskleným. Vrchní kování dveří 

bude z kovové slitiny. Vnitřní dveře s požadovanou požární odolností budou použity 

v rozsahu stanoveném požárně bezpečnostním řešením, a budou vybaveny samozavírači. 

Některé z vnitřních dveří budou odpovídat vyhlášce č. 369/2001 Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Označení viz Výpisy prvků. 

Sekční vrata uzavírající vjezdové otvory v severozápadním průčelí budou bílá z lamel 

hliníkových vyplněných polyuretanovou pěnou, jedna z lamel v horní části vrat (dle 

rozhodnutí investora) bude zasklená – pro osvětlení vnitřního prostoru. Ve vratech budou 

zřízena průchozí dvířka se samozavíračem, jejich vrchní kování bude z kovové slitiny 

Uzavírací mechanismy veškerých dveří i garážových vrat budou součástí elektronického 

zabezpečovacího systému objektu. 

Okna budou vyrobeny z plastových profilů (pětikomorových, vyztužených) bílých. Vrchní 

kování bude plastové. Zasklení dvojsklem (U=1,1). 

Parapetní desky v interieru budou provedeny z desek tvrdých laminovaných taktéž v bílé 

barvě.  

Konstrukce zastřešení světlíků ve 2.n.p. budou mít nosnou konstrukci z ocelových 

tenkostěnných, uzavřených profilů. Jejich výplně budou z desek polykarbonátových (Lexan) 

čirých s profilem tříkomorovým, upevnění desek bude provedeno pomocí lišt dále viz 
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prováděcí dokumentace. Sokl světlíků bude opatřen tepelně izolační výplní (z desek EPS) a 

oplášťován pásy plechu z titanzinku. Světlíky budou provedeny jako pevné (bez otevíracího 

mechanismu), větrání vnitřních prostor bude nucené větrací soustavou. Pro výstup na střechu 

bude sloužit žebřík na jihozápadním štítu budovy. 

 

1.8.  Ostatní konstrukce a práce 

Větrání vnitřních prostor ve všech  podlažích bude provedeno jako nucené větvenými 

soustavami s odvodem (výfukem) vzduchu buď nad střechu budovy nebo obvodovým pláštěm 

budovy – jejich řešení není obsahem Diplomové práce. 

Na stavbě bude použito lešení kozové (v. =  1,200 – 1,800 m) a lehké trubkové nebo Haki (případně 

jiné typové). 

 

2.  Práce PSV 

 

2.1.  Izolace proti vodě a zemním plynům 

Bude provedena z 2× pásů asfaltových typu S ( Skloelast extra) přitavením na penetrovanou 

plochu podkladu – celou horní plochu EPS Perimetr. Jedná se o izolaci s nosnou vložkou ze 

skelné tkaniny a pro naše požadavky plně dostačuje-viz technologické listy. 

V sanitárních místnostech v 1.s, 1.n.p., 2.n.p. bude podlaha proti proniknutí vody chráněna 

použitím vhodné stěrkové hydroizolace, a to Schomburg Combiflex C2. tl. 2 mm. 

 

2.2.  Krytiny povlakové 

Střešní krytina bude provedena ze souvrství asfaltových pásů typu SBS Glastek a to Glastek 

40 mineral a Glastek 40 special dekor bodově natavených k podkladu. 

Barva bude určena investorem (z výběru nabízeného výrobcem). 

Krytina bude vyvedena na stěny střešních nástaveb až pod jejich oplechování shora. 

Materiály budou aplikovány dle pokynů jejich výrobců v technických listech. 

 

2.3.  Izolace tepelné a zvukové 

Jsou navrženy takto: 
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- stěny 

Tepelná izolace je součástí aplikovaného fasádního tepelně izolačního systému Baumit. 

Desky EPS 100F  tl. 100 mm. Dále viz skladby konstrukcí F 1.1.9. 

- příčky sádrokartonové 

Do příček sádrokartonových budou v celé jejich ploše vloženy pásy z přilnavé minerální vlny-

 Isover Piano Twin 5/10, které budou působit jako zvuková i tepelná izolace. 

 

-podlaha na terénu 

Použita bude tepelná izolace Orsil EPS Perimetr. 

Perimetr jsou speciální izolační desky s vysoce uzavřenou buněčnou strukturou z 

expandovaného polystyrenu napěňovaného do forem. Tato technologie zajišťuje mimořádné 

vlastnosti desek PERIMETR. Dále viz prospekt-technologie, vlastnosti, kladečský postup 

udávaný výrobcem. 

 

- strop nad volným prostorem 

Tepelná a zároveň i zvuková izolace bude tvořena deskami pěnového polystyrenu o celkové 

tl. 115 mm. Pro spodní vrstvu budou použity desky EPS T3500 tl. 35 mm (modifikované, 

určené proti kročejové neprůzvučnosti), pro vrchní vrstvu budou použity desky 

EPS 100Z tl. 80 mm. Desky budou kladeny tak, aby došlo k vystřídání styčných spár 

v jednotlivých vrstvách. 

 

- strop nad 2.n.p. resp. tepelná izolace ploché střechy 

Tepelná izolace bude provedena ze spádových desek EPS Polydek Top tl. 230-320mm. 

 

2.4. Konstrukce z desek 

-Sádrokartonové desky  

budou použity pro  příčky v obou podlažích a pro podhledy v sanitárních místnostech všech 

podlaží a podhledy všech místností v 1.s a 2.n.p. 

Kovová kostra stěny bude na vnitřním líci oplášťována deskami sádrokartonovými 

protipožárními tl. 12,5 mm, které budou upevněny přímo na ni. V běžném prostředí budou 

použity desky Rigips RF, v prostředí vlhkém (hygienické místnosti apod.) desky 

impregnované Rigips RFI. 
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-příčky a stěny s požadovanou požární odolností 

budou provedeny z desek Promatect tl. 25mm na kostře z profilů z ocelového pozinkovaného 

plechu UW 75 a CW 75. V běžném prostředí budou použity desky Rigips RF, v prostředí 

vlhkém (hygienické místnosti apod.) desky impregnované Rigips RFI. 

 

2.5.  Konstrukce klempířské 

Použité prvky jsou uvedeny ve výpisech materiálů. 

Pro prvky, na které navazuje střešní krytina, budou použity profily z titanzinku Pigmento. 

Krytina na zastřešení instalačních jader a veškerých prostupů se předpokládá z plechu 

titanzinkového tl. 0,7 mm. 

 Ostatní klempířské prvky (parapetní plechy, oplechování všech nástaveb a střešních světlíků 

shora, apod) se předpokládají rovněž z plechu titanzinkového tl.0,7 mm. 

Krajní instalační jádra nebudou vyvedena nad střechy, zde odpadá potřeba klempířských 

úprav těchto konstrukcí. Avšak pro střední instalační jádra bude provedeno odvětrání pomocí 

ventilační turbíny Lomanco, veškeré nutné úpravy a oplechování viz technické listy 

dodavatele. 

 

2.6.  Konstrukce zámečnické 

Použité prvky jsou uvedeny ve výpisech materiálů 

Vchodové dveře v 1.n.p. budou celoprosklené s kovovou nosnou konstrukcí firma Aludoorix 

s.r.o. vč. centrálního zabezpečovacího systému. 

Vjezdová vrata v 1.n.p. – sekční z ocelových lamel povrchové upravených a tepelně 

izolovaných, s prosklením a průchozími dvířky. 

Zábradlí na schodišťových ramenech a okolo schodiště ve 2.n.p. bude provedeno jako 

svařovaná konstrukce z trub ocelových podélně svařovaných s výplňovými vodorovnými 

pruty, příp. šikmými sledujícími sklon schodiště. Výška zábradlí bude 1000 mm. 

 

2.7.  Podlahy z dlaždic 

Uvažovány jsou z dlaždic keramických kladených do lepícího tmelu. Druh dlaždic, způsob 

vazby, velikost a barevnost materiálu bude upřesněna investorem v průběhu výstavby. 

Spárování bude provedeno spárovacím tmelem, jeho barva bude určena investorem v průběhu 

výstavby. 
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Část těchto podlah bude po obvodu místnosti ukončena soklíkem rovným z téhož materiálu 

jako dlažba vysokým 100 mm.  

Soklík z dlaždic keramických výšky 100 mm bude proveden i v dalších místnostech určených 

ve výkresové části. 

 

2.8.  Obklady 

Obklady vnitřní budou provedeny z obkladaček bělninových kladených do lepícího tmelu. 

Obkládané plochy budou na svislých i vodorovných hranách obkládaných ploch ukončeny 

plastovými lištami. 

Spárování bude provedeno spárovacím tmelem. 

Druh obkladaček, způsob vazby, velikost i barevnost, stejně jako barevnost plastových lišt a 

spárovacího tmele bude určena v průběhu výstavby investorem. 

Obkládané plochy a minimální výšky obkladů jsou uvedeny ve výkresové části. 

Sokl budovy bude proti odstřikující vodě chráněn obkladem z dlaždic keramických lepených 

tmelem (na podklad z desek z extrudovaného polystyrenu – fasádní tepelně izolační systém 

Baumit). Předpokládá se použití jedné řady dlaždic Taurus 300×300 mm (barevnost bude 

určena investorem). 

 

2.9.  Zasklívání 

Pro zasklení fasádních výplní otvorů (dřevěných, plastových, kovových) budou použita 

izolační dvojskla. Pro vchodové dveře tato budou vyrobena ze skel bezpečnostních. 

Pro zasklení dveří vnitřních v sanitárních místnostech (jejich předsíních) bude použito sklo 

ornamentální matné tl. 3,5 mm, pro zasklení dveří vnitřních v kancelářích bude použito sklo 

bezpečnostní průsvitné (nikoli průhledné). 

 

2.10.  Podlahy syntetické 

V místnostech, vyznačených ve výkresové části bude jako jejich nášlapná vrstva zhotoveno 

PVC linoleum z řady Novofloor extra styl. Část těchto podlah bude po obvodu místnosti 

ukončena soklíkem rovným z téhož materiálu. Výběr druhu, barevnosti a dalších vlastností 

PVC je ponechán na investorovi. 
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2.11.  Podlahy povlakové 

V místnostech určených ve výkresové části (především v kancelářích) budou jako nášlapná 

vrstva podlahy použity koberce kladené plnoplošně s jejich vyvedením na stěny. Takto 

vzniklý soklík o výšce cca 50 mm bude ukončen plastovou lištou. Výběr druhu, barevnosti a 

dalších vlastností koberců je ponechán na investorovi. 

 

3.  Ostatní konstrukce 

3.1.  Zpevněné plochy 

3.1.1.  Betonová dlažba 

Bude použita pro chodník před jihovýchodním průčelím navrhovaného objektu a pro 

parkovací / odstavná místa. Tyto nové zpevněné plochy budou navazovat na zpevněné plochy již 

existující. 

skladba vrstev je uvedena zde: 

 

- betonová zámková dlažba                                                    60 mm 

- podsyp 

drcené kamenivo frakce 4 – 8 mm                                         40 mm 

- betonová mazanina C8/10  

vyztužená sítí Kari 4/100 × 4/100                                         100 mm 

- podkladní vrstva 

drcené kamenivo frakce 16 – 32 mm                                   200 mm 

                                                                                                     −−−−−−− 

                                                                                                       400 mm 

 

Tyto plochy budou na volném obvodu opatřeny betonovými obrubníky, které budou usazeny 

do lože z prostého betonu C8/10. 

Dešťové vody z těchto ploch budou odváděny již existující sítí dešťové kanalizací s lapačem 

olejů do zatrubněné vodoteče mimo areál investora. 

Upozornění: 

Kvalitní provedení zpevněných ploch musí navazovat na řádné a důkladné zhutnění jejich 

podkladu zvláště násypů a musí navazovat na již zhotovená díla stejného účelu. 
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3.1.2.  Asfaltobetonové plochy 

Budou provedeny před severozápadním průčelím a severovýchodním štítem. Dále budou tyto 

plochy provedeny i u stávající komunikace polní zemědělské cesty, částečně zasahující do 

areálu investora vedoucí do ulice Puklická. Tyto nové zpevněné plochy budou navazovat na 

zpevněné plochy již existující. 

 

skladba vrstev je uvedena zde: 

- asfaltobeton                                                                           160 mm 

- drcené kamenivo  frakce 8 ÷ 16 mm                                     200 mm 

- drcené kamenivo  frakce 16 ÷ 32 mm                                   300 mm 

                                                                                                        −−−−−−− 

                                                                                                  660 mm 

Tyto plochy budou po  volném obvodu uzavřeny obrubníky betonovými, které budou usazeny 

do betonového lože z prostého betonu. 

Odvodnění těchto ploch je zajištěno jejich vyspádováním k volným okrajům. 

 

4.  Technické vybavení objektu 

Zařízení technického vybavení objektu budou popsána v samostatných částech projektové 

dokumentace, která obsahují textové a výkresové části a není náplní Diplomové práce. 

4.1.  Vytápění 

Vytápění je řešeno jako etážové (ústřední). 

V pronajímatelných prostorech v 1.n.p.budou instalovány plynové kotle s odtahem spalin nad 

střechu objektu. 

4.2.  Větrání (přirozené i nucené) 

V 1.n.p. budou pronajímatelné prostory větrány přirozeně okny a otevíráním dveří a vrat 

(čímž je zajištěno příčné provětrávání). K nim náležející místnosti (WC s předsíní a úklidovou 

komorou a šatna s umývárnou) budou větrány nuceně - větrání WC bude odděleno od větrání 

ostatních místností. Obdobně bude provedeno i větrání ve zbylých podlažích u sanitárních 

místností. Pohonné jednotky (tělesa) větrání budou umístěny v instalační šachtě-vyvedení 

opláštěním objektu. 

Větrání místností uvnitř dispozice 2.n.p. bude zajištěno ventilačním systémem s nuceným 

odtahem vzduchu nad střechu budovy systém Lomanco. Tím bude zajištěno i větrání 

chodbových prostorů ve 2.n.p. (jelikož světlíky budou provedeny jako neotevíratelné). 
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4.3.  Zdravotechnika 

Je podrobně řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

4.4.  Plynoinstalace 

Je podrobně řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

4.5.  Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod 

Je podrobně řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

4.6.  Slaboproudá elektrotechnika 

Je podrobně řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   

e)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Navržené konstrukce tvořící obvodový plášť budovy, stejně jako konstrukce oddělující 

prostory s odlišným způsobem vytápění, budou svými tepelně technickými vlastnostmi 

splňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 147/2007 Sb., zákona č. 406/2006 Sb. a ČSN 73 

0540. 

 
f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického     
     a hydrogeologického průzkumu 
Uvedeno v části d)1.2. této technické zprávy. 

 

g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
      účinků 
Uvedeno v Souhrnné technické zprávě v části B.4. 

 

h)  dopravní řešení 

Je uvedeno v části A.c) této projektové dokumentace. 

 

i)  ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy okolí je zajištěna takto: 

- povodně 

Objekt se nebude nacházet v území, které je územím záplavovým. 

 

- sesuvy půdy 

Objekt se nebude nacházet ve svažitém území. 
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- poddolování 

Vzhledem k neexistenci důlní činnosti v okolí pozemku stavby, není objekt ohrožen vlivem 

poddolování. 

 

- seismicita 

Navrhovaný objekt se nebude nacházet v zemětřesné oblasti. 

 

- radon 

Navrhovaný objekt se bude podle mapových podkladů nacházet v oblasti nízké kategorie 

radonového indexu geologického podloží. 

Pro ochranu vnitřního prostoru objektu proti pronikání radonu do něj plně postačují navržené 

stavební konstrukce – povlaková izolace z asfaltových pásů a podlahová deska 

z drátkobetonu. Navíc vnitřní prostor objektu bude za provozu účinně provětráván. 

 

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navrhovaný objekt není v rozporu s ustanoveními Stavebního zákona (zákon 

č. 183/2006 Sb.), vyhláškou 268/2009 a platnými normami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kroměříži dne……………………                                                               Michal Zavadil
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. 1.1.9. SKLADBY KONSTRUKCÍ  
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Č. zakázky:     01/2012 
Stavba:            Obchodní a kancelářské centrum 

ul. Jožky Silného 2349/4,  Kroměříž 

F.1.1.9.    Skladby konstrukcí 

S1 Střecha  
- svrchní vrstva h.i. folie SBS GLASTEK 40 special dekor                                      
tl.1,5 mm plošně natavena 
- h.i. folie SBS GLASTEK 40 mineral 
tl.1,5 mm bodově natavena k podkladu 
- spádová t.i. EPS 200 Polydek Top                                                        230-320mm 
- spojovací vrstva asfaltový- nátěr za horka bodově 
Parabit AOSI 25/85 tl.0,01mm 
-parotěsná vrstva SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou 
 vložkou ALU VILATHERM tl.4mm 
- expanzní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z perforované 
skleněné rohože tl.3mm 
 - předpjaté ŽB stropní panely Spiroll                                                       250 mm       
 - vnitřní omítka MVC Porotherm Universal                                             15mm  

  

S2 2.n.p. 
a 
- keramická dlažba kladená do tmelu                                                       15 mm 
- anhydridová mazanina – Anhyflow                                                       45 mm 
- separační folie mPVC 
- desky pěnového polystyrenu EPS 100Z-tepelná izolace                       80 mm 
- desky pěnového polystyrenu EPS T3500-pro kročejový útlum            35 mm 
- předpjaté ŽB stropní panely Spiroll                                                     250 mm       
 - vnitřní omítka MVC Porotherm Universal                                          15mm  
 
b 
- koberec-celoplošný povlak                                                                     7 mm 
- anhydridová mazanina – Anhyflow                                                       50 mm 
- separační folie mPVC 
- desky pěnového polystyrenu EPS 100Z-tepelná izolace                       80 mm 
- desky pěnového polystyrenu EPS T3500-pro kročejový útlum            35 mm 
- předpjaté ŽB stropní panely Spiroll                                                     250 mm       
 - vnitřní omítka MVC Porotherm Universal                                          15mm  
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c 
- keramická dlažba kladená do tmelu                                                       15 mm 
- stěrková hydroizolační hmota 
  Schomburg Combiflex C2                                                               
- anhydridová mazanina – Anhyflow                                                       45 mm 
- separační folie mPVC 
- desky pěnového polystyrenu EPS 100Z-tepelná izolace                       80 mm 
- desky pěnového polystyrenu EPS T3500-pro kročejový útlum            35 mm 
- předpjaté ŽB stropní panely Spiroll                                                     250 mm       
- vnitřní omítka MVC Porotherm Universal                                           15mm 

                                                            vždy             −−−−−−−− 

                                                                                                                420 mm       

 
S3 1.n.p. 
 
a 
- keramická dlažba kladená do tmelu                                                      15 mm 
- anhydridová mazanina – Anhyflow                                                      45 mm 
- separační folie mPVC 
- desky pěnového polystyrenu EPS 100Z-tepelná izolace                       80 mm 
- desky pěnového polystyrenu EPS T3500-pro kročejový útlum            35 mm 
- předpjaté ŽB stropní panely Spiroll                                                     250 mm       
 
b 
- linoleum PVC                                                                                        15 mm 
- anhydridová mazanina – Anhyflow                                                       50 mm 
- separační folie mPVC 
- desky pěnového polystyrenu EPS 100Z-tepelná izolace                       80 mm 
- desky pěnového polystyrenu EPS T3500-pro kročejový útlum            35 mm 
- předpjaté ŽB stropní panely Spiroll                                                     250 mm       
 
c 
- keramická dlažba kladená do tmelu                                                       15 mm 
- stěrková hydroizolační hmota 
  Schomburg Combiflex C2                                                               
- anhydridová mazanina – Anhyflow                                                       45 mm 
- separační folie mPVC 
- desky pěnového polystyrenu EPS 100Z-tepelná izolace                       80 mm 
- desky pěnového polystyrenu EPS T3500-pro kročejový útlum            35 mm 
- předpjaté ŽB stropní panely Spiroll                                                     250 mm       
- vnitřní omítka MVC Porotherm Universal                                           15mm 

                                                            vždy             −−−−−−−− 

                                                                                          cca 420 mm       
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S4 1.n.p.,1.s podlahy na terénu 
 
a 
- drátkobetonová mazanina C20/25 obs.drátků 25kg/m3 170 mm 
( s povrchem ocelí strojně hlazeným-finální vrstva) 
(tzv. „průmyslová podlaha“) s korundovým vsypem PANBEX                                                       
- 2x h.i.asfaltový pás typu S, nosná vložka skelná tkanina   
Skloelast Extra tl.4mm 
- asfaltový penetrační nátěr ALP 
- t.i. Orsil EPS Perimeter                                                                       150mm 
- rostlý terén, v místě násypu zhutnění na Id=0,7 
 
b 
- Pvc linoeum 
- drátkobetonová mazanina C20/25 obs.drátků 25kg/m3 170 mm 
( s povrchem ocelí strojně hlazeným) 
(vsyp práškový Fortedur 1020 s plnivy se slinutých oxidů)                                                      
- 2x h.i.asfaltový pás typu S, nosná vložka skelná tkanina   
Skloelast Extra tl.4mm 
- asfaltový penetrační nátěr ALP 
- t.i. Orsil EPS Perimeter                                                                       150mm 
- rostlý terén, v místě násypu zhutnění na Id=0,7 
                                                                                           
c 
- keramická dlažba kladená do tmelu                                                      10 mm 
- stěrková hydroizolační hmota 
  Schomburg Combiflex C2   
- drátkobetonová mazanina C20/25 obs.drátků 25kg/m3 170 mm 
( s povrchem ocelí strojně hlazeným) 
(vsyp práškový Fortedur 1020 s plnivy se slinutých oxidů)                                                      
- 2x h.i.asfaltový pás typu S,nosná vložka skelná tkanina   
Skloelast Extra tl.4mm 
- asfaltový penetrační nátěr ALP 
- t.i. Orsil EPS Perimeter                                                                       150mm 
- rostlý terén, v místě násypu zhutnění na Id=0,7 
                                                                                           vždy           −−−−−−−− 

 cca 320 mm       
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S5 schodiště 
- keramická dlažba do lože z tmele                          20mm  
- monolitické ŽB schodiště 

 

S6 obvodová stěna 
- fasádní tepelně izolační systém 
Skladba systému:  
- Baumit lepicí stěrka 
- Baumit EPS – 100F (tl. 100 mm) 
- Baumit lepicí stěrka s vloženou sklotextilní síťovinou 
- Baumit Granopor, silikátový základ   
- Baumit Granopor, silikátová, omítka 
- izolant:  desky EPS 100F  tl. 100 mm (300mm nad terén EPS Perimetr SD) 
- zdivo z cihel Porotherm 30 P+D  
- omítka vápenocementová štuková plstí hlazená 
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Členění  Zásad organizace výstavby odpovídá členění na jednotlivé položky tak, jak to vyžaduje 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). 
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1.Technická zpráva 
 

Identifikační údaje stavby: 
 

název stavby: 
Obchodní a kancelářské centrum 
Objekt I 

místo stavby: 
Jožky Silného 2349/4 
Kroměříž 
(p.č. 2010/15, 2010/18, 2010/19, 2010/20 v k.ú. Kroměříž) 
 

kraj: 
Zlínský 

okres: 
Kroměříž 

městský úřad: 
Kroměříž 

stavební úřad: 
Kroměříž 

 
 
stavebník (investor): 
                                                     Rovina a.s. 

                                                     Hulínská 18/938, Kroměříž 76701 

                                             IČO: 125 89 36 

                                                     DIČ: CZ – 125 89 36 

                                                     Zastoupení: Ing. Richard Král 

 

generální projektant:                     Michal Zavadil 

                                                      technická kancelář Talichova 2992 767 01  Kroměříž 

                                                      IČO: 135 89 44 

                                                      DIČ: CZ – 135 89 44 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a vstupy na staveniště 
 
Stavební pozemek pro stavbu je složen ze čtyř parcel – p.č.  2010/15, 2010/18, 2010/19 a 

2010/20 v k.ú Kroměříž. 

Povrch těchto pozemků je rovinný bez zjevného spádu. 

Dle územního plánu se jedná o zastavěné území. 

Pozemek určený pro výstavbu byl doposud nevyužíván - nacházel se v areálu průmyslové zóny 

Kroměříž - ul. Jožky Silného. Na části obvodu dotčených ploch se nachází oplocení z drátěného 

pletiva - toto oplocení je třeba odstranit a nahradit novým, které již bude sloužit jako finální 

oplocení budoucího areálu. Na převážné části areálu bude takto zhotovena betonové zeď blíže viz 

situace.    

Na samotné ploše se nachází řídký náletový porost.  

Staveniště je svojí velikostí i přístupností plně vyhovující pro navrhovanou stavbu a jeho povrch 

je rovinný bez zjevného spádu. Jeho rozměry včetně využívaných objektů investorem jsou délka 

107 m, šířka 77 až 101 m. Na severovýchodní straně pozemku se nachází ulice Jožky Silného. 

Dále je staveniště omezeno sousedním objektem v zástavbě budov průmyslové zóny 

(jihovýchodní strana) a také areálem prodejny stavebních materiálu (jihozápadní strana). 

Oba objekty jsou však majetkem investora. 

Před zahájením stavebních prací budou obnažené části pozemku oploceny drátěným 

pogumovaným pletivem výšky 1,85 m na ocelových sloupcích.  

Výkopek z rýh pro připojení inženýrských sítí bude odvezen a nahrazen suchým 

nesedavým materiálem, který bude po vrstvách hutněn.  

Ornice a zemina vytěžená při zemních pracích bude uložena na místě příslušného úložiště viz 

situace Z.S. -skládka ornice nebo na deponii vzdálené cca 6km ve vlastnictví investora. 

Veřejná zeleň bude uvedena do původního stavu. 
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Doprava:  

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Jožky Silného a přímo u něj bude zřízena vrátnice a 

uzamykatelný vjezd. Vedlejší vjezd je zřízen z ulice Puklická na jihozápadní straně pozemku. 

Tento vjezd, který je využívaný doposud pouze pro zásobování stavebnin bude dále využit pouze 

ve fázi výkopových prací z důvodu lepšího napojení na dopravní infrastrukturu městské části 

(navíc i z hlediska znečištění veřejných komunikací). Šířka navrhovaných obousměrných 

komunikací bude vždy nejméně 5metrů. Vnitrostaveništní komunikace (kromě stávajících viz 

situace) budou vysypány ze štěrkopísku a suti-řádně zhutněná a zpevněná. Vnější poloměr 

zakřivení je r = 12 m. Komunikace je opatřena i obratištěm. Pro překládku materiálu poslouží 

zpevněné plochy podél komunikace. Stavba obsahuje z části zpevněný chodník, který vede podél 

komunikace. Prostor kolem samotné stavby bude řádně udusán a zhutněn.  

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Tuto problematiku řešíme v oddílech  E.1.a) a E.1.c) 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště, apod. 

Voda:  

Pro potřeby stavby využijeme budoucí přípojku k objektu Obchodní a kancelářské centrum I 

(dále OKC I) z místní veřejné vodovodní sítě. K měření odběru na staveništi bude vybudována 

vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. Po dokončení stavby bude vodoměr zřízen v  

typové skříni ve vstupní chodbě 1.n.p. 

 

Elektrická energie:  

Pro potřeby stavby bude zřízena přípojka podzemního vedení z vedlejšího objektu investora u 

jihozápadního štítu navrhovaného objektu a bude obsahovat elektroměr a staveništní rozvaděč. 

Po uvedení stavby do provozu bude připojení na rozvodnou síť elektrické energie provedeno 

novým připojením. Připojovací kabelové vedení bude napojeno z vlastního sloupového 

transformátor v areálu investora v jihozápadním štítu navrhovaného objektu. 

 Místa napojení je vyznačeno viz situace ZS a bude chráněno proti mechanickému poškození. 
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Zásobování staveniště vodou: užitkovou, pitnou  

Spotřeba vody: 

(má na starosti projektant vodo-topo-plyn) 

Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou vycházíme ze 

součtu potřeb pro provozní účely (užitková voda) a pro účely sociální spotřeby (pitná voda). 

Spotřeba vody se udává vteřinovou spotřebou, kterou vypočteme součtem měrných spotřeb. Pro 

provozní účely součtem potřeb vody, připadající na práce prováděné podle časového plánu 

v období maximální rozestavěnosti (výkonu). U sociální potřeby vycházíme ze spotřeby na 

jednoho pracovníka, kterou násobíme počtem pracovníků na staveništi v etapě maximálního 

výkonu (v době maximálního nasazení na stavbě). Z výše uvedených údajů vypočteme střední 

denní množství v období maximální spotřeby pro jednotlivé druhy spotřeby. Vteřinovou spotřebu 

vody pro jednotlivé druhy spotřeby vypočteme podle vzorce: 

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

Qn       vteřinová spotřeba vody, 

Pn        spotřeba vody na den, směnu, 

Kn       součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

T         doba, po kterou je voda odebíraná. 

 
Zásobování staveniště el. energií:   
(má na starosti projektant elektro) 

 

Při výpočtu spotřeby elektrické energie zjišťujeme spotřeby elektrických spotřebičů 

(elektromotory), venkovní a vnitřní osvětlení. 

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém napětí.  Potřebný výkon se stanoví pro období 

maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW). 

Určení druhu spotřebičů: 

               a) spotřebiče provozní 

            b) spotřebiče pro osvětlení 

       Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 
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Je navržen stožárový transformátor o příkonu 130 kW.  

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 

Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

 

Osvětlení na staveništi: 

Trasu a umístění těles, vlastní rozvod a dimenzování vodičů zajistí projektant elektro.  

 

Zvláštní poznámka:  Jeřáb bude napojen na pozemní kabel z blízkého staveništního rozvaděče na 

el. energii, ten musí být uzemněný. 

Dešťová voda bude po dobu výstavby vsakována do okolního terénu. V případě potřeby se 

vybuduje svodný a odvodný systém vody ze staveniště. 

 

 

d) Úpravy z hlediska ochrany a bezpečnosti zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a 

případné negativní vlivy při provádění prací (hlučnost, prašnost, apod.) byly minimální. 

 

Dopravní opatření a omezení: 

Při budování přípojek inženýrských sítí je provoz na mimostaveništní komunikaci dopravními 

značkami zpomalen a usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Zákaz parkování na komunikaci bude 

během výstavby upřesněn na tabulích o zákazu stání s datumem probíhajících stavebních prací.  

Stavba nezpůsobí požadavky na úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Během výstavby musí být maximálně eliminován dopad na veřejné zájmy a 

zájmy majitelů sousedních pozemků. Dbáme také na to, aby nebyly znečišťovány okolní 

komunikace.  Z tohoto důvodu bude prováděna kontrola a očištění odjíždějících vozidel, aby 

nedocházelo ke znečišťování komunikací. Komunikace se vždy po skončení pracovní směny 
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upraví do původního stavu. Zařízení staveniště bude řádně oploceno, bude opatřeno informační 

tabulkou o zákazu vstupu na staveniště. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Postup budování a likvidace staveniště: 

Na staveništi se nenachází žádný stávající objekt k využití Z.S. 

Staveniště se začne budovat 10dní před zahájením prací na stavbě a bude se postupně budovat 

podle potřeb v průběhu stavby. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení staveniště tak, aby 

bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím 

stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

 

Uspořádání staveniště: 

V objektu stavenišťe se nachází vrátnice, uzamykatelný vjezd, prostor pro překládku materiálu, 

lešení, keramických tvarovek a prefabrikátů. 

Na staveništi zřídíme také následující objekty:  

• uzavřené sklady 

• otevřené sklady 

• sociální zařízení 

• kanceláře 

• mobilní buňky 

• rozvodnou stanici 

• šatny 

• míchací centra 

Uspořádání dle nákresu viz situace zařízení staveniště. 

 
Pro výstavbu bude použita i středně těžká mechanizace: 

 1.)Věžový jařáb Craneservice MB 1030.11 . 

Stavební věžový jeřáb MB 1030.11 je pojízdný jeřáb s otočnou věží, s vodorovným výložníkem 

délky 28, 32, 40 m s vlečenou kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou nebo vysunutou věží. 
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Přeprava je prováděna pomocí tahače TATRA 815. Jeřáb bude podložen pevnými patkami s 

rozměrem základny 4,6 x 5,2 m. Únosnost podloží musí být min. 2,5 kg/cm2. Příkon jeřábu 

vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 100 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a 

jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D". Montážní prostor musí být 

zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 35 m. Tento jeřáb je situován tak aby jeho dosah byl na 

veškerá skladová místa. Maximální a minimální nosnost jeřábu viz. podklad Craneservice. 

2.) Stavební výtah NOV 1030 technické údaje viz dodací list firmou CB MONTSERVIS s.r.o. 

3.)Nákladní vozidla Avia, Iveco, Tatra 

 
Skladování na staveništi: 

Rozměry skladů jsou dány užitnou (čistou) plochou skladů F0 nutnou pro vlastní uložení 

materiálu a manipulačním prostorem. Vycházíme z časového plánu stavby a z období špičkové 

spotřeby jednotlivých materiálů v průběhu celé výstavby. Sklady se nebudují všechny najednou, 

ale podle potřeby s postupem výstavby.  

 

Orientační výpočty skladů a skládek:  

-Zdivo Porotherm pro 1 patro:      98 palet,vždy 2 palety na sebe,paleta 1x1,2m 

• Požadovaná plocha 63m2 

-Překlady Porotherm pro 1patro: 3 balíky po 20-ti kusech, nejdelší rozměr je 2,75m paleta                        

0,25x1,25m 

• Požadovaná plocha 6,5m2 

-Suché maltové směsi pro 1patro:  prostor sila - mísící centrum   

-veškeré izolace, armaturu a další potřebné materiály skladujeme uvnitř stavebního objektu 

v pozdější fázi výstavby 

-Ornice vymezeno 136m2 

 

 

 

 



Diplomová práce: Návrh technologického postupu výstavby polyfunkčního domu 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 

TEXTOVÁ ČÁST 

 

 
MICHAL ZAVADIL 2011/2012 

VŠB-TU OSTRAVA 
Obor: Provádění staveb 

~ 9 ~ 
 

Požadavky na uspořádání skládek: 

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

nepravidelných tvarů do výše 1 m. Cihly, tašky a podobný materiál se skladuje v sádkách nebo 

paletách do výše 2 m. 

Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2, a materiál, pro jehož přemísťování připadá na 1 muže 

váha větší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí 

mechanismů, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných a max. 4 m na trvalých 

skládkách. 

Skladování na staveništi: 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek, skladů materiálu: 

- skládka otevřená na volném prostranství 

- krytý sklad. 

V krytých skladech se skladuje: spojovací součásti, armatury, izolace, suché maltové směsi, 

nářadí a obalový materiál a v další fázi výstavby výrobky PSV. Kryté sklady jsou uzamykatelné, 

ocelové s odizolovanou podlahou. 

Umístění skládek je zřejmé ze situace Z.S. . 

 
Systém zásobování materiály:   

Betonová směs bude dovážena přímo z centrální výrobny vzdálené cca 10 km autodomíchávači 

s čerpadli. 

ZAPA beton a.s. 

Záhlinická 1284

768 24 Hulín

okres Kroměříž 

Tel: 573 504 000  

Beton na drobné dobetonávky se bude vyrábět přímo na staveništi v míchacích centrech. 

Významným subdodavatelem stavby jsou i firmy na zhotovení průmyslových podlah a 

anhydritového potěru pro podlahy (Ostrava 115km, Brno 65km).  
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Staviva, doplňky pro zdění, kompletace a drobný materiál budou dováženy na paletách od 

subdodavatele-staviva Raab Karcher (dojezdová vzdálenost od staveniště cca 10km) nebo 

prodejny stavebního materiálu v areálu staveniště. 

 

Raab Karcher 

Záhlinická 256 Hulín, 768 24 

tel. 602 143 302 

 

Prefabrikované dílce, tvárnice, armatura, apod. budou dle potřeby postupně dováženy od 

subdodavatelů (max. dojezdová vzdálenost 50km). Především se to týká prefabrikovaného 

skeletu od firmy Topos Tovačov s.r.o. (smluvní partner). 

 

Stavivo bude dováženo na paletách. Malta se bude vyrábět přímo na staveništi pomocí míchaček 

či mísícího centra. Omítkové směsi, cement a další pytlované materiály budou uloženy v 

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

vyhovují a není potřeba žádných dalších opatření. Veškeré další nároky na zařízení staveniště 

spojené se subdodavateli jsou splněny. 

Dále viz seznam subdodavatelů. 

Předzásobení materiálu má na starosti stavbyvedoucí a bude jej řešit operativně v průběhu 

výstavby. 

 

Sociální zařízení staveniště: 

Sociální zatížení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Rozsah 

sociálního ZS závisí na počtu pracovníků pro které je budováno a zejména na počtu pracovníků 

pro které je nutné zajistit i stravování, popř. ubytování (areál firmy Rovina a.s.). Na staveništi je 

třeba zajistit vhodné místnosti pro převlékání. Návrh a zařizování sociálního zařízení musí být v 

souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
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Návrh sociálního zařízení staveniště: 

 Je navrženo pro maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou v daný 

okamžik.cca 25. 

-šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 25 x 1,25 = 31,25 m2 - navrženy  

 mobilní buňky Contimade-Standard 45 m2. 

-záchody: potřeba je minimálně 2 pisoáry a 2 sedadla (do 50 mužů) 

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

 a 1 sprcha / 20 osob) 

Hmotnost prázdné buňky je 3200 kg, s funkčním vybavením do 6000 kg. 

Osazení: buňky musí být osazené na silničních panelech. Vytápění je elektrické. Pro správu a 

administrativu jsou navrženy 2 mobilní buňky Contimade Standard-kanceláře, pracovny-výměra 

2x15m2. 

Podrobnosti viz podklad od Contimade. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Žádná ze staveb zařízení staveniště nepodléhá stavebnímu ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Při všech pracích na staveništi je nutno dodržovat: 

Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

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

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení a řádně proškoleni před 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci bezpečnostní výbavu.  
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Vybudováním navrženého objektu (OKC I) nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané 

lokalitě, protože navržená technická řešení omezují nebo vylučují vznik nežádoucích emisí.  

Navržené vybavení objektu hygienickým a sociálním zařízením vyhovuje požadavkům nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. 

Tato problematika je dále řešena v oddíle B.1.f) 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících termínů. 

Zahájení výstavby Březen 2012 

Dokončení výstavby Říjen 2012 

Podrobný časový plán viz. časový harmonogram 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

V Kroměříži dne……………………                                                               Michal Zavadil  
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E: ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
2.) Výkresová část 

(situace zařízení staveniště) 
 
 
 
 
Členění Zásad organizace výstavby odpovídá členění na jednotlivé položky tak, jak to vyžaduje 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb). 
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Výpočet potřeby vody: 
Předpokládaný počet zaměstnanců + zákazníků: 35 os. 
 
1.Určení specifické potřeby vody  
dle přílohy č.12k v.č. 428/2001 Sb. činí spotřeba vody pro administrativní budovu  16 l/m3 na 
jednu os.  
 
Specifická spotřeba vody =16/365=0,044m3/obyvatel.den => 44 l/obyvatel.den 
 
2.Průměrná denní potřeba vody 
 
Qp=35.44=1540 l/den 
 
3.Maximální denní potřeba vody 
 
Qm=Qp.kd=1540.1,25=1 232 l/den= 1,925 m3/den 
 kd=1,25 (velikost obce 5000-20000 ob.) 
 
4.Maximální hodinová potřeba vody 
Qh=1/24.Qp.kd.kh=1/24.1540.1,25.2,1=168 l/hod 
kd=2,1 (soustředěná zástavba) 
 
5.Roční potřeba vody 
Qp.počet provozních dnů budovy=1540.250=385 000 l/rok =>385 m3/rok  
 
Výpočet splaškových a dešťových vod odvaděných stokami 
 
Dešťové vody: 
 
Výpočet průtoku dešťových vod:     Q=Ss.qs.Ψ  (l.s-1) 
     Q=0,0739.157.0,6=6,96 l.s-1 
Splaškové vody: 
     
Průměrná denní potřeba vody: Qd,p=n.qn (l.den-1) 
     Qd,p=35.44=1540 l.den-1 
 
Maximální hodinový průtok splaškových vod: Qh,max=Qd,p.kh,max.z

-1  (l.hod-1) 
       Qh,max=1540.7,05.24=260 568 l.hod-1

   
Stanovení obestavěného prostoru a odhad ceny a doby výstavby 

Obestavěn prostor (uřčeno z PD): 6819 m3 

Odhad ceny: budova administrativní (včetně vybavení)-cena za 1 m3 =>2 807 kč vč. DPH 

(cena určena dle cenové mapy vyhlášky 3, 2008, příloha 2)  

Celková cena: 2 807 x 4669 = 19 140 933 Kč 



VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 

Diplomová práce 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM CELÉ VÝSTAVBY 

 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                                                                                           Michal Zavadil 
Skupina:                                                                                          vn2pvs02 
 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení

1 Stavba celkem 156,63 dny 29.2. 12 23.10. 12

2 P�edání staveništ� 1 den 29.2. 12 29.2. 12

3 SO-01 151 dny 8.3. 12 23.10. 12

4 Zemní práce 8 dny 8.3. 12 19.3. 12

5 Základy 5 dny 21.3. 12 28.3. 12

6 Osazení montovaného skeletu 7 dny 18.4. 12 27.4. 12

7 H.I.vodorovná+EPS Perimetr 2 dny 30.4. 12 2.5. 12

8 Drátkobetonová mazanina 2 dny 3.5. 12 4.5. 12

9 Svislé kce 1.S. 5 dny 28.5. 12 4.6. 12

10 H.I.svislá 1 den 5.6. 12 5.6. 12

11 Vodorovné kce 1.S. 2 dny 6.6. 12 7.6. 12

12 Svislé kce 1NP 7 dny 8.6. 12 19.6. 12

13 Vodorovné kce 1NP 2 dny 20.6. 12 21.6. 12

14 Svislé kce 2NP 7 dny 22.6. 12 3.7. 12

15 Vodorovné kce 2NP 2 dny 4.7. 12 5.7. 12

16 Plochá st�echa 4 dny 6.7. 12 12.7. 12

17 Okna+klempí�ské práce 8 dny 12.7. 12 25.7. 12

18 Vnit�ní omítky+obklady 18 dny 26.7. 12 22.8. 12

19 Podlahy v�. izolací 2 dny 23.8. 12 24.8. 12

20 Vn�jší omítky 12 dny 27.8. 12 13.9. 12

21 Truhlá�ské a záme�nické práce 3 dny 14.9. 12 19.9. 12

22 Dokon�ovací stavební práce 4 dny 20.9. 12 26.9. 12

23 Vduchotechnika, elektroinstalace a.j.instalace 31 dny 27.8. 12 11.10. 12

24 Stavební úpravy 4 dny 12.10. 12 18.10. 12

25 �išt�ní objektu 2 dny 19.10. 12 23.10. 12

26 SO-02 Zpevn�né plochy 3 dny 1.3. 12 6.3. 12

27 SO-03 P�ípojky 3 dny 1.3. 12 6.3. 12

28 SO-04 Terenní úpravy 4 dny 1.3. 12 7.3. 12
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21.3. 28.3.

18.4. 27.4.
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12.7. 25.7.

26.7. 22.8.
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14.9. 19.9.
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12.10. 18.10.

19.10. 23.10.

1.3. 6.3.

1.3. 6.3.

1.3. 7.3.
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1. Obecné informace stavby 
Technologický postup je vypracován v souladu s: 
 
- ČSN 73 30 50 – Zemní práce 
- ČSN 73 10 01 – Základová půda  
- ČSN 72 10 06 – Kontrola zhutnění zemin 
- ČSN 72 10 01 – Pojmenování a popis hornin 
 

• identifikace stavby, stavebníka a projektanta 
název stavby: 

Polyfunkční dům 

Obchodní a kancelářské centrum 

místo stavby: 
Jožky Silného 2349/4 
Kroměříž 
(p.č. , 2010/15, 2010/18, 2010/19, 2010/20 
  v k.ú. Kroměříž) 

kraj: 

Zlínský 

okres: 
Kroměříž 

městský úřad: 
Kroměříž 

stavební úřad: 
Kroměříž 

 
stavebník (investor): 
                                                     Rovina a.s. 

                                                     Hulínská 18/938, Kroměříž 76701 

                                             IČO: 125 89 36 

                                                     DIČ: CZ – 125 89 36 

                                                     Zastoupení: Ing. Richard Král 

generální projektant:                   Michal Zavadil 

                                                     technická kancelář Talichova 2992 767 01  Kroměříž 

                                                     IČO: 135 89 44 
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• základní charakteristika stavby a její účel: 
 
Zastavěná plocha: 739,27 m2 

                  Plocha pozemku:     2536m2 (celý využívaný areál vč. areálu stavebnin však 9523m2) 

                  Obestavěný prostor: 6819 m3 

Navrhovaný objekt bude sloužit pro podnikatelskou činnost investora a budoucích nájemníků. 

 
• údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území a o stavebním pozemku: 

  
Plocha, na které má být navrhovaná stavba umístěna, je součástí areálu investora. Tento areál 

se rozkládá na pozemcích mezi místní komunikací v ulici Jožky Silného a již existující 

zástavbou – průmyslovými areály. 

Navrhovaný objekt a s ním související zpevněné plochy a napojení na rozvodné sítě v areálu 

investora, bude umístěn jako samostatně stojící na pozemcích p.č.  2010/15, 2010/18, 2010/19 

a 2010/20 v k.ú. Kroměříž. Povrch těchto pozemků je rovinný bez zjevného spádu. Dané 

území je v územním plánu města Kroměříže vedeno jako plocha pro služby a obchod. 

Navrhovanou stavbou dotčené území je dosud nezastavěné. Všechny pozemky dotčené 

navrhovanou stavbou jsou ve vlastnictví investora. 

 
• údaje o provedených průzkumech:  
 

Geologický a hydrogeologický průzkum byl na pozemcích pro navrhovanou stavbu proveden 

v říjnu 2002 firmou Geostav s.r.o. zastoupenou zeměměřičem ing. Petrem Marešem. Dále 

byly zhotoveny i dvě zkušební sondy v okolí staveniště S1 a S2. 

 

• průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
 dokumentace: 
Na staveništi byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, jehož výsledky jsou 

shrnuty takto: 

Z geologického hlediska se jedná o podloží vhodné pro danou stavbu i pro její částečné 

podsklepení. Nacházejí se zde zeminy třídy těžitelnosti 3-4 a to jílovitá hlína, jílovitý písek 

s možným výskytem štěrku, kamenů (balvanů)-(S5-SC,F4-CS,G). Inženýrsko-geologické 

informace vyplývající z geologického průzkumu. 

 Hydrogeologické poměry: 
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Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 7 až 10,5 m pod povrchem území a to nejblíže 

ve výšce 231,100 m n. m. Hladina podzemní vody kolísá během roku v závislosti na množství 

srážek a ročním období. Není zde tudíž třeba zvláštních opatření. 

 
• údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
 systém: 
Osazení stavby vychází z polohopisného a výškopisného zaměření dané lokality zpracované 

Ing. P.Marešem. 

 Polohopisný systém JTSK, výškopis vztažen k B.p.v. 

 

2. Obecné pracovní podmínky 

Před zahájením prací je objednatel povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí na vlastní 

náklady dle dohody ve smlouvě o dílo. Od sítí ve vlastnictví obce doloží žadatel písemné 

souhlasné stanovisko s provedenými pracemi. Toto stanovisko je součástí zápisu o předání a 

převzetí díla. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví (dále 

BOZ). Veškeré práce budou prováděny ve vhodném technologickém období. Veškeré sporné 

situace budou řešeny před zahájením výkopových prací, o tomto bude také proveden zápis. 

 

3. Pracovní podmínky 

Během výkopových prací bude využit celý areál investora (viz situace ZS). Staveniště bude 

oploceno drátěným pogumovaným pletivem do výšky 1,85 m, případně obehnáno betonovou 

zdí výšky 2m (viz výkres situace). Staveniště bude také na zřetelných místech opatřeno 

tabulkami o zákazu vstupu nepovolaným osobám. Za hlavním vjezdem v ul. Puklická bude 

zřízena vrátnice z důvodu hlídání materiálů, strojů po dobu výstavby a vstupu nepovolaným 

osobám na staveniště. Dále bude stavba v nočních hodinách z důvodů bezpečnosti osvětlena 

dvěma halogenovými světly.  

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Stávající místo vjezdu z ulice Jožky Silného bude využíváno po celou dobu výstavby  

pro účely stavby a zároveň i pro účely využívání stávajících objektů. Provizorní vjezd  

na jihozápadní straně staveniště do ulice Puklická bude využíván právě po dobu zemních 

prací (z důvodu snadnější dostupnosti na navazující komunikace). Budou také prováděny 

opatření-kontroly týkající se očištění vozidel odjíždějících ze stavby. Před výjezdem  
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ze staveniště bude zřízena čistící zóna. Objekt bude přístupný z okolních stávajících i nově 

navržených zpevněných ploch, které budou navazovat na již existující zpevněné plochy a 

komunikace v areálu investora. Šířka navrhovaných komunikací bude vždy nejméně 5 metrů, 

komunikace jsou ve všech případech obousměrné. Vnitrostaveništní komunikace (kromě 

stávajících viz situace) bude vysypaná ze štěrkopísku a suti, tato bude řádně zhutněná a 

zpevněná. Vnější poloměr zakřivení je r = 12 m.  

Objekt bude napojen na již existující rozvody technické infrastruktury v areálu investora. 

Jedná se o napojení na: 

- dešťovou kanalizaci, 

- splaškovou kanalizaci, 

- vodovod, 

- plynovod, 

- elektro NN 

Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230, 400 V, která bude 

napojena na sousední stávající objekt. Rozvod vody bude provizorně napojen na vodovodní 

přípojku přes vlastní vodoměr. 

 

4. Převzetí staveniště 

Staveniště převezme hlavní stavbyvedoucí dodavatelské firmy od zodpovědného zástupce 

investora. Součástí převzetí bude zápis investora do stavebního deníku o předání se všemi 

náležitostmi: vytýčení stávajících sítí, vymezení hranic pozemku (stavební čáru), možnosti 

skladování, napojení na inženýrské sítě a převzetí výškových a směrových bodů. O odevzdání 

a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis o předání a převzetí staveniště. Tento bude 

obsahovat mimo jiné stavy vodoměrů, elektroměrů, závazné prohlášení zhotovitele, že byl 

seznámen a poučen o BOZP a PO + NV 494/2001 Sb. – stanovuje způsob hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu atd. Dle smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli i kompletní schválenou 

projektovou dokumentaci se stavebním povolením a doklady potřebné pro nakládání 

s odpady. 

5. Materiály, skladování a kubatury 

Vlastnosti zemin: 
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Dle ČSN 73 3050 se vyskytují na našem pozemku z hlediska hloubení zeminy 3. - 4. třídy 

těžitelnosti a to jílovitá hlína přecházející na jílovitý písek s výskytem hrubých kamenů, hrubý 

štěrk s kameny. Jedná se o kopné horniny, rozpojitelné krumpáčem, rýpadlem.  

Dle nové ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa -nová klasifikační tabulka třídy 

těžitelnosti na základě pevností horniny a hustoty diskontinuit v horninovém masivu-lze 

danou zeminu zařadit do Třídy I. (Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy) 

 
Výpočet kubatur zemních prací pro objekt OKC I: 
 
ORNICE:  
((74+7,78)*30,58+(12,5*81,78)/2+17*26,4)*0,3=1037,6 m3 
 
1. VÝŠKOVÝ STUPEŇ: 
((46,71*24,44*0,2+26,31*21,95*1,95+18,25*21,95*0,32+(1,27*21,95*1,95*2)/2+(26,31*1,1
7*1,95*2)/2))=1368,4 m3 
 
2. VÝŠKOVÝ STUPEŇ: 
(((19,9*24,04*1,84+(1,17*19,9*1,84*2)/2+(24,04*1,1*1,84*2)/2+((6,43+3)*4)/2)*22,8))/3)))
=1115,08 m3 
 
3. VÝŠKOVÝ STUPEŇ (PASY, PATKY, STUPŇOVÁNÍ , DOKOPÁVKY.): 
(((1,9*(7,15*2+2,2)*0,85+2,2*18,4*2+1,17*0,82*1,0+2,35*0,82*1,0+1,9*(7,15*2+2,2)*0,85 
+2,2*19,05*0,85*2+1,95*(7,15*2+2,2)*0,85+((0,48*(7,15*2+2,2)*0,85))/2+3,58*7,3*2,51+(
(3,59*0,9*2,51*2))/2+2,6*2,3*1,38*16+2,2*1,8*1,38*4)))=460,64 m3 
 
VŠECHNY ZEMINY JSOU VE 3.TŘ.TĚŽITELNOSTI TUDÍŽ JE NEMUSÍME DÁLE PŘEPOČÍTÁVAT 
PRO POTŘEBY VÝPOČTŮ PRACNOSTI. 
CELKOVÝ OBJEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ: 
ORNICE + 1.VÝŠKOVÝ STUPEŇ+2. VÝŠKOVÝ STUPEŇ+3.VÝŠKOVÝ STUPEŇ 
1037,6 +1368,4+1115,08+460,64= 3981,72m3 
 
Těžení horniny Třída těžitelnosti Objem hornin v m3 
Sejmutí ornice I 1037,6 
Hloubení 1.výškového 
stupně 

III 1368,4 

Hloubení 1.výškového 
stupně 

III 1115,08 

Hloubení pasů a patek III 460,64 
CELKEM  3981,72 
 
 
 
Materiál z hlediska výsledků provedených sond: 
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Na území se nachází vrstva ornice tloušťky 0,3m, třídy těžitelnosti 1. Pod touto vrstvou je 

vrstva horniny mocnosti cca 0,4m – 1,50m, třídy těžitelnosti 3 (jílovitá hlína až jílovitý písek) 

a podloží je tvořeno až štěrkem s kameny třídy těžitelnosti 3.- 4. 

Skladování: 

Skládka zeminy a ornice bude zajištěna v objektu Rokle na ul. Michalova, Kroměříž – Horní 

zahrady ve vzdálenosti 6 km od stavby. Ornice bude uložena nezhutněná na hromadách  

o max. výšce 4 m. Mezideponie potřebné ornice bude umístěna přímo v areálu (viz výkresová 

část). 

 

6. Personální obsazení, stroje a pomůcky 

Zodpovědnou osobou celé stavby bude stavbyvedoucí hlavního dodavatele stavby.  

Před zahájením výkopových prací je potřeba, aby stavbyvedoucí převzal staveniště vč. všech 

náležitostí uvedených v protokole o předání a převzetí staveniště. Stavbyvedoucí bude mít  

na starost i organizování kontrolních prohlídek stavby a operativní plánování. Na samotný 

průběh zemních prací bude na staveništi dohlížet stavební mistr pověřený stavbyvedoucím. 

Mistr bude předávat informace o průběhu stavby, kubaturách případně nesrovnalostech 

stavbyvedoucímu a jeho úkolem bude vést stavební deník a záznamy o průběhu stavby.  

Další obsazení: 

Vytyčovací práce -  geodetická firma Geostav  

Montáž laviček - 2 dělníci 

Sejmutí ornice - 1 strojník na dozeru, 1 strojník na nakladači, odvoz zeminy – 1 

řidič+nákladní auto 

Výkop (hloubení) - výkopové práce, obsluha rypadla - 1 strojník  

Výkop (rýhy) - výkopové práce, obsluha rypadla - 1 strojník 

Odvoz zeminy – ve špičce 7 nákladních aut + 7 řidičů 

Hrubé přeměření + pomocná síla při výměnách lopat apod. - 2 dělníci 

Začištění dna a hran výkopů - 4 dělníci 

Ve špičce až 14 dělníků + dozor 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení s řádným dokladem  
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o proškolení a požadovanou kvalifikací. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje 

technický stav stroje. Veškeré výkopové práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže 

není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření. 

Dílčí etapy a jejich specifikace: 

Sejmutí ornice 

U sejmutí ornice bude zapotřebí strojník dozeru Caterpillar D3K, strojník nakladače 

Caterpillar 246C a řidiči nákladních vozidel T 815-2 JAMAL. 

Vytyčení stavební jámy 

Zajištěno geodetickou firmou Geostav s.r.o.  

Výkop 1. - 2. hloubkového stupně  

Výkop stavební jámy bude prováděn strojem Caterpillar 324D L (objem použité lopaty 

0,67m3), který bude obsluhován jedním strojníkem. Dále bude zapotřebí 7 řidičů nákladních 

vozidel-typy vozidel T 815-2 JAMAL a Iveco Tracken objem korby 12m3. 

Výkop základových pasů + základových patek 

Výkop stavební jámy bude prováděn strojem Catterpillar 311D (s lopatou s rychloupínacím 

zařízením pro rýhy a patky š. 600-1000mm), který bude obsluhován jedním strojníkem. Dále 

bude zapotřebí opět řidičů nákladních vozidel, kteří budou vytěženou zeminu odvážet  

na mezideponii či deponii, která je umístěna 6km od staveniště. 

Ruční dokopání 

K ručnímu dokopání a dočištění patek a pasů bude nasazena četa 4 pracovníků. 

Tato fáze bude finální a měla by korespondovat s hodnotami uvedenými v projektové 

dokumentaci. 

Provedení zpětných zásypů 

Stroje potřebné k zásypům jsou nakladač UNC 151 a nákladní automobil T 815. 

Samotný obsyp okolo objektu bude upravován ručně vč. zhutnění, je tedy zapotřebí jednoho 

strojníka a jednoho řidiče. Zásyp bude hutněn po vrstvách o mocnosti 100 - 300 mm 

hutnícími pěchy Honda LT 600 a vibrační deskou honda Lx 90 Hatz. Pro potřeby hutnění a 

úpravy bude zapotřebí 2 dělníků. 

 
Návrh strojních sestav: 

*Pro odvoz zeminy nákladními automobily budou objemy zemin roznásobeny koeficientem 

zhutnění 1,25. 
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Sejmutí ornice: 

Navržen pásový dozer Caterpillar D3K 

hmkkkV
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op /61,1878,0.2,1.85,0.81,2.
44

3600
....

3600 3
, ===  

322
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85,05,29.005,01.005,01 2 =−=−= Lk z , 2,1=tk , 8,0=čk  

sttttcykl 44151811321 =++=++=  
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1 ⇒== , sst 187,17
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Čas provádění práce: 
 

min30553,5
6,187

6,1037

,

hh
Q

V
t
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====  

 
Výkop 1. - 2. hloubkový stupeň: 
 
Navrženo pásové rypadlo Caterpillar 324D L 

hmkkkV
t

Q n

cykl

vp /63,10596,0.1.08,1.1,1.96,0.67,0.
25

3600
......

3600 3
21, ===  
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Čas provádění práce: 
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,
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Výkop základových pasů a patek: 
 
Navržen pásové rypadlo Catterpillar 311D s rypadlovými lopatami rozličných šířek i objemů-
použiji průměrné hodnoty. 
 

hmkkkV
t

Q n

cykl

vp /85,4096,0.9,0.08,1.0,1.96,0.38,0.
30

3600
......

3600 3
21, ===  

stcykl 30,0= , 338,0 mV = -  průměrná-budou se dle fází měnit 

96,01 =k , 0,12 =k , 08,13 =k , 9,04 =k , 96,05 =k  
 
Čas provádění práce: 
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Odvoz zeminy 
 
Pro odvoz využijeme vlastní automobily T 815-2 JAMAL a  Iveco Tracken. 
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Návrh počtu vozidel 
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8
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7. Pracovní postup 

Zemní práce budou provedeny strojně a ručně. Zemní práce započnou sejmutím ornice, které 

bude provedeno dozerem Caterpillar D3K, shrnutí figur a naznačení směru, odvozu, umístění 

skládek (dle výkresu viz projektová dokumentace-technologie TECH1). Ornice bude snímána 

v tloušťce 300 mm ± 50 mm podle kvality ornice a podornice. Ornice určená pro uložení  
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na staveništi cca 680 m3 bude uložena na deponii v násypu výšky maximálně 4 m. Ornice, 

která se nebude skladovat na staveništi (nebude potřebná) se odveze na deponii určenou 

investorem, která se nachází v objektu Rokle na ul. Michalova, Kroměříž – Horní zahrady  

ve vzdálenosti 6 km od stavby.  

 Po sejmutí ornice se osadí jednoduché dřevěné lavičky a stavební výkop včetně základových 

rýh se vytyčí dřevěnými kolíky (o zeměměřické práce se postará subdodavatelská firma 

Geostav s.r.o.). Veškeré výšková vytyčení budou prováděna před a během výkopových prací 

pomocí rotačního laseru. Geodetem vypracovaný náčrt a popis bude poskytnut hlavnímu 

stavbyvedoucímu. 

První část výkopových prácí (velké objemy tj. 1. a 2. výškový stupeň), bude provedena 

strojně universálním pásovým rypadlem Caterpillar 324D L s rychloupínacím zařízením  

s možností výměny nástrojů s přesností  ± 50 mm nad požadovanou úroveň hloubky 

základové spáry. Při výkopových pracích bude poloha a hloubka základových spár 

přeměřována pomocí laťového kříže. Sklon svahů bude 1:1,65 tzn. 58°. Současně s hloubením 

by byly při výkopových pracích provedeny odvodňovací rigoly (pokud bude v průběhu 

výkopů třeba -nepředpokládá se). Složení čety, kubatury, návrh sestav a časové schéma (viz 

výše). Schéma postupu hloubení a jednotlivé fáze nalezneme (ve výkresech v příloze TECH2, 

TECH3 a TECH4). 

Druhá část výkopových prací (rýhy pro základové pasy a výkop pro základové patky) se bude 

provádět za pomocí rypadla Catterpillar 311D. Složení čety, kubatury, návrh sestav a časové 

schéma (viz výše). 

 Technické parametry vozidel (viz technické listy). 

Vjezd a výjezd do stavební jámy bude zajištěn pomocí rampy o šířce 3,0 m a sklonu 

17%, na rampu bude navazovat staveništní komunikace zpevněná štěrkodrtí. Tato stávající 

komunikace bude sloužit také jako čistící zóna, aby automobily vyjíždějící ze stavby 

neznečišťovali veřejné komunikace a prostory v okolí stavby. V případě nutnosti se 

automobily ostříkají vodou. 

Po provedení strojních výkopových prací se musí překontrolovat rozměrové a hloubkové 

nepřesnosti a provede se ruční začištění dna a hran základové jámy a rýh na dovolenou 

nerovnost ± 30 mm při měření latí dlouhou 3 m. Ruční začištění výkopu bude provedeno  
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za suchého počasí, nesmí dojít ke zdržování povrchové vody v rýze, proto je nutno provést 

začištění výkopu těsně před betonáží základů.  Zemina, vytěžená při ručním začištění se 

použije jako násyp na vyrovnání základové spáry a pláně v místech, kde došlo k překročení 

požadované hloubky základové spáry a zbytek se uloží na deponii.  

Předání základové spáry bude probíhat v rámci kontrolního dne a přítomni budou 

stavbyvedoucí, technický dozor investora a autorský dozor. Předání se také zaznamená  

do stavebního deníku. 

 

Provedení zpětných zásypů, násypů: 

Zpětné zásypy budou provedeny po dokončení nosné konstrukce objektu (vč. izolací a 

ochranných folií). Násyp pod podlahou v jednotlivých podlažích bude prováděn po vrstvách 

max. tloušťky 0,100 m, které budou řádně hutněny. Zemina získaná z výkopů (viz. výše) bude 

pro tento násyp použita, jen pokud to její vlastnosti dovolí, lze ji však použít pro násypy okolo 

objektu. Další potřebná zemina bude získána nákupem v okolí, předpokládá se, že v okruhu 

do 15 km. Pokud bude pro násyp použita zemina soudržná je třeba hutněním dosáhnout min. 

objemové tíhy 16,000 kN/m3 (pórovitost max. 40%). Bude-li použita zemina nesoudržná je 

třeba hutněním dosáhnout min. hutnosti Id =  0,7. V případě, že bude použito zemin různého 

druhu, musí být ukládány sendvičově, tj. po vrstvách tak, aby v jedné vrstvě byla vždy jen 

zemina jednoho druhu. Násypy okolo budovy budou provedeny obdobně jako pod podlahami, 

avšak vrstvy mohou mít max. tloušťku 0,300 m. Stroje potřebné k zásypům jsou nakladač 

UNC 151 a nakládací automobil T 815 a samotný obsyp okolo objektu bude upravován ručně 

vč. zhutnění, je tedy zapotřebí jednoho strojníka, dvou řidičů a dvou dělníků. Navíc bude 

zásyp hutněn po vrstvách o mocnosti 100 - 300 mm hutnícími pěchy Honda LT 600 a vibrační 

deskou honda Lx 90 Hatz. 

 

8.  Jakost a kontrola kvality, odpovědnost 

Za provedení zemních prací bude osobně zodpovídat stavbyvedoucí. Za průběh zemních prací 

bude zodpovědný pověřený mistr. Mistr bude také kontrolovat kubatury vytěžené zeminy  

na jednotlivých místech, průběh i soulad s projektovou dokumentací a veškeré nedostatky 

bude okamžitě hlásit stavbyvedoucímu. O kontrole základové spáry, druhu výkopku, jeho 

zatřídění, dosaženém zhutnění apod. musí být proveden zápisy do stavebního deníku. Jako 
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podkladem pro provedení v požadované kvalitě a jakosti bude sloužit tento technologický 

postup a prováděcí dokumentace. 

Příklady základních kontrolovaných procesů/předmětů: 

Předmět/proces Co se 

kontroluje? 

Kdo Kontroluje? Jak často a 

kdy? 

Poznámka 

Převzetí 
staveniště 

Smlouvy, 
projektová 
dokumentace, 
skutečnost-
vzhled-splnění 

Stavbyvedoucí 1 x před začátkem 
prací 

Zápis o převzetí a 
předání staveniště 

BOZ Technologické 
postupy, 
projektová 
dokumentace, 
platné zákony a 
vyhlášky,předpisy 

Stavbyvedoucí, 
koordinátor 
BOZP, bezpečnostní 
technik 

1 x před 
začátkem prací a 
poté v celém 
průběhu  

Ochranné 
pracovní 
pomůcky, školení 

Geodetické 
práce a práce 
zeměměřické 

Technologický 
postup, 
projektová 
dokumentace, 
veškeré doklady 

Technik specialista, 
stavbyvedoucí, 
přípraváři dané stavby 

1x před začátkem 
zemních prací, Dále 
pak v průběhu 
výstavby při 
nesrovnalostech 

Zeměměřičské 
práce-subdodávka 
ze strany 
investora 
Geostav s.r.o. 
Při 
nesrovnalostech 
záznam do 
stavebního deníku 

Průzkumy 
geologický, 
hydrogeologický 

Obsah průzkumu 
dokumentace, 
zkoušky, 
protokoly 

Technik specialista jako 
zástupce investora, 
stavbyvedoucí 

1x před začátkem 
prací 
Dále pak v průběhu 
výstavby při 
nesrovnalostech 

Průkazní zkoušky 
(vzorky) 
Geostav s.r.o. 
Při 
nesrovnalostech 
záznam do 
stavebního deníku 

Sejmutí ornice 
 

Technologický 
postup, skutečný 
stav, projektová 
dokumentace, 
limitky profesí 
 

Stavbyvedoucí, 
geotechnik 

V průběhu Měřením, 
metrologie 
Záznam do 
stavebního deníku 
 
 

Výkopy Technologický 
postup, 
projektová 
dokumentace, 
skutečný stav, 
limitky profesí 

Stavbyvedoucí, 
geotechnik 

V průběhu Měřením, 
metrologie 
Záznam do 
stavebního deníku 
 

Svahování 
výkopu  
 

Technologický 
postup, 
projektová 
dokumentace, 
skutečný stav, 
limitky profesí 

Stavbyvedoucí, 
geotechnik 

V průběhu Měřením 
Záznam do 
stavebního deníku 
Empirické 
hodnoty-norma 
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Ruční dokopání 
(úpravy) 

Technologický 
postup, 
projektová 
dokumentace, 
skutečný stav-
dovolené 
odchylky, čistota, 
limitky profesí 

Stavbyvedoucí V průběhu Měřením 
Záznam do 
stavebního deníku 
Hodnoty shodné s 
PD 

Zpětné zásypy a 
násypy 

Technologický 
postup, 
projektová 
dokumentace, 
skutečný stav, 
požadovaný 
materiál, 
požadovaná míra 
zhutnění, limitky 
profesí 

Stavbyvedoucí 
geotechnik 

V průběhu Záznam do 
stavebního deníku 

Převzetí 
základové spáry 

Skutečný stav, 
povolené 
odchylky, 
náležitosti a 
dokončenost pro 
další postup prací 

Stavbyvedoucí 
geotechnik  
TDI, autorský dozor 

Při dokončení etapy Měřením 
Záznam do 
stavebního deníku 

 
 
Mechanizační 

prostředky 

Co se kontroluje? Kdo 

Kontroluje? 

Jak často a 

kdy? 

Poznámka 

Nákladní 
automobily 

Technické listy, technický 
průkaz, oprávnění, plán 
nakládaní s odpady, 
dopravní řád stavby, 
obrátkovost 
omezování silničního 
provozu, časové schéma, 
znečištění okolí stavby, 
limitky strojů 
 

Strojník, technik 
Stavbyvedoucí 

Před započetím 
užívání, 
v průběhu 

Vizuální 
kontrola. 
Má na starosti 
úsek MTZ a 
DAM 
Kvalifikace 
pracovníků 

Nakladače, 
rypadla, bagry 

Technické listy 
technický 
průkaz, oprávnění,  
dopravní řád stavby, 
čistota, omezování 
silničního provozu, 
technologie hloubení, 
znečištění okolí stavby 
znečištění okolí stavby, 
limitky strojů 

Strojník, technik 
Stavbyvedoucí 

Před započetím 
užívání, 
v průběhu 

Vizuální 
kontrola, 
výkon. 
Má na starosti 
úsek MTZ a 
DAM. 
Kvalifikace 
pracovníků 

Drobná 
mechanizace 

Technické listy 
technický průkaz, stav, 
výkon, limitky strojů 

Strojník, technik 
Stavbyvedoucí 

Před započetím 
užívání, 
v průběhu 

Vizuální 
kontrola, 
Výkon. Má na 
starosti úsek 
MTZ a DAM. 
Kvalifikace 
pracovníků 



Diplomová práce: Návrh technologického postupu výstavby polyfunkčního domu 
Projektová dokumentace pro stavební povolení 

TEXTOVÁ ČÁST 
   

 

MICHAL ZAVADIL 2011/2012 
VŠB-TU OSTRAVA 

Obor: Provádění staveb      

~ 15 ~ 
 

15  

 
9.  Bezpečnost a ochrana zdraví 

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

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

práci (BOZP ). 

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

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

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ). 

…. 

…. 

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně nebezpečí a neutrpěl úraz.      

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

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

deníku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kroměříži dne   …………………….                                                      Michal Zavadil 
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení

1 VÝKOPOVÉ PRÁCE 7,5 dny 8.3. 12 19.3. 12

2 skrývka ornice 1 den 8.3. 12 8.3. 12

3 zem�m��i�ské práce,
vyty�ení

2 dny 9.3. 12 12.3. 12

4 výkop 1.výškového stupn� 1,5 dny 13.3. 12 14.3. 12

5 výkop 2.výškového stupn� 1,5 dny 14.3. 12 15.3. 12

6 3.fáze výkop pas� a patek 1,5 dny 16.3. 12 19.3. 12

7 ru�ní do�išt�ní výkop� 1,5 dny 16.3. 12 19.3. 12

S � P S N P Ú S � P S N P Ú
St 7.3. �t 8.3. Pá 9.3. So 10. Ne 11. Po 12. Út 13.3 St 14.3 �t 15.3 Pá 16. So 17. Ne 18. Po 19. Út 20.3

Úkol

Rozd�lení

Pr�b�h

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vn�jší úkoly

Vn�jší milník

Kone�ný termín

Stránka 1

Projekt: Projekt1
Datum: 10.10. 11



Objekt:

08
Název objektu:

Polyfunk�ní d�m
JKSO:

Stavba:

00001
Název stavby:

michal zavadil
SKP:

Projektant: BAUprojekt a.s - firma pro ukázkový rozpo�et MJ: Po�et m�rných jednotek: 0,0000

Objednatel: BAUInvest a.s. - firma pro ukázkový rozpo�et Náklady na MJ:

Po�et list�: Zakázkové �íslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
BAUBuild a.s. - firma pro ukázkový rozpo�et

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 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

62 577,00

0,00

0,00

0,00

62 577,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

19,0 % �iní:

19,0 % �iní:

2 148 479,00

408 211,00

2 556 690,00 K�

K�

K�

Položkový rozpo�et

2 085 902,00

0,00

0,00

0,00

2 085 902,00

0,00

2 148 479,00

2 148 479,00

Rozpo�et: Základní rozpo�et01 Polyfunk�ní d�m

3

Jméno:

Podpis:

michal zavadil

11.10.2011

Ing. Michal Pavlí�ek

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

00001
08
01

michal zavadil

Polyfunk�ní d�m
Polyfunk�ní d�m

Základní rozpo�et
Datum tisku: 11.10.2011

List �.2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 1 952 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Komunikace 133 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,2

2 085 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,2K�

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 2 085 902,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 2 085 902,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 2 085 902,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 2 085 902,00 0,00

Za�ízení staveništ� 3,00 2 085 902,00 62 577,00

Provoz investora 0,00 2 085 902,00 0,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 2 085 902,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 2 085 902,00 0,00

62 577,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

00001
08
01

michal zavadil

Polyfunk�ní d�m
Polyfunk�ní d�m

Základní rozpo�et
Datum tisku: 11.10.2011

List �.3

Po�. �. Položka Popis

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

1 Zemní práce

1 121 10-1102.R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním p�es 50 do 100 m
m3 1 037,6000 50,90 52 813,84 0,00000 0,00000

2 131 20-1109.R00 P�íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3
m3 2 483,4800 21,60 53 643,17 0,00000 0,00000

3 131 20-1203.R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3
m3 2 483,4800 164,59 408 755,97 0,00000 0,00000

1368,4+1115,08 2 483,4800

4 132 20-1202.R00 Hloubení rýh ší�ky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3
m3 233,0750 195,57 45 582,48 0,00000 0,00000

5 132 20-1209.R00 P�íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
m3 233,0750 18,05 4 207,00 0,00000 0,00000

6 133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
m3 216,5650 997,69 216 064,73 0,00000 0,00000

7 133 20-1109.R00 P�íplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
m3 216,5650 98,25 21 277,51 0,00000 0,00000

8 139 60-1102.R00 Ru�ní výkop jam, rýh a šachet v hornin� t�. 3
m3 11,0000 655,23 7 207,53 0,00000 0,00000

9 162 70-1101.R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 6000 m
m3 4 126,6875 212,40 876 508,43 0,00000 0,00000

(2944,12+357,23)*1,25 4 126,6875

10 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 3 301,3500 56,88 187 780,79 0,00000 0,00000

2944,12+357,23 3 301,3500

11 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním
m3 264,0000 64,06 16 911,84 0,00000 0,00000

12 174 10-1102.R00 Zásyp ru�ní se zhutn�ním
m3 33,1200 229,41 7 598,06 0,00000 0,00000

13 174 10-1103.R00 Zásyp zá�ez� se šikmými st�nami se zhutn�ním
m3 209,2900 57,32 11 996,50 0,00000 0,00000

14 181 30-1114.R00 Rozprost�ení ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2
m2 2 721,4800 15,31 41 665,86 0,00000 0,00000

3460,75-17,9*41,3 2 721,4800

Zemní práce1 1 952 013,71 0,00000

5 Komunikace

15 564 80-1500.U00 Podklad komunikací št�rkodrti 25cm
m2 821,4000 163,00 133 888,20 0,46166 379,20752

17,5*10+29*9,2+7,3*52 821,4000

Komunikace5 133 888,20 379,20752

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : podlaha 2np
Zpracovatel : Michal Zavadil
Zakázka : 
Datum : 25.9.2011

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : St�na
Korekce sou�initele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Drátkobeton  0.1700   1.5800 1020.0  2400.0       29.0  0.0000
 2 2xSkloelast Ex  0.0080   0.2100 1470.0  1200.0    25158.0  0.0000
 3 Asfaltový nát�  0.0010   0.2100 1470.0  1400.0     1200.0  0.0000
 4 Rigips EPS P P  0.1500   0.0340 1270.0    30.0       60.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo�tu :

Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :   0.00 m2K/W
        dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :   55.0 %

M�síc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

   1       31   21.0  32.3  802.8   -2.3  81.1  409.0
   2       28   21.0  35.5  882.4   -0.1  80.5  487.4
   3       31   21.0  39.4  979.3    3.9  79.0  637.6
   4       30   21.0  46.4 1153.3    9.0  76.8  881.2
   5       31   21.0  55.6 1382.0   14.0  73.6 1175.9
   6       30   21.0  61.7 1533.6   16.9  71.0 1366.3
   7       31   21.0  64.8 1610.7   18.3  69.6 1463.0
   8       31   21.0  63.9 1588.3   17.9  70.0 1434.9
   9       30   21.0  55.9 1389.4   14.2  73.4 1188.0
  10       31   21.0  46.6 1158.3    9.1  76.7  886.1
  11       30   21.0  39.4  979.3    3.9  79.0  637.6
  12       31   21.0  35.2  874.9   -0.3  80.6  480.0

Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788.
Po�et hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        4.56 m2K/W
Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :       0.211 W/m2K

Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :   0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K
Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou
p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.2E+0012 m/s



Teplotní útlum konstrukce Ny* :       189.6
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         8.7 h

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.15 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.948

�íslo Minimální požadované hodnoty p�i max. Vypo�tené
m�síce rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

   1    7.0  0.401    3.8  0.263   19.8  0.948   34.8
   2    8.4  0.404    5.2  0.250   19.9  0.948   38.0
   3   10.0  0.354    6.7  0.162   20.1  0.948   41.6
   4   12.4  0.285    9.1  0.006   20.4  0.948   48.2
   5   15.2  0.173   11.8 ------   20.6  0.948   56.8
   6   16.8 ------   13.4 ------   20.8  0.948   62.5
   7   17.6 ------   14.1 ------   20.9  0.948   65.4
   8   17.4 ------   13.9 ------   20.8  0.948   64.5
   9   15.3  0.161   11.9 ------   20.6  0.948   57.1
  10   12.5  0.285    9.1  0.003   20.4  0.948   48.4
  11   10.0  0.354    6.7  0.162   20.1  0.948   41.6
  12    8.3  0.403    5.1  0.251   19.9  0.948   37.7

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu,
Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace)

Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e

tepl.[C]:  19.1  18.3  18.1  18.0 -14.7
p [Pa]:  1367  1339   196   189   138
p,sat [Pa]:  2216  2108  2071  2067   169

P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.135E-0009 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

Ro�ní cyklus �.  1

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry
p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  podlaha 2np

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnit�ní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn�jší stran� Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
�íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Drátkobeton 0,170      1,580 29,0
  2 2xSkloelast Extra 0,008      0,210 25158,0
  3 Asfaltový nát�r 0,001      0,210 1200,0
  4 Rigips EPS P Perimeter (2) 0,150      0,034 60,0

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793
 Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =  0,948

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost
 na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní).

Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem
nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby.

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K
 Vypo�tená hodnota: U =  0,21 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N.
 Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše).

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu.
3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok,

nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypo�tené hodnoty: V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci.

 POŽADAVKY JSOU SPLN�NY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : Plochá st�echa
Zpracovatel : Michal Zavadil
Zakázka : 
Datum : 27.9.2011

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop, st�echa - tepelný tok zdola
Korekce sou�initele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Omítka vápenoc  0.0015   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000
 2 Stropní panely  0.2500   1.5800 1020.0  2400.0       29.0  0.0000
 3 Expanzní pás P  0.0030   0.2100 1470.0  1100.0    14480.0  0.0000
 4 Parozábrana Al  0.0040   0.2100 1470.0  1100.0    37500.0  0.0000
 5 Asfaltový nát�  0.0100   0.2100 1470.0  1400.0     1200.0  0.0000
 6 EPS Polydek  0.2750   0.0340 2060.0    28.0       50.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo�tu :

Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :   55.0 %

M�síc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

   1       31   21.0  43.2 1073.8   -2.3  81.1  409.0
   2       28   21.0  46.3 1150.8   -0.1  80.5  487.4
   3       31   21.0  48.1 1195.6    3.9  79.0  637.6
   4       30   21.0  52.4 1302.4    9.0  76.8  881.2
   5       31   21.0  58.8 1461.5   14.0  73.6 1175.9
   6       30   21.0  63.3 1573.4   16.9  71.0 1366.3
   7       31   21.0  65.7 1633.0   18.3  69.6 1463.0
   8       31   21.0  65.0 1615.6   17.9  70.0 1434.9
   9       30   21.0  59.1 1469.0   14.2  73.4 1188.0
  10       31   21.0  52.5 1304.9    9.1  76.7  886.1
  11       30   21.0  48.1 1195.6    3.9  79.0  637.6
  12       31   21.0  46.0 1143.4   -0.3  80.6  480.0

Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788.
Po�et hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        8.33 m2K/W
Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :       0.118 W/m2K

Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :   0.14 / 0.17 / 0.22 / 0.32 W/m2K
Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou
p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4.



Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.2E+0012 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :      1121.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        15.1 h

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.96 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.971

�íslo Minimální požadované hodnoty p�i max. Vypo�tené
m�síce rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

   1   11.3  0.586    8.0  0.443   20.3  0.971   45.0
   2   12.4  0.592    9.0  0.433   20.4  0.971   48.1
   3   13.0  0.531    9.6  0.334   20.5  0.971   49.6
   4   14.3  0.441   10.9  0.157   20.7  0.971   53.5
   5   16.1  0.298   12.6 ------   20.8  0.971   59.5
   6   17.2  0.084   13.8 ------   20.9  0.971   63.8
   7   17.8 ------   14.3 ------   20.9  0.971   66.0
   8   17.7 ------   14.2 ------   20.9  0.971   65.4
   9   16.2  0.289   12.7 ------   20.8  0.971   59.8
  10   14.3  0.439   10.9  0.153   20.7  0.971   53.6
  11   13.0  0.531    9.6  0.334   20.5  0.971   49.6
  12   12.3  0.591    8.9  0.434   20.4  0.971   47.8

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu,
Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace)

Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e

tepl.[C]:  20.0  19.9  19.3  19.2  19.1  19.0 -14.8
p [Pa]:  1367  1367  1328  1092   278   213   138
p,sat [Pa]:  2331  2330  2236  2228  2217  2189   167

P�i venkovní návrhové teplot� nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.085E-0009 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

Ro�ní cyklus �.  1

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry
p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Plochá st�echa

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnit�ní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn�jší stran� Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
�íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,0015      0,990 19,0
  2 Stropní panely Spiroll 0,250      1,580 29,0
  3 Expanzní pás Perbitagit 0,003      0,210 14480,0
  4 Parozábrana Alu-Villatherm 0,004      0,210 37500,0
  5 Asfaltový nát�r 0,010      0,210 1200,0
  6 EPS Polydek 0,275      0,034 50,0

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793
 Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =  0,971

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost
 na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní).

Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem
nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby.

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
 Vypo�tená hodnota: U =  0,12 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N.
 Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše).

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu.
3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypo�tené hodnoty: V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci.

 POŽADAVKY JSOU SPLN�NY.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software



ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : st�na
Zpracovatel : Michal Zavadil
Zakázka : 
Datum : 27.9.2011

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : St�na
Korekce sou�initele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Omítka vápenoc  0.0015   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000
 2 Porotherm 30 P  0.3000   0.2500  960.0   900.0        8.0  0.0000
 3 Baumit EPS-F (  0.1000   0.0410 1270.0    17.0       40.0  0.0000
 4 Baumit vn�jší  0.0015   0.8000  850.0  1800.0       12.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo�tu :

Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -15.0 C
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :   55.0 %

M�síc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

   1       31   21.0  43.2 1073.8   -2.3  81.1  409.0
   2       28   21.0  46.3 1150.8   -0.1  80.5  487.4
   3       31   21.0  48.1 1195.6    3.9  79.0  637.6
   4       30   21.0  52.4 1302.4    9.0  76.8  881.2
   5       31   21.0  58.8 1461.5   14.0  73.6 1175.9
   6       30   21.0  63.3 1573.4   16.9  71.0 1366.3
   7       31   21.0  65.7 1633.0   18.3  69.6 1463.0
   8       31   21.0  65.0 1615.6   17.9  70.0 1434.9
   9       30   21.0  59.1 1469.0   14.2  73.4 1188.0
  10       31   21.0  52.5 1304.9    9.1  76.7  886.1
  11       30   21.0  48.1 1195.6    3.9  79.0  637.6
  12       31   21.0  46.0 1143.4   -0.3  80.6  480.0

Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788.
Po�et hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        3.64 m2K/W
Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :       0.262 W/m2K

Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :   0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K
Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou
p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   3.4E+0010 m/s



Teplotní útlum konstrukce Ny* :       425.8
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        14.0 h

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.71 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.936

�íslo Minimální požadované hodnoty p�i max. Vypo�tené
m�síce rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

   1   11.3  0.586    8.0  0.443   19.5  0.936   47.3
   2   12.4  0.592    9.0  0.433   19.7  0.936   50.3
   3   13.0  0.531    9.6  0.334   19.9  0.936   51.4
   4   14.3  0.441   10.9  0.157   20.2  0.936   54.9
   5   16.1  0.298   12.6 ------   20.6  0.936   60.4
   6   17.2  0.084   13.8 ------   20.7  0.936   64.3
   7   17.8 ------   14.3 ------   20.8  0.936   66.4
   8   17.7 ------   14.2 ------   20.8  0.936   65.8
   9   16.2  0.289   12.7 ------   20.6  0.936   60.7
  10   14.3  0.439   10.9  0.153   20.2  0.936   55.0
  11   13.0  0.531    9.6  0.334   19.9  0.936   51.4
  12   12.3  0.591    8.9  0.434   19.6  0.936   50.0

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu,
Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace)

Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e

tepl.[C]:  18.7  18.7   7.7 -14.6 -14.6
p [Pa]:  1367  1362   904   142   138
p,sat [Pa]:  2157  2155  1051   171   170

P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenza�ní zóny    Kondenzující množství
�íslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

   1  0.3547  0.3740  1.277E-0008

Celoro�ní bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.007 kg/m2,rok
Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:      2.116 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než -10.0 C.

Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

Ro�ní cyklus �.  1

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry
p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  st�na

Rekapitulace vstupních dat
Návrhová vnit�ní teplota Ti: 20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 C
Teplota na vn�jší stran� Te: -15,0 C
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai: 21,0 C
Relativní vlhkost v interiéru RHi: 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce
�íslo Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 Omítka vápenocementová 0,0015      0,990 19,0
  2 Porotherm 30 P+D t�. 900 0,300      0,250 8,0
  3 Baumit EPS-F (systém) 0,100      0,041 40,0
  4 Baumit vn�jší štuková omítka 0,0015      0,800 12,0

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,793+0,000 = 0,793
 Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =  0,936

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost
 na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní).

Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty
zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem
nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby.

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)
 Požadavek: U,N  =  0,38 W/m2K
 Vypo�tená hodnota: U =  0,26 W/m2K
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N.
 Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
 most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše).

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu.
3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti
materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,051 kg/m2,rok
(materiál: Baumit EPS-F (systém)).
Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok

Vypo�tené hodnoty: V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci.

Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0073 kg/m2,rok
Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 2,1164 kg/m2,rok

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN�N.
 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN�N.

Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT
A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY

podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model

Area 2010

Název úlohy : perimetr detail nezateplený   
Varianta                               
Zpracovatel : Michal Zavadil                
Zakázka :                               
Datum : 3.10.2011      

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Základní parametry úlohy :

Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C
Teplota vzduchu v interiéru:  20.6 C

Parametry charakterizující rozsah úlohy:
Po�et svislých os:    70
Po�et vodorovných os:    84
Po�et prvk�: 11454
Po�et uzlových bod�:  5880

Sou�adnice os sít� - osa x (m) : 
0.00000 0.03250 0.06500 0.09750 0.13000 0.16250 0.19500 0.22750 0.26000 0.29000
0.35000 0.39375 0.43750 0.48125 0.52500 0.56875 0.61250 0.65625 0.70000 0.75000
0.80000 0.85000 0.90000 0.95000 1.00000 1.05000 1.10000 1.15000 1.17500 1.20000
1.21500 1.23625 1.25750 1.30000 1.33750 1.37500 1.41250 1.45000 1.48750 1.52500
1.56250 1.60000 1.65000 1.70000 1.75000 1.80000 1.83750 1.87500 1.91250 1.95000
1.98750 2.02500 2.06250 2.10000 2.16250 2.22500 2.28750 2.35000 2.41250 2.47500
2.53750 2.60000 2.66250 2.72500 2.78750 2.85000 2.91250 2.97500 3.03750 3.10000

Sou�adnice os sít� - osa y (m) : 
0.00000 0.05406 0.10813 0.16219 0.21625 0.27031 0.32438 0.37844 0.43250 0.48656
0.54063 0.59469 0.64875 0.70281 0.75688 0.81094 0.86500 0.91906 0.97313 1.02719
1.08125 1.13531 1.18938 1.24344 1.29750 1.35156 1.40563 1.45969 1.51375 1.56781
1.62188 1.67594 1.73000 1.78000 1.83000 1.88313 1.93625 1.98938 2.04250 2.09563
2.14875 2.20188 2.25500 2.30813 2.36125 2.41438 2.46750 2.52063 2.57375 2.62688
2.68000 2.71750 2.75500 2.79250 2.83000 2.85500 2.88000 2.90500 2.93000 2.95500
2.98000 3.00000 3.03000 3.08000 3.14250 3.20500 3.26750 3.33000 3.37188 3.41375
3.45563 3.49750 3.53938 3.58125 3.62313 3.66500 3.70688 3.74875 3.79063 3.83250
3.87438 3.91625 3.95813 4.00000

Zadané materiály :
�. Název LambdaX LambdaY MiX MiY X1 X2 Y1 Y2

   1 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500   1  19  33  35
   2 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500   1  27  35  59
   3 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500   1   9  59  63
   4 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500  10  31  59  61
   5 Beton hutný 2      1.300    1.300       20       20  10  31  61  63
   6 Beton hutný 2      1.300    1.300       20       20   9  10  59  64
   7 Beton hutný 1      1.230    1.230       17       17  19  54  33  35
   8 Beton hutný 2      1.300    1.300       20       20  27  46  35  55
   9 Rigips EPS P Pe    0.034    0.034       60       60  31  34  55  68
  10 Keramický obkla    1.010    1.010      200      200  30  31  63  68
  11 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29  34  70  55  62
  12 Porotherm 30 P+    0.250    0.250    8.000    8.000  34  42  62  84
  13 Baumit EPS-F       0.041    0.041       40       40  30  34  68  84
  14 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500  46  54  35  51
  15 Rigips EPS P Pe    0.034    0.034      100      100  46  70  51  55
  16 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500  54  70  33  51
  17 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500  27  31  55  59
  18 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500   1  70   1  33



Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
�íslo 1.uzel 2.uzel Teplota [C] Rs [m2K/W] Pd [kPa] h,p [s/m]
    1  3506  5858    20.60       0.25     1.33    10.00
    2  3506  3528    20.60       0.25     1.33    10.00
    3  2504  2520   -15.00       0.04     0.14    20.00
    4  2499  2504   -15.00       0.04     0.14    20.00
    5   819  2499   -15.00       0.04     0.14    20.00
    6   819   820   -15.00       0.04     0.14    20.00
    7   736   820   -15.00       0.04     0.14    20.00
    8   735   736   -15.00       0.04     0.14    20.00
    9    63   735   -15.00       0.04     0.14    20.00
   10     1  5797     5.00       0.00     0.87     0.00
Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %.

TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ :

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

Prost�edí T [C] Rs [m2K/W] R.H. [%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m] Propust. L [W/mK]
   1  20.6       0.25  50  11.53     26.65905          ---
   2 -15.0       0.04  84 -14.91    -29.62885          ---
   3   5.0       0.00 100   5.00      2.98813          ---

Vysv�tlivky:
T zadaná teplota v daném prost�edí [C]
Rs zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W]
R.H. zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%]
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C]
Tep.tok Q hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m]

(hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný)
Propust. L tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK]

(lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný
sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce)

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prost�edí Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
   1   9.81   11.53  0.745 ne    ---    ---
   2 -16.87  -14.91    ??? ne    ---    ---
   3   5.00    5.00  1.000 ANO     99    5.0

Vysv�tlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C]
f,Rsi teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-]

[rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem
vnit�ní ( 20.6 C) a vn�jší (-15.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí
a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty
i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí
a konstantní vn�jší teplota Te = -15.0 C]

KOND. ozna�uje vznik povrchové kondenzace
RH,max maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní

povrchové kondenzace [%]
T,min minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí

odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí

Poznámka: Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle �SN 730540, ani
podle �SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe�nostní p�irážky). Pro vyhodnocení výsledk� podle
t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788.

ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

Sou�et tepelných tok�:     0.0183 W/m
Sou�et abs.hodnot tep.tok�:    59.2760 W/m
Podíl:     0.0003
Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n.

STOP, Area 2010



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007)

Název úlohy:  perimetr detail nezateplený   

Návrhová vnit�ní teplota Ti =  20,00 C
Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =  20,60 C
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =  50,00 %
Teplota na vn�jší stran� Te [C]: -15,00 C

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
      Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce.
 Vypo�tená hodnota: f,Rsi =  0,745

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost
 na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní).

 f,Rsi < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN�N.

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

 2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu.
 3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok.

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu.

 Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika
 výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry.
 Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.

 T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla
 a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí.

Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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DVOUROZM�RNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT
A �ÁSTE�NÝCH TLAK� VODNÍ PÁRY

podle �SN EN ISO 10211-1 a �SN 730540 - MKP/FEM model

Area 2010

Název úlohy : perimetr detail               
Varianta                               
Zpracovatel : Michal Zavadil                
Zakázka :                               
Datum : 3.10.2011      

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Základní parametry úlohy :

Parametry pro výpo�et teplotního faktoru:
Teplota vzduchu v exteriéru: -15.0 C
Teplota vzduchu v interiéru:  20.6 C

Parametry charakterizující rozsah úlohy:
Po�et svislých os:    72
Po�et vodorovných os:    85
Po�et prvk�: 11928
Po�et uzlových bod�:  6120

Sou�adnice os sít� - osa x (m) : 
0.00000 0.03250 0.06500 0.09750 0.13000 0.16250 0.19500 0.22750 0.26000 0.29000
0.35000 0.39375 0.43750 0.48125 0.52500 0.56875 0.61250 0.65625 0.70000 0.73750
0.77500 0.81250 0.85000 0.88750 0.92500 0.96250 1.00000 1.05000 1.10000 1.15000
1.17500 1.20000 1.21500 1.23625 1.25750 1.30000 1.33750 1.37500 1.41250 1.45000
1.48750 1.52500 1.56250 1.60000 1.65000 1.70000 1.75000 1.80000 1.83750 1.87500
1.91250 1.95000 1.98750 2.02500 2.06250 2.10000 2.16250 2.22500 2.28750 2.35000
2.41250 2.47500 2.53750 2.60000 2.66250 2.72500 2.78750 2.85000 2.91250 2.97500
3.03750 3.10000

Sou�adnice os sít� - osa y (m) : 
0.00000 0.05900 0.11122 0.16344 0.21566 0.26788 0.32009 0.37231 0.42453 0.47675
0.52897 0.58119 0.63341 0.68563 0.73784 0.79006 0.84228 0.89450 0.94672 0.99894
1.05116 1.10338 1.15559 1.20781 1.26003 1.31225 1.36447 1.41669 1.46891 1.52113
1.57334 1.62556 1.67778 1.73000 1.78000 1.83000 1.88313 1.93625 1.98938 2.04250
2.09563 2.14875 2.20188 2.25500 2.30813 2.36125 2.41438 2.46750 2.52063 2.57375
2.62688 2.68000 2.71750 2.75500 2.79250 2.83000 2.85500 2.88000 2.90500 2.93000
2.95500 2.98000 3.00000 3.03000 3.08000 3.14250 3.20500 3.26750 3.33000 3.37188
3.41375 3.45563 3.49750 3.53938 3.58125 3.62313 3.66500 3.70688 3.74875 3.79063
3.83250 3.87438 3.91625 3.95813 4.00000

Zadané materiály :
�. Název LambdaX LambdaY MiX MiY X1 X2 Y1 Y2

   1 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500   1  19  34  36
   2 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500   1  27  36  60
   3 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500   1   9  60  64
   4 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500  10  33  60  62
   5 Beton hutný 2      1.300    1.300       20       20  10  33  62  64
   6 Beton hutný 2      1.300    1.300       20       20   9  10  60  65
   7 Beton hutný 1      1.230    1.230       17       17  19  56  34  36
   8 Rigips EPS P Pe    0.034    0.034       60       60  27  29  36  56
   9 Beton hutný 2      1.300    1.300       20       20  29  48  36  56
  10 Rigips EPS P Pe    0.034    0.034       60       60  27  36  56  60
  11 Rigips EPS P Pe    0.034    0.034       60       60  33  36  60  69
  12 Keramický obkla    1.010    1.010      200      200  32  33  64  69
  13 Železobeton 2      1.580    1.580       29       29  36  72  56  63
  14 Porotherm 30 P+    0.250    0.250    8.000    8.000  36  44  63  85
  15 Baumit EPS-F       0.041    0.041       40       40  32  36  69  85
  16 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500  48  56  36  52
  17 Rigips EPS P Pe    0.034    0.034      100      100  48  72  52  56
  18 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500  56  72  34  52



  19 Hlína suchá        0.700    0.700    1.500    1.500   1  72   2  34

Zadané okrajové podmínky a jejich rozmíst�ní :
�íslo 1.uzel 2.uzel Teplota [C] Rs [m2K/W] Pd [kPa] h,p [s/m]
    1  3718  6098    20.60       0.25     1.33    10.00
    2  3718  3740    20.60       0.25     1.33    10.00
    3  2704  2720   -15.00       0.04     0.14    20.00
    4  2699  2704   -15.00       0.04     0.14    20.00
    5   829  2699   -15.00       0.04     0.14    20.00
    6   829   830   -15.00       0.04     0.14    20.00
    7   745   830   -15.00       0.04     0.14    20.00
    8   744   745   -15.00       0.04     0.14    20.00
    9    64   744   -15.00       0.04     0.14    20.00
   10     2  6037     5.00       0.00     0.87     0.00
Pro výpo�et ší�ení vodní páry byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní pr�m�rné vlhkosti 5 %.

TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ :

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU:

Prost�edí T [C] Rs [m2K/W] R.H. [%] Ts,min [C] Tep.tok Q [W/m] Propust. L [W/mK]
   1  20.6       0.25  50  14.38     20.83471          ---
   2 -15.0       0.04  84 -14.92    -21.53233          ---
   3   5.0       0.00 100   5.00      0.71904          ---

Vysv�tlivky:
T zadaná teplota v daném prost�edí [C]
Rs zadaný odpor p�i p�estupu tepla v daném prost�edí [m2K/W]
R.H. zadaná relativní vlhkost v daném prost�edí [%]
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C]
Tep.tok Q hustota tepelného toku z daného prost�edí [W/m]

(hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, p�i�emž ztráta je kladná a zisk je záporný)
Propust. L tepelná propustnost mezi daným prost�edím a okolím [W/mK]

(lze ur�it jen pro maximáln� 2 prost�edí; pro ur�ité charakteristické výseky lze získat pr�m�rný
sou�initel prostupu tepla vyd�lením hodnoty L ší�kou hodnoceného výseku konstrukce)

NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE:

Prost�edí Tw [C] Ts,min [C] f,Rsi [-] KOND. RH,max [%] T,min [C]
   1   9.81   14.38  0.825 ne    ---    ---
   2 -16.87  -14.92    ??? ne    ---    ---
   3   5.00    5.00  1.000 ANO     99    5.0

Vysv�tlivky:
Tw teplota rosného bodu v daném prost�edí [C] - lze ur�it jen pro teploty do 100 C
Ts,min minimální povrchová teplota v daném prost�edí [C]
f,Rsi teplotní faktor dle �SN 730540, �SN EN ISO 10211-1 a �SN EN ISO 13788 [-]

[rozdíl minimální povrchové teploty a vn�jší teploty pod�lený rozdílem
vnit�ní ( 20.6 C) a vn�jší (-15.0 C) teploty - p�esn� lze ur�it jen pro max. 2 prost�edí
a pro rozdílnou vnit�ní a vn�jší teplotu, program nicmén� ur�uje orienta�ní hodnoty
i pro více prost�edí, p�i�emž se uvažuje vnit�ní teplota podle daného prost�edí
a konstantní vn�jší teplota Te = -15.0 C]

KOND. ozna�uje vznik povrchové kondenzace
RH,max maximální možná relativní vlhkost p�i dané teplot� v daném prost�edí, která zajistí odstran�ní

povrchové kondenzace [%]
T,min minimální pot�ebná teplota p�i dané absolutní vlhkosti v daném prost�edí, která zajistí

odstran�ní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro p�ípad dvou prost�edí

Poznámka: Zde uvedené vyhodnocení rizika kondenzace neodpovídá hodnocení ani podle �SN 730540, ani
podle �SN EN ISO 13788 (neobsahuje bezpe�nostní p�irážky). Pro vyhodnocení výsledk� podle
t�chto norem je nutné použít postup dle �l. 5.1 v �SN 730540-2 �i �l. 5 v �SN EN ISO 13788.

ODHAD CHYBY VÝPO�TU:

Sou�et tepelných tok�:     0.0214 W/m
Sou�et abs.hodnot tep.tok�:    43.0861 W/m
Podíl:     0.0005
Podíl je menší než 0.001 - požadavek �SN EN ISO 10211-1 je spln�n.

STOP, Area 2010



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007)

Název úlohy:  perimetr detail               

Návrhová vnit�ní teplota Ti =  20,00 C
Návrh.teplota vnit�ního vzduchu Tai =  20,60 C
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =  50,00 %
Teplota na vn�jší stran� Te [C]: -15,00 C

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)
 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =  0,792+0,000 = 0,792
      Požadavek platí pro posouzení nepr�svitné konstrukce.
 Vypo�tená hodnota: f,Rsi =  0,825

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost
 na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní).

 f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN�N.

II. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

 2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu.
 3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok.

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap�. na základ� grafických výstup� programu.

 Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn� uznávaná a normovaná metodika
 výpo�tu celoro�ní bilance v podmínkách dvourozm�rného vedení tepla a vodní páry.
 Orienta�n� lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.

 T�etí požadavek je ur�en pro posouzení skladeb konstrukcí p�i jednorozm�rném vedení tepla
 a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí.

Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software
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416 100 K�

588 050 K�

418 910 K�

606 740 K�

363 850 K�

463 600 K�

377 625 K�

���������	
�����������������������



...                                                                   LLLIIITTTÉÉÉ   PPPOOODDDLLLAAAHHHYYY                           .

.

.

 

    

  

TToommáášš  KKrreessttaa  

Vrchlického 958, 742 58 Př íbor  
tel . :  556715361, fax:  556715360,      
Obchodní oddě lení :  Kresta Michal ,  te l :  605 818 302,  email :  kres tam@l ite -pod lahy.com 
 

 
Pro:                fa:   Rovina a.s.  
                        
                        p:  Zavadil Michal 
                                                                                                                                     

tel. :  777 834 471                                                                                              
 
e-mail: zavadil@rovina.cz  

 
Věc:    Cenová nabídka na položení anhydritového samonivelačního potěru                       
   MIX FLOOR AE 20 vč. pokládky izolace ( polystyrenu ) 
           
Akce:  Kroměříž  - ul. Jožky Silného     
  Lité samonivelační potěry na ploše  cca 950 m

2
  

 
Termín:      2011, dle upřesnění objednatele  
 

 

 

Skladba podlahy s tepelnou a zvukovou izolací 
  

    Skladba podlahy pro podlahové topení  
                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Příboře dne 23. 8. 2011 ……………………..                                   
                                                  

                                                                                                                                  Michal Kresta 

 Podlaha-základní vrstva 

 S
tě

na
 

PE-dilatační pás s folií 

 PE-folie 

 Tepelná a zvuková izolace 

 Samonivelační potěr 

 Podlaha-základní vrstva 

 S
tě

na
 

PE-dilatační pás  

 Samonivelační potěr 

Podlahové topení 



Tomáš Kresta, Vrchlického 958, 742 58 Př íbor, tel .:  556 – 715360, 737935280 
 

 
IČO:  6 00 14 68 7                             DIČ :  C Z 6 3 09 19 19 99  

  
Materiál: anhydritový potěr mixfloor AE 20 

Klas.potěr 
cca 950 m² 

 

Skladba podlahy Výška 
Samonivelační anhydritový potěr   50  mm 
Separační vrstva - PE folie + dilatační pás s folií  0,1  mm 
Izolační vrstva – polystyrén EPS 100 Z  80   mm 
Kročejová vrstva – polystyrén T4 35   
Pokládka a lití   mm 
Základová deska       
Celkem 165  mm 

Cenová kalkulace za m
2
:  -     dodávka a montáž potěru 

- dodávka a montáž separační vrstvy 
- dodávka a montáž izolační vrstvy  

                                                                                                      475,00 Kč 
 
 

                                                                  
Dodávka polystyrénu EPS 100 Z – 1.250,- Kč/m³  
Dodávka polystyrénu Styrofloor T4 – 1150,- Kč/m3

 

  
  
Broušení podlah dle potřeby :  15,00  Kč/m2

                                                                                          

Dveřní dilatační profil dle potřeby :                                                                 40,00  Kč/m 
 

 

Cenová kalkulace za nadspotřebu anhydritového samonivelačního potěru:           
 
Mixfloor AE 20 -                                                                                                           4.550,00 Kč/m3

 

 
 
                                      
 
 
Požadavky:                Přípojka vody do 50 m. 
 Dodržení termínu realizace. 
 Dodání přesných výměr. 
 Zabezpečit minimální teplotu  5 oC ve stavebním objektu. 
 
 
Záruční doba:  Dodavatel dává záruku na provedené dílo v délce 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na 

vady způsobené nepřipraveností stavby dle technických listů a nedodržením 
technologických norem. 

 
 
Poznámka: V případě výškových nerovností fakturujeme nadspotřebu anhydritového potěru podle 

skutečné spotřeby dle vážných listů.  
 
 
 
Platební podmínky: 50% z ceny uhradit před započetím prací, zbytek uhradit po převzetí do 14 dnů. 
                            
                                          Ceny uvedeny bez DPH. 
 
 



Vážený pane Zavadile, 
 
Děkujeme za Váš zájem o naše služby. 
 
Orientační cena lité anhydritové podlahy pro stavbu podle Vašeho zadání je: 
 
Polystyren (bez DPH): 
161 500,- Kč 
 
Folie, dilatační pásky (bez DPH): 
26 600,- Kč 
 
Anhydrit (bez DPH) 
228 000,- Kč 
 
Celkem bez DPH: 
416 100,- Kč 
 
Celkem včetně 20% DPH: 
499 320,- Kč 
 
Uvedené ceny obsahují materiál, dopravu i práci. 
Po nezávazné prohlídce a zaměření stavby cenu rádi upřesníme, při příznivých 
podmínkách může být i nižší. 
 
Zároveň Vám můžeme nabídnout i položení ostatních izolačních a separačních 
vrstev (pěnobeton, polystyren, folie, dilatace) a případnou následnou 
konečnou úpravu hotové podlahy (seškrábání šlemu, přebroušení). 
 
S pozdravem  Tichý 
 
 



                                                                                              1                                          ANICO floor s.r.o 2011/400/437/kup 

   

Váš dodavatel – anhydritových potěru , betonových mazanin, ŽB desek,  
epoxidových , cementových, interiérový stěrek, podlah do chemického průmyslu 

 

 

  

          ANICO floor s.r.o. 
                  Ptašinského 308/5 
          602 00 Brno-Královo Pole 
         www.anicofloor.cz 
      tel./fax. +420 541 214 581 

N  A  B  Í  D  K  A 
na provedení  podlah 

 
 
Místo realizace   : Kroměříž kanceláře           
 
Objednatel        :  p. Zavadil                                       tel.:      
                                                 e-mail: zavadil@rovina.cz  
    
   
Vypracoval :   Eduard Kupka                                    mobil: 724 586 386   
                                                             e-mail.: kupka@anicofloor.cz 
                            
                                                                                    závod: Hlučínská 41 
                                                                                   747 22   Dolní Benešov 
                                tel.:  553 88 1664 
Datum         : 17.8.2011                                          fax.:  553 88 1663 
           
 
Cíl dodávky 
Dodávka a provedení hrubých podlah  dle požadovaných skladeb. 
Anhydritové potěry: 
Výhoda aplikace anhydritového potěru spočívá v tom, že výsledná rovinatost odpovídá DIN 18 202 tab. 3 řádek 
3, pro pokládku finálních podlahových krytin (dlažba, plov. podlahy, koberce …).  
Není nutná žádná další vyrovnávací vrstva, takže podkladové potěry jsou provedeny v jednom 
technologickém kroku, namísto dvou, kromě pokládky linolea a marmolea a pod. 
Ekonomická náročnost je srovnatelná s metodou použití potěrového betonu a následnému nezbytnému použití 
cementové stěrky. 
Nesrovnatelnou výhodou je dosažená rovinatost v jednom pracovním kroku, bez potřeby další úpravy povrchu 
podlahy. Nezanedbatelná je také rychlost provedení,  nulová zátěž pro životní prostředí a také i minimální 
znečištění okolí stavby 
Pro zefektivnění celé realizace a garance ceny anhydritového potěru naše firma zajišťuje dodávku a 
pokládku izolací pod anhydritové podlahy a to včetně podlah s použitím podlahového topení.  
Izolace jsou vrstveny  za neustálého přeměřování podkladu rotační laserem  a tím je zajištěna maximální 
rovinatost podkladní vrstvy, čímž je eliminovaná nadspotřeba anhydritové směsi a nedochází 
k prodražení celkové ceny podlahy.  
V případě zájmu Vám můžu docenit izolace, jak tepelné tak kročejové izolace. 

 
Skladby podlah je možno na přání objednavatele přepracovat, dle nejnovějších poznatku a zkušeností 
používaných  materiálu a skladeb těžkých plovoucích podlah a ke snížení finančních nákladů. 

 
Tj. upravit tl. anhydritu na 40mm a nahradit jej výplňovým materiálem (pěnobeton PBG 40). Dále záměny 
kročejové izolace z minerální vaty na nealergický MIRELON , tyto materiály sníží finanční náklady na 
samotnou realizaci podlah a zrychlí postup prací. Použitím pěnobetonu nejsou kladeny tak vysoké nároky na 
rovinatost podkladní konstrukce, jako u pokládky polystyrénu. Těmito kroky nedojde k snížení užitných 
vlastností podlah.  
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Váš dodavatel – anhydritových potěru , betonových mazanin, ŽB desek,  
epoxidových , cementových, interiérový stěrek, podlah do chemického průmyslu 

 

Protokol o kročejové neprůzvučnosti přikládám v příloze.  
Použití minerální vlny pro kročejový útlum max. 30mm (při potřebě doplnit skladbu podlahy se použije  
podlahový polystyren EPS 100). U větších tl. minerální vlny, z důvodu stlačitelnosti tohoto materiálu dochází při 
zatížení k nežádoucímu vertikálnímu pohybu podlahy. 
Pěnobeton : 
Pěnobeton třídy PBG 40, PBG 50  
Vyrábíme přímo na stavbě v mobilním zařízení MS 1000 a na místo uložení dopravuje hadicemi. 
 

Termín realizace 

                                  dle dohody    2011    
 

Garance 
ANICO floor s.r.o  poskytuje na provedené práce záruku  24 měsíců  
 

Stavební připravenost 

 ( zajišťuje  objednatel  svým nákladem) 
 
      - minimální pevnost podkladu 80 Mpa 
      - vyklizení, zametení a vyčištění plochy od prachu, kapalin,  olejů  a chemikálií 
      -     uzavření opláštění realizovaných ploch proti vniku dešťové vody a vzniku průvanu    
      -    minimální teplota podkladu a prostředí při pokládce:  
                                              interiér  +10ºC až  +30ºC,     exteriér     0ºC  až  +30ºC 
      -    vertikální ukončení všech realizovaných ploch a prostupů 
      - zakotvení všech vodorovných rozvodů ( el.,topení, voda,..) instalovaných na                                     

podkladní desce  ve vzdálenosti max. 100 cm 
      -    zajistit  bezplatně zdroj elektrické energie 220 a 380 V/32 A 
      -    zajistit bezplatně zdroj vody DN 25 
      -    zajistit bezplatně dostatečné osvětlení realizované plochy po dobu realizačních prací  
      -    zajistit volný přístup, osob a techniky (automixů, pumpa, silo, apod.) k realizovaným 
            plochám,  po celou dobu realizace 

- určit prostor pro postavení sila, čerpadla, automixů co nejblíže k realizované ploše,  pro umístění 
kontejneru na odpad a v tomto prostoru zajistí podmínky k očištění a umytí použitého nářadí a 
dopravních hadic (dochází k znečištění této plochy) 

- zajistit koordinaci pracovníků objednatele a zhotovitele 
- zajistit zamezení přístupu osob pro účely ochrany plochy na níž je dílo prováděno před poškozením 

(přítomnost nepovolaných osob, atd.) 
určit odpovědnou osobu zmocněnou k převzetí provedených výkonů a k zajištění součinnosti prací, 
která bude po celou dobu realizace přítomna na staveništi, nebo    

            v jeho blízkosti tak, aby v případě potřeby mohl zhotovitel tuto ihned kontaktovat.  
 

Soupis výkonů 

 
Provedení anhydritu  
- přejímka staveniště 
- kontrolní měření rovinatosti podkladu pomocí rotačního laseru 
- pokládka  výplňového materiálu dle skladeb (EPS100) 
- montáž obvodové dilatace MIRALON tl. 5x100mm s PU folii 
- nalití nosné vrstvy anhydritového samonivelačního potěru  pomocí rotačního laseru 
- úklid a předání díla 
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Váš dodavatel – anhydritových potěru , betonových mazanin, ŽB desek,  
epoxidových , cementových, interiérový stěrek, podlah do chemického průmyslu 

 

 
Výměra, skladba  cena: 

Smluvní cena je sjednána ve smyslu zákona č.526/90 Sb. Následovně : 
              

  Výměra celkem: 
950,

0 
m² 

Celkem 
 Kč bez 

DPH 
535 800   

              

  varianta s EPS           

  popis 
tl. 

(mm) 
výměra 

(m²) 
Kč/m² 

Celkem 
 Kč bez DPH 

  

  Dodávka a uložení  anhydritového potěru AE 20 45 475,0 280 133 000   

  
Dodávka a montáž obvod., prostor. dilatací a separ. fólie 
0,05 mm 

  475,0 19 9 025   

  Dodávka a pokládka kročej. izolce  EPS T3500 35 475,0 80 38 000   

  Dodávka a pokládka podlah. polystyrénu EPS 100 80 475,0 170 80 750   

              

    160   549 260 775   

              
              

              

  popis 
tl. 

(mm) 
výměra 

(m²) 
Kč/m² 

Celkem 
 Kč bez DPH 

  

  Dodávka a uložení  anhydritového potěru AE 20 50 475,0 310 147 250   

  
Dodávka a montáž obvod., prostor. dilatací a separ. fólie 
0,05 mm 

  475,0 19 9 025   

  Dodávka a pokládka kročej. izolce  EPS T3500 35 475,0 80 38 000   

  Dodávka a pokládka podlah. polystyrénu EPS 100 80 475,0 170 80 750   

              

              

    165   579 275 025   

              

 
Veškeré ceny v této cenové nabídce jsou uvedeny bez příslušné výše DPH. 
Tato cena zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením  prací obsažené v  této nabídce, včetně dodávek a 
montáže všech materiálů. Skutečná cena bude kalkulována z oboustranně potvrzeného soupisu výkonů a 
skutečně provedených metrů, uvedených v předávacím protokolu. Cena nezahrnuje,  povrchovou úpravu 
broušením, kterou není již  nutné provádět,  náklady na pozastávky a zařízení staveniště.  Při betonování 
v  podmínkách s nízkými a zápornými teplotami při použití zimních opatření (dle ČSN 73 2400), v zimním 
období automaticky (od 15.11. do 15.3.), účtujeme příplatek ve výši 6 Kč+DPH/m² .  Cena je stanovena při 
minimální denními pokládce  500m²/den. 
 
Platební podmínky: 

Dle dohody.   
 
Poznámka: 

Záležitosti neuvedené v této nabídce se řídí  Všeobecnými obchodními podmínkami fy ANICO floor s.r.o., které  
jsou veřejně přístupné na internetové adrese www.anicofloor.cz 
 
Děkujeme Vám za vaši poptávku a těšíme se spolupráci. Pracovníci naší firmy jsou připraveni zodpovědět 
veškeré dotazy týkající problematiky podlah.  S pozdravem  Eduard Kupka 
                                                                                              



akce :

rozsah cca:

kont.osoba

tel.:   

 E-mail

  plocha celkem K�

plocha 1 Dodávka+Montáž tl/mm K�/MJ m2

  Anhydrit AE 20  D+pokládka+�erpadlo 45 219 475 104025

475 separa�ní fólie D+M 0 6 475 2850

Obvodová dil. 5/100mm s fólií D+M 0 8 475 3800

izolace EPS T4000 D+M 35 62 475 29450

izolace EPS 100Z D+M 80 123 475 58425

Lep.pásky,sponkova�ky D+M 0 2 475 950

doprava, p�ebroušení šlemu a  ost.VRN soubor 0 5680 1 5680

podl.krytina /investor/ dlažba 10   

celková výška mm 170

cena   celkem 431,96 K� bez DPH 205 180,00 K�

celkem 475 m2

 plocha 2   plocha celkem K�

Dodávka+Montáž tl/mm K�/MJ m2

  Anhydrit AE 20  D+pokládka+�erpadlo 50 237 475 112575

475 separa�ní fólie D+M 0 6 475 2850

Obvodová dil. 5/100mm s fólií D+M 0 8 475 3800

izolace EPS T4000 D+M 35 62 475 29450

izolace EPS100Z  D+M 80 123 475 58425

Lep.pásky,sponkova�ky D+M 0 2 475 950

doprava, p�ebroušení šlemu a  ost.VRN soubor 0 5680 1 5680

podl.krytina /investor/ koberec 5   

celková výška mm 170

cena   celkem 449,96 K� bez DPH 213 730,00 K�

celkem 475 m2

Celkem 950 K�/m2 440,96 K�     bez DPH 418 910,00 K�

zavadil@rovina.cz

Na základ� dodaných údaj� Vám p�edkládám nabídku na provedení anhydritových podlah

administrativní budova v Krom��íži

950m2

p. Zavadil



Plánovaná výpo�tová spot�eba AE20 st�rky na 950m2 �iní 45m3. Zitová Alexandra

Nad a pod spot�eba anhydritové st�rky bude ú�tována v sazb� 3630K�/m3. p�íprava zakázek

Plánovaná výpo�tová spot�eba izolací na 950m2 �iní 109,25m3. MADAG s.r.o.

Nad a pod spot�eba izolací bude ú�tována v sazb� 1350K�/m3. Rovné 43

P�ípadné vícepráce nespecifikované v nabídce budou ú�továny v sazb� 150K�/hod/prac. 593 01 Byst�ice nad Pernštejnem

Záruka 36 m�síc� tel.:733647954

Na veškerý dodávaný materiál je prohlášení o shod� fax: 566576138

Požadujeme možnost napojení na tlakovou vodu. zitova@madag.cz

termín realizace  - po dohod� a v závislosti na klimatických podmínkách. www.madag.cz

K uvedeným cenám bude p�ipo�teno 20% DPH dle platných p�edpis�

Pod tenkovrstvou podl. krytinu (PVC,marmoleum,vinyl) je vhodné provést p�est�rkování podlahy. 17.8.2011

Platba dle smluvních podmínek 

V p�ípad�, že Vás naše nabídka zaujala, se budeme t�šit na spolupráci.
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Dodavatel

STAPRA Group s.r.o.
U Haldy 191/2
70030 Ostrava - Hrabůvka
IČ: 26879328
DIČ: CZ26879328
OR: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28994
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 35-6340910227/0100
tel.: 774151529
e-mail: stapra@stapra.cz

Odběratel

Rovina, a.s.
Zavadil Michal
Kroměříž
zavadil.michal@centrum.cz

V Ostravě 18. 08. 2011

Věc: Cenová nabídka na vyhotovení samonivelačních potěrů  AE 20

Vážený pane,

na základě poptávky  Vám tímto předkládám cenovou nabídku na vyhotovení 950 m2
anhydritových potěrů AE 20, včetně kročejové a tepelné izolace, v objektu na ul. Jožky Silného v
Kroměříži.
  Materiál se dopravuje domíchávači v tekutém stavu ze sila výrobce a na místě se přečerpává a
ukládá pomocí čerpadla s dieselovým pohonem – není potřeba přístupu ke zdroji el. energie ani
vody.
  Teoretická spotřeba anhydritu AE 20 při ploše 950 m2 a síle potěrové vrstvy 45-50 mm (min. 35
mm nad trubky podlahového vytápění) činí cca 46 m3. Při stlačitelnosti podkladu nebo
nerovnostech podkladní vrstvy se skutečná spotřeba může lišit.

Kalkulace cenové nabídky:

Položka Cena jedn. MJ Množství Cena

Dodávka a pokládka anhydritového
potěru AE 20 (tl. 45 mm), včetně
přebroušení

225.00 m2 475.00 106875.00

Dodávka a pokládka anhydritového
potěru AE 20 (tl. 50 mm), včetně
přebroušení

241.00 m2 475.00 114475.00

Dodávka a pokládka polystyrenu EPS
3500 T(tl. 35 mm)

50.00 m2 950.00 47500.00

Dodávka a pokládka polystyrénu EPS
70 S  ( tl. 80 mm)

80.00 m2 950.00 76000.00

Dodávka  a pokládka separační fólie a
obvodového dilatačního pásu

20.00 m2 950.00 19000.00



Cena celkem 363850.00

Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a bez DPH.

Technické a stavebně-fyzikální údaje potěru AE 20 a AE 30:

                                                                       AE 20          AE 30      
pevnost v tlaku (min)                                   20 MPa       30 MPa                                
pevnost v tlaku (standardně)                        25 MPa       35 MPa
pevnost v tahu (min)                                     4 MPa          6 MPa
pevnost v tahu (standardněě)                        7 MPa        10 MPa

pochůznost                                                    po cca 2 dnech
zatížení (za norm. podmínek na stavbě)       po cca 5 dnech
spuštění podl. vytápění                                 po cca 4 dnech

schopnost vést teplo                                     2,235 W/mK
chování při požáru                                        nehoří
hodnota pH                                                   alkalický
hustota surového potěru                               2,0 –2,2 kg/dm3

Maximální zbytkové vlhkosti potěru pro kladení finální vrstvy:
AE s podlahovým vytápěním           zbytková vlhkost         <=0,3 hm. %
vrstva nepropouštějící páru              zbytková vlhkost         <=0,5 hm. %
vrstva propouštějící páru                  zbytková vlhkost         <=0,1 hm. %
(měřeno přístrojem CM)



       Adresát: 

Adresa: ANHYFLOOR®  

�eskomoravský Beton a.s. 

Beroun 660               

266 01 Beroun  
Fax:  
mobil:   
e-mail: 
http:

311 641 042 
725 048 536 
michal.targos@cmbeton.cz 
www.anhyfloor.cz

Michal Zavadil
Rovina a.s 

mobil: 777834471 

e-mail: zavadil@rovina.cz

V Ostrav�, dne 11.srpna 2011 

Cenová nabídka na dodávku podlahového systému ANHYFLOOR®

Vážený pane Zavadile, 

na základ� Vaší poptávky, za kterou d�kuji, Vám posílám nabídku na dodávku podlahového systému 

ANHYFLOOR
®
 v katastru obce  Krom��íž, ul. Jožky Silného, stavba:  „Kancelá�e, cca 950 m2“  

Platnost nabídky:  2 m�síce od data vystavení, v�etn� garance uvedených cen 

P�edpokládaná vým�ra celkem ................................................................................... 950 m
2 

Požadovaná tlouš�ka ANHYMENTu® bez podlahového topení...................................45 mm 

Námi nabízená cena (bez DPH) dodání a pokládky litého samonivela�ního pot�ru ANHYMENT, se skládá 

ze dvou položek: 

1. p�íprava podkladu Pokud ji provede ANHYFLOOR® . (Pokud p�ípravu zajistí zákazník, nebude 

ú�tována.) 

2. dodání a položení ANHYMENTu®

Bod 1 (p�íprava podkladu): 

a. montáž tepelné a vyrovnávací izolace EPS 100 Z a EPS T 3500 

40,- K�/m2 bez DPH 

b. dodání izolace EPS 100 Z a EPS T 3500 

1.200,- K�/m3 bez DPH 

Množství fakturovaných m3 se vypo�ítá dle skute�ných rozm�r� stavby. 



Bod 2 (dodání a položení ANHYMENTu®): 

a. cena je uvedena za 1 m
2 

v�etn� práce (tzn.: dodání, �erpání, nalití a znivelování pot�ru) 

b. dodání a položení litého pot�ru ANHYMENT® v tlouš�ce 4,5 cm, položení separa�ní folie a 

dilata�ních pásk�

310,- K�/m2 bez DPH 

                       U bytové výstavby lze využít sníženou sazbu DPH, což v r. 2011 �iní 10%. 

Úhrada: 

1. platba v hotovosti p�i p�edání staveništ�

2. platba zálohovou fakturou, �ástka musí být p�ipsána na ú�et p�ed zahájením  dodávky 

3. platba fakturou se splatností dle dohody 

Dodávka podlahového systému ANHYFLOOR®  obsahuje: 

1. veškeré náklady spojené s realizací litých podlah, nap�. p�esuny hmot, dopravu, �erpání, apod. 

2. p�edání hotového díla v kvalit� vhodné k pokládce podlahoviny, rovinatost v�tší než 2 mm/2m dle �SN 74 

4505 

3. práce budou provedeny v souladu s technologickými postupy pro jednotlivé druhy prací 

P�edání staveništ�: 

1) jeden zadokumentovaný výškový bod na každém podlaží (1 m nad kone�nou výškou podlahy, bez 

podlahoviny), ke kterému bude vztažena výška podlahového systému ANHYFLOOR®  

2) kontrola rovinatosti podkladu 

a) v p�ípad� podlahového topení nebo pokládky izola�ní vrstvy realizované objednatelem má rovinatost 

vliv na množství materiálu a tím i na cenu za m2  

� v p�ípad� rozdílu do 0,5 cm se uvažuje podkladní vrstva jako rovná 

� v p�ípad� rozdílu od 0,5 cm a více bude domluven zp�sob i cena vyrovnání dle skute�ného stavu 

podkladu  

b) v p�ípad� realizace izola�ních vrstev firmou ANHYFLOOR® je rovinatost zaru�ena a cena se po�ítá dle 

požadované tlouš�ky pot�ru  

3) p�em��ení vým�ry stavby a upravení ceny dle skute�né  vým�ry 

4) oboustranné potvrzení p�ejímacího protokolu s odsouhlasenou vým�rou a písemným upozorn�ním na místa, 

kde podklad nespl�uje podmínky k uložení sm�si a kde je velká pravd�podobnost vzniku trhlin 



Podmínky pro provád�ní podlahového systému : ANHYFLOOR® 

1) osazená okna, provedené omítky, dokon�ené a odzkoušené veškeré instalace uložené v podlahové vrstv�

2) vodot�sn� zabezpe�ené prostupy v stropních deskách 

3) vodot�sn� zabezpe�ené p�ípadné vyúst�ní rozvodných kanál�, odpad�, registr� topení apod. umíst�ných 

v úrovni nebo pod úrovní budoucí podlahy 

4) plochy pro provád�ní musí být uklizené a vyklizené, bez volných úlomk� polystyrenu a jiných plovoucích 

ne�istot 

5) interiérová teplota v dob� pokládky pot�r� a následujících 5 dní nesmí poklesnout pod +5°C 

6) pracovišt� musí odpovídat požadavk�m BOZP 

7) možnost postavení �erpadla v maximální vzdálenosti 100 m od nejvzdálen�jšího bodu lité podlahy 

8) zábor pro postavení �erpadla o velikosti cca 5 x 5 m 

9) p�íjezdová komunikace sjízdná pro t�žká nákladní vozidla (pevná komunikace k místu záboru) 

10)  p�ípojka 400 V, samostatné jišt�ní  16 A/ 5 kolík 

11)  zdroj vody na vymytí �erpadla  

12)  na ú�et staveništ� budou provád�ny odb�ry vody a el. energie nezbytné pro provedení díla 

13)  soub�žn� s realizací podlah nesmí být provád�ny jiné stavební práce 

Záru�ní lh�ta 

Na provedené podlahy Vám poskytneme plnou záruku v délce trvání 60 m�síc� ode dne p�edání hotového díla. 

Pokud jsem p�i p�íprav� nabídky n�který Váš požadavek opomenul, neváhejte m� kdykoli kontaktovat na tel.:  

725 048 536. Rád Vám vše up�esním. 

V��ím, že Vás naše nabídka zaujme, a t�ším se na naši p�ípadnou spolupráci. 

       

                                                                                                      Michal Targoš  
                                                                                            technik st�ediska ANHYFLOOR

® 

                                                                                                                                                   �eskomoravský beton a.s.
                                                                                                                                                   Beroun 660, 266 01 Beroun
                                                                                                                                                   CZ - 266 01 Beroun
                                                                                                                                                   mobil: 725 048 536  
                                                                                                                                                   e-mail: michal.targos@cmbeton.cz  
                                                                                                                                                   www.cmbeton.cz

  
  



 

 

WePLAST 
   PODLAHY    
Havlíčkův  Brod 
 
ZELENÁ ÚSPORÁM                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                        Rovina a.s. 
                                                                                                                                        Michal Zavadil 
                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                               
                                                                                                                                      
                                                                                                                                           16. 8. 2011 
                   
   Cenová nabídka na dodávku a montáž anhydritových podlah na akci   
                                        „ Kroměříž, ul. Jožky Silného „  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
             Identifikační údaje uchazeče  : 
             ---------------------------------------- 
 
             Název firmy  :      Hynek Weber 
             ----------------        Ledečská 3415     
                                          580 01  Havlíčkův Brod 
 
             IČO   :    76239420                         
             DIČ   :    CZ8401043156 
 
             bankovní spojení   :   Komerční banka  a. s. Havlíčkův Brod 
             ---------------------      číslo účtu  :   43-1974190257 / 0100 
 
 
             Prohlašuji, že na majetek firmy nebyl podán návrh na konkurs. 
 
             Firma WePLAST, držitel certifikátu ISO 9001:2009, podniká ve stavebnictví v oblasti 
             podlahářství. 
             Středisko „ Epoxidy „ provádí povrchové úpravy betonových podlah , především v prů - 
             myslových provozech, výrobních a skladovacích halách, dílnách, garážích atd. Jedná se o 
             epoxidové povrchové úpravy jak nově vybetonovaných, tak i již provozem opotřebovaných 
             betonových podlah.  
             Středisko „ Anhydrity „ zpracovává lité anhydritové potěry, pěnobetony a polystyrenbetony, 
             vhodné pro všechny typy podlahových konstrukcí v novostavbách i rekonstrukcích rodinných 
             domů, administrativních stavbách, objektech občanské vybavenosti atd.  
             Při těchto stavebních pracech využíváme vlastní podlahovou frézu a strojní brusku 
             Schwamborn s příslušenstvím ( lopatkové hladítko, brousící agregáty ), průmyslové vysavače 
             CFM a Festo, ruční frézu, rotační laser a další nářadí, potřebné k provádění těchto podlahářských 
             prací. 

                   Přečerpávání litých potěrů z autodomíchávačů zajišťujeme vlastním speciálním čerpadlem. 
 



 

 

 
 Anhydrit    -     litý potěrový materiál ze síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, určen 
      AE 20          k použití jako podkladní podlahová vrstva ve vnitřních suchých prostorách objektů,  

- použití není vhodné do prostor s trvalým působením vlhkosti a do exteriéru, 
- není vhodný k použití jako finální vrstva, 
- díky velkému obsahu chemicky vázané vody patří mezi nehořlavé materiály, 
- dodávka autodomíchávači v tekuté konzistenci, do konstrukce je ukládán pomocí 

šnekového dieselového čerpadla gumovými hadicemi, 
- do anhydritového potěru se nezabudovává žádný druh ocelové výztuže, 
- minimální přetvoření umožňuje provádět podlahové plochy bez nebo s omeze – 
    ným počtem dilatačních spár, stávající konstrukční dilatace musí být přiznány, 

- vodorovné technické rozvody musí být zafixovány a obaleny pěnovou izolací,  
- z důvodu chemické reakce nesmí být anhydritový potěr použit v přímém styku s hliníkem  
      ( termofolie ), 
- podklad musí být od potěru oddělen separační fólií s přelepenými přesahy, popř. důkladně 

napenetrován do absolutní nenasákavosti, 
- pokládka litého potěru se provádí po dokončení všech mokrých stavebních prací 
- veškeré svislé konstrukce musí být odděleny od potěru okrajovou dilatační páskou, 
- okrajová dilatace se odstraňuje až po položení vrchní nášlapné vrstvy, nebo se musí v těchto 

vrstvách přiznat, 
- doporučená minimální tloušťka litého anhydritového potěru – 35 mm    
- doporučená maximální tloušťka – 80 mm, 
- po provedení potěru je nutné na dobu min. 48 hodin uzavřít stavbu, zabránit 

nerovnoměrnému vysychání – průvan, sluneční záření, lokální zdroje tepla, apod., následně 
umožnit pozvolné intenzivní větrání, 

- pochůznost podlahy po 1 – 2 dnech v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí, 
- částečná zatížitelnost je běžně dosahována po cca 5 dnech, 
- podlahové topení lze spustit po cca 7 dnech v pozvolném režimu náběhu teplot, 
- po vyschnutí potěru - případné lokální přebroušení ( zametení ) kalu, vyplaveného 

z povrchu potěru, 
                 
 
                       Technologický postup provádění prací ( započteno v ceně včetně práce a dopravy )   : 
                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              -     dodávka a montáž kročejové izolace EPS T3500 a tepelné izolace EPS 70S,  

- celoplošné položení separační PE folie, 
- osazení oddělovacích  profilů pro lité podlahy, 
- oddělení svislých konstrukcí okrajovou dilatační páskou Mirelon tl. 5 mm 
- řádné spojení se separační PE fólií,     
- dodávka Anhydritu AE 20, 
- osazení nivelačních šablon a přípravků pomocí rotačního laseru, 
- vlastní technologie lití a zpracovávání anhydritové směsi AE 20, 
- odvzdušnění a znivelování potěru pomocí speciálních natřásacích tyčí,       
 

        Cenová kalkulace :  
          ----------------------------   
 
        Anhydritový potěr AE 20 tl. vrstvy do 45 mm, EPS 3500 tl. 35 mm, EPS 70 S tl. 80 mm 
                                                  ( plošná výměra cca 475 m2 )   
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        
            
 



 

 

 
 
        C E N A  Z A  1 m2    :         3 9 0   , -  Kč                          
          -----------------------------                ------------------- 
 
 
 
 
 
        Anhydritový potěr AE 20 tl. vrstvy do 50 mm, EPS 3500 tl. 35 mm, EPS 70 S tl. 80 mm 
                                                  ( plošná výměra cca 475 m2 )   
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                        
 
 
 
 
        C E N A  Z A  1 m2    :         4 0 5   , -  Kč                          
          -----------------------------                ------------------- 
 
 
 
 
 

               Celková cena za provedení díla     :                         377.625  ,- Kč 
               ----------------------------------------                              ---------------------- 
 
 
                      
                                             Plánovaná spotřeba materiálu : 45,2 m3 
     
             V případě nadspotřeby anhydritového potěru AE 20 bude účtováno 3400,- Kč za 1m3.  
                   
                               Konečná cena bude kalkulována dle naměřené skutečnosti.                    
                                                
                                                   Ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %  
 
 
         Záruční doba na provedené práce  :         5  let 
         ---------------------------------------- 
 
 
         Doba provádění prací   :                          5 dní    ( v závislosti na členitosti půdorysu objektu ) 
         -------------------------       
                       
 
        Platnost cenové nabídky  :           do  14.12. 2012 
        ----------------------------- 
 
         fax         :  569 425 530                                              Vypracoval   :            Hynek Weber       
         mobil     :  606 726 476                                                                             středisko Anhydrity 
         E-mail   :  weplast@seznam.cz 



VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 

Diplomová práce 

 
CENOVÉ NABÍDKY FIREM PRO 

DRÁTKOBETON 
 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                                                                                           Michal Zavadil 
Skupina:                                                                                          vn2pvs02 
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Stanislav Balko, Jižní 1968,  753 01 Hranice ,     IČO: 43600441,    Tel: 733 734 555 ,    www.podlahy-balko.cz 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                   V Hranicích, 10.08.2011 
Pan Michal Zavadil 

Kroměříž 
 

Věc:                       Nabídka na provedení podlah  
                           
 
      Přeji dobrý den pane Zavadil, 
na základě Vaší poptávky ohledně  provedení podlah Vám  zasílám  cenovou nabídku a 
návrh řešení na dodávku  drátkobetonové leštěné podlahy se vsypem v Kroměříži. 
Celková plocha je 670  m2.  
 
 1.  Návrh řešení            
 
 Provedení železobetonové desky se vsypem  tl.170 mm 

- dodávka a položení separační folie 
- provedení obvodové dilatace pěnou Mirelon 
- uložení betonové směsi  C 20/25  + 20kg/m3 rozptýtené ocelové výztuže do nivelity  
- aplikace vsypu Fortedur 1025 
- zahlazení plochy strojními hladičkami betonu  
- nástřik  lakem Fortecoat 1425 
- řezání a tmelení dilatací v rastru  max. 6x6m 

 
2. Cenová nabídka   
 
ŽB deska se vsypem tl. 170 mm  včetně drátků   ………………………   625,- Kč/m2 

Předpokl. cena celkem  ……………………………………………………..  420 000,- Kč  
V ceně není započítáno případné použití čerpadla betonu! 
*Při nutnosti použít čerpadlo +45kč/m2 
 
Uvedené ceny jsou ceny bez DPH. 
 
3. Časová náročnost prací -  termíny  realizace 
 
Celková náročnost prací  1den  +  řezaní dilatací. 
Tmelení dilatací  po 28 dnech.   
Termín realizace dle dohody.  
 
4. Platební podmínky 
 
Po dokončení a předání skutečně provedených prací, na základě předávacího protokolu,  
bude vystavena faktura s dohodnutou splatností .  



Stanislav Balko, Jižní 1968,  753 01 Hranice ,     IČO: 43600441,    Tel: 733 734 555 ,    www.podlahy-balko.cz 

  
 
5. Závěr 
 
Na provedené dílo poskytujeme 60-ti měsíční záruční dobu. 
Děkujeme za Vaši poptávku a těšíme se na  spolupráci. 
 
S přátelským pozdravem 
   
                                                                                                       
                                                                                                                   Stanislav  Balko 
                                                                                                                   Tel:733 734 555 
 



BCC, s.r.o. I�O: 47666021
Hlavní 5/358 DI�: CZ47666021
747 70 Opava - Komárov �.ú.: 1502782/300
http://www.bcc.cz

Rovina a.s.
p. Michal Zavadil

V�c: 

Název zakázky: prodejna zahradnického ná�adí - Krom��íž

P�edm�t nabídky: D+M pr�myslové betonové podlahy

Nabídka �. 11089 - ze dne 11.8.2011
Nabídku zhotovil: Tomáš Kraval, mobil: 606 783 783, e-mail: tomas.kraval@bcc.cz, tel.: 555 558 802

Zadávací údaje:

p.�.

1 m2 670,00 565,- 378 550,00

2 m 0,00 580,- 0,00

378 550,00

Poznámky k cenovému rozpo�tu:
Cena neobsahuje D+M záme�nických prvk� a bedn�ní
Cena nezohled�uje finan�ní pozastávky po dobu záruky 
Cena neobsahuje �erpadlo betonu (+40,-K�/m2)
Cena neobsahuje poplatek za za�ízení staveništ�

Betonová pr�myslová podlaha, beton t�. C20/25 XC1,  tlouš�ka desky 170 mm,  
zhutn�ní plovoucí vibra�ní lištou, strojní vyhlazení s bezprašnou povrchovou úpravou 
korundovým vsypem Fortedur 1020, ocelová rozptýlená výztuž drátky 1/50 mm v 
množství 20 kg/m3, pro�ezání smrš�ovacích dilatací v max. rastru 5 x 5 m, obvodová 
PU dilatace Mirelon  tl. 10 mm, podkladní separa�ní PE folie (bez �erpadla betonu)

betonová deska

ostatní

CELKEM 

Nabídka 

JC (K�)ObjemyROZPO�ET 

podklad - zhutn�ný násyp, podlaha - betonová deska tl. 170 cm (beton t�. C20/25), bezprašná povrchová úprava, pojezd dodávky do celkové hm. 3,5 t

D+M záme�nického prvku do vrat nebo dve�í - pozinkovaný L profil 50 x 50 x 5 mm 

Cena celkem (K� 
bez DPH)

Cena neobsahuje poplatek za za�ízení staveništ�

Minimální teplota pro betonáž a hlazení: +3 st. C 
Prostor musí být zast�ešen a oplášt�n
V místech realizace podlahy musí být zamezeno p�sobení nep�íznivých klimatických vliv� (pr�vanu, dešti, sn�hu)

Podkladní zhutn�ný násyp kameniva fr. 0 - 32 mm nebo 0 - 63 mm, kdy Edef = 80 Mpa, Edef2 / Edef1 = 2,5, rovinnost podkladu max +/- 2 cm na celé ploše

Objednatel p�edá zhotoviteli zkoušky zhutn�ní podloží

Záruky:
Na provedené práce naše spole�nost poskytuje záruku v délce 48 m�síc�.

Dílo bude provedeno dle �SN 744505 - Podlahy - spole�ná ustanovení, rovinnost podlahy 5 mm / 2 m

Platnost nabídky:
Cenová nabídka je platná do 30.8.2011 

Platební podmínky:
dle dohody, zhotovitel nepožaduje zálohovou platbu

V p�ípad� up�esn�ní, zm�n nebo nejasností m� kontaktujte.

T�šíme se na spolupráci.

Tomáš Kraval

tomas.kraval@bcc.cz

Cena je platná na kontinuální postup prací a realizaci betonové desky ve volné ploše, bez p�í�ek, v jedné výškové úrovni = bez výškových úskok� dlažba vs. PVC 
apod.

606 783 783

P�ípadný vznik mikrotrhlin nebo lokáln� odlišného zabarvení povrchu zalešt�ného vsypu je b�žným jevem, který nesnižuje užitnou hodnotu podlahy a nem�že být 
brán jako p�edm�t reklamace.

P�i realizaci betonové podlahy (1 hod po položení betonu) a v dob� jejího zrání (min. 5 dn� od položení betonu) nebude ve vzdálenosti do 50 m provád�t práce 
hutnícím válcem

Záruky se nevztahují na p�ípady, kdy je podlah poškozena zatížením v�tším, než na jaké byla dimenzována.

Cena vsypu je platná pro p�írodní šedý odstín

Záruky se nevztahují na p�ípady, kdy je podlah poškozena: pádem b�emene z výšky (vyštípnutí), poškrábáním (nap�. posun palety bez manipula�ního za�ízení), pojez 
manipula�ního za�ízení s ocelovými koly, zatížením koncetrovanými chemikáliemi

Stavební p�ipravenost:



ev.�.nab.: 5519

BV GROUP floor steel s.r.o.

Provozovna
Areál �D 856, 330 22 Zb�ch Starý D�l

STAVBA:

po�et nájezd�
po�et betonovacích dn�

Ozn.pol. Náz.pol. Popis .pol. Jed.pol. Jed.cena Množství Celkem

dodávku a uložení separa�ní folie s p�esahy, provedení
pružných dilatací kolem obvod� st�n a sloup� - pružné
dil.MIRELON, dodávku rozpt.výztuže 20kg/m3, dodávku
betonu C20/25, uložení betonu C20/25 - ukládání betonu
provedeme pod kontrolou rota�ního laseru se zvibrováním
vibra�ní plovoucí latí a p�ehlazení plovoucí latí do desky o

#N/A

fax: +420 377 93 64 06

E-mail : info@bvgroup.cz
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Krom��íž - pr�myslová podlaha prodejny

V celkové cen� je 
zakalkulováno:

1
1

Drátkobeton 
170 mm se 

vsypem
P1

vibra�ní plovoucí latí a p�ehlazení plovoucí latí do desky o
pr�m�rné tl.170 mm (p�epokládáme uložení betonu na
plochu p�ímo z domícháva��), dodávku a aplikaci vsypu
Fortedur 1020 -3kg/m2 a strojní zahlazení povrchu,
dodávku a provedení penetrace-nát�r Curoll - 0,1kg/m2,
�ezání dilata�ních spár v rastru cca 6x6m do 1/3 hl. desky
a zakrytí plochy PE folií pro zajišt�ní dokonalé hydratace
povrchu, do�asné zapln�ní �ezaných dilata�ních spár PE
profilem pro zabrán�ní nadm�rnému vysychání jejich
hran, po odezn�ní smrš�ovacích proces� trvalé tmelení
�ezaných dilata�ních spár 

m2 635 K� 670 425 450 K�

425 450 K�

Pozn:
1. Podlaha bude provedena s místní rovinností dle DIN 18202 tab.3. �.3 (�SN 744505)
2. V kone�né cen� není zapo�ítána garan�ní pozastávka z ceny díla 
3. Nabídková cena je platná po dobu dvou m�síc� od data zpracování nabídky

Celkem
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