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ID Název úkolu Doba trvání
v etn

technologické
p estávky

Zahájení Dokon ení P edch dci Po et
pracovník

1 Stavba celkem 109 dny 20.3. 12 20.8. 12

2 Zahájení stavby-p edání staveništ 1 den 20.3. 12 21.3. 12

3 SO O1 102 dny 21.3. 12 10.8. 12

4 Zemní práce 6 dny 21.3. 12 29.3. 12 2 9

5 Základy 8 dny 29.3. 12 10.4. 12 4 10

6 Izolace proti vod -vodorovné 1 den 10.4. 12 11.4. 12 5 5

7 Svislé kce 1.S 6 dny 11.4. 12 19.4. 12 6 6

8 Vodoroné kce nad 1.S 4 dny 19.4. 12 25.4. 12 7 7

9 Izolace proti vod -svislé 1 den 25.4. 12 26.4. 12 8 6

10 Svislé kce 1.NP 8 dny 26.4. 12 8.5. 12 9 9

11 Vodoroné kce nad 1.NP 6 dny 8.5. 12 16.5. 12 10 10

12 Svislé kce 2.NP 8 dny 16.5. 12 28.5. 12 11 9

13 Vodoroné kce nad 2.NP 6 dny 28.5. 12 5.6. 12 12 12

14 Osazení a montáž d ev ných vazník 2 dny 5.6. 12 7.6. 12 13 8

15 Zast ešení 2 dny 7.6. 12 11.6. 12 14 4

16 Elektro, hrubá instalace 4 dny 11.6. 12 15.6. 12 15 7

17 Vnit ní a vn jší dve e, truhlá ské kce 3 dny 11.6. 12 14.6. 12 15 6

18 okna plastová+klempí ské kce 4 dny 11.6. 12 15.6. 12 15 5

19 Mazaniny, pot ry, v etn  izolace 4 dny 15.6. 12 21.6. 12 18 6

20 Vnit ní omítky 22 dny 21.6. 12 23.7. 12 19 10

21 Elektro, kompletace 2 dny 23.7. 12 25.7. 12 20 5

22 Vn jší omítky 18 dny 21.6. 12 17.7. 12 19 10

23 Podlahy+keram.obklady 4 dny 25.7. 12 31.7. 12 21 10

24 Malby, nát ry 6 dny 31.7. 12 8.8. 12 23 10

25 Vy išt ní objektu 2 dny 8.8. 12 10.8. 12 24 10

26

27 SO 02 Zpevn né plochy 6 dny 10.8. 12 20.8. 12 25 8

28 SO 03 P ípojka el., voda, plyn, kanalizace 3 dny 20.3. 12 23.3. 12 5

29 SO 04Terenní úpravy 5 dny 10.8. 12 17.8. 12 25 8
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Po . . Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK

ZTUZUJICI POLE: ((14*1,5+12*1,12)/0,995*2)*0,32 22,15

Nát ry783 27 984,53 0,10322

784 Malby

155 784 19-1101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
m2 3 267,85 11,90 38 887,37 0,00007 0,22875

6*1,2*3,125+5*1,2*2 34,50

1.S: (24,5+37+27+26+25,6+5,7+6,3)*2,85 433,49

1.NP: 

(22,8+6,9+6,5+19,9+8,2+30,3+51,52+48,1+6,3+5,5+13,8+6,16+21,2+37,6)*2,

840,10

2.NP: 

(24,1+6,65+6,9+6,4+6,4+15,16+30,6+25,6+13,9+13,9+18,4+18,6+45,69+37+2

925,12

1.S: 181,84 181,84

1.NP: 423,75 423,75

2.NP: 429,05 429,05

156 784 19-5122 Malba tekutá Primalex Standard, barva, 2 x
m2 3 267,85 36,70 119 929,95 0,00015 0,49018

6*1,2*3,125+5*1,2*2 34,50

1.S: (24,5+37+27+26+25,6+5,7+6,3)*2,85 433,49

1.NP: 

(22,8+6,9+6,5+19,9+8,2+30,3+51,52+48,1+6,3+5,5+13,8+6,16+21,2+37,6)*2,

840,10

2.NP: 

(24,1+6,65+6,9+6,4+6,4+15,16+30,6+25,6+13,9+13,9+18,4+18,6+45,69+37+2

925,12

1.S: 181,84 181,84

1.NP: 423,75 423,75

2.NP: 429,05 429,05

Malby784 158 817,32 0,71893
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v etn  lepidla Thomsit K 188
m2 286,35 787,00 225 357,45 0,00000 0,00000

1.np: 28,7+19,4+4,2+2,4+10,35 65,05

2.np: 26,7+35,9+34,1+16,6+11,6+11,7+38,55+46,15 221,30

148 283-75299.M podložka Thomsit-floor tl. 2 mm š. 1100 mm
m2 286,35 18,35 5 254,52 0,00020 0,05727

Aktualizace-Název v DZ:
Mirelon kro ejová izolace tl. 2 mm š. 1100 mm, 

1.np: 28,7+19,4+4,2+2,4+10,35 65,05

2.np: 26,7+35,9+34,1+16,6+11,6+11,7+38,55+46,15 221,30

149 284-12306 Podlahovina PVC Standard plus tl. 2 mm š. 2 m
m2 286,35 311,66 89 243,84 0,00350 1,00222

1.np: 28,7+19,4+4,2+2,4+10,35 65,05

2.np: 26,7+35,9+34,1+16,6+11,6+11,7+38,55+46,15 221,30

150 998 77-6202 P esun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
% 3 198,56 1,55 4 957,77 0,00000 0,00000

Podlahy povlakové776 324 813,58 1,05950

781 Obklady keramické

151 781 41-5016 Montáž obklad  st n, porovin.,tmel, nad 20x25 cm
m2 34,40 344,00 11 833,60 0,00220 0,07568

1.s: (1,45+1,6)*2 6,10

1.NP: (1,6+1,4+1,55+1,75)*2 12,60

2.NP: (2,9+1,75+1,6+1,6)*2 15,70

152 597-64220 Dlažba Taurus Granit lešt ná 300x300x8 mm
m2 34,40 818,76 28 165,34 0,01820 0,62608

1.s: (1,45+1,6)*2 6,10

1.NP: (1,6+1,4+1,55+1,75)*2 12,60

2.NP: (2,9+1,75+1,6+1,6)*2 15,70

153 998 78-1202 P esun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
% 399,99 3,85 1 539,96 0,00000 0,00000

Obklady keramické781 41 538,90 0,70176

783 Nát ry

154 783 78-2205 Nát r tesa ských konstrukcí Bochemitem QB 2x
m2 573,45 48,80 27 984,53 0,00018 0,10322

V POLI V.P.: 20,2*21*0,32 135,74

NAROZNI V.P.: 11,82*4*0,32 15,13

NAMETKY V.P.: 

(4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1))*0,32

38,56

V POLI: (21*(2*(0,975+1,025+1,13+2,62+2,8+2,57))+10,46*2*21)*0,32 290,04

NAROZNI: ((11,82*2)/0,995+4*(1,45+2,38+2,86+2,78+1,35))*0,32 21,45

NAMETKY: 

(1,3*((4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1))/0,995))*0

50,38

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Aktualizace-Název v DZ:
Zárube  rámová pro dve e 1k ídlové 80x197 cm, 

13 13,00

139 611-81253 Zárube  ocelová pro dve e 1k ídlové 90x197 cm
kus 12,00 1 651,20 19 814,40 0,03000 0,36000

Aktualizace-Název v DZ:
Zárube  rámová pro dve e 1k ídlové 90x197 cm, 

12 12,00

140 611-8125412 Zárube  ocelová pro dve e 1k ídlové 100x220 cm
kus 1,00 2 064,00 2 064,00 0,03100 0,03100

1 1,00

141 611-81254121 Zárube  ocelová pro dve e 2k ídlové 120x197 cm
kus 2,00 2 373,60 4 747,20 0,03100 0,06200

2 2,00

142 998 76-7202 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 12 m
% 1 801,26 1,90 3 422,39 0,00000 0,00000

Konstrukce záme nické767 183 548,07 2,33832

771 Podlahy z dlaždic a obklady

143 771 57-5109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm
m2 613,30 301,00 184 603,30 0,00493 3,02357

1.s: 2,1+2,5 4,60

1.NP: 104,75+2,5+42,05+2,5+42,05+103,95+1,9+2,3+73,45+3,05 378,50

2.NP: 90,15+73,05+19,7+8,35+8,35+3,05+2,55+25 230,20

144 771 58-9791 P íplatek za plochu do 5 m2 jednotliv
m2 11,30 40,90 462,17 0,00000 0,00000

2,5+2,1+2,5+1,9+2,3 11,30

145 597-64210 Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm
m2 613,30 336,44 206 338,65 0,01920 11,77536

1.s: 2,1+2,5 4,60

1.NP: 104,75+2,5+42,05+2,5+42,05+103,95+1,9+2,3+73,45+3,05 378,50

2.NP: 90,15+73,05+19,7+8,35+8,35+3,05+2,55+25 230,20

146 998 77-1202 P esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 3 914,04 7,00 27 398,29 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 418 802,41 14,79893

776 Podlahy povlakové

147 776 52-0030 Podlaha povlaková z PVC

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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130 spe-c7 Okno plastove 1600x1800
ks 1,00 7 150,00 7 150,00 0,00000 0,00000

1 1,00

131 spe-c8 Okno plastove 1250x1000
ks 1,00 4 100,00 4 100,00 0,00000 0,00000

1 1,00

132 spe-c9 okno plastove  800x1000
ks 1,00 3 600,00 3 600,00 0,00000 0,00000

1 1,00

133 998 76-6202 P esun hmot pro truhlá ské konstr., výšky do 12 m
% 7 616,59 1,70 12 948,21 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlá ské766 774 607,57 3,50452

767 Konstrukce záme nické

134 642 94-2111 Osazení zárubní dve ních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 38,00 585,00 22 230,00 0,01891 0,71858

1.S: 6 6,00

1.NP: 14 14,00

2.NP: 18 18,00

135 767 20-0001 Zábradlí schodištové, madlo, nát ry
m 46,07 1 210,00 55 744,70 0,00000 0,00000

11,66*2 23,32

(3,15*2+0,3)*2 13,20

9,55 9,55

136 553-95100.A1111 Zábradlí ocelové s drev. madlem
m 46,07 921,15 42 437,38 0,01200 0,55284

11,66*2 23,32

(3,15*2+0,3)*2 13,20

9,55 9,55

137 611-81251 Zárube  ocelová pro dve e 1k ídlové 70x197 cm
kus 8,00 1 447,60 11 580,80 0,02880 0,23040

tel.: 066/ 721 21 20 - 21
tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní odd lení
fax: 066/ 721 24 44 
http://w w w .sapeli.cz

Obchodní centrum - Jihlava

tel.: 066/721 19 12 - 14
fax: 066/721 19 15

Aktualizace-Název v DZ:
Zárube  rámová pro dve e 1k ídlové 70x197 cm, 

8 8,00

138 611-81252 Zárube  ocelová pro dve e 1k ídlové 80x197 cm
kus 13,00 1 654,40 21 507,20 0,02950 0,38350

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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118 611-87136 Prah dubový délka 70 cm ší ka 10 cm tl. 2 cm
kus 8,00 67,12 536,96 0,00094 0,00752

8 8,00

119 611-87156 Prah dubový délka 80 cm ší ka 10 cm tl. 2 cm
kus 13,00 77,44 1 006,72 0,00107 0,01391

13 13,00

120 611-87176 Prah dubový délka 90 cm ší ka 10 cm tl. 2 cm
kus 13,00 87,72 1 140,36 0,00121 0,01573

13 13,00

121 611-871761 Prah dubový délka 100 cm ší ka 10 cm tl. 2 cm
kus 2,00 103,20 206,40 0,00121 0,00242

2 2,00

122 611-87456 Prah bukový délka 120 cm ší ka 10 cm 2 cm
kus 2,00 109,39 218,78 0,00188 0,00376

Aktualizace-Název v DZ:
Prah bukový délka 125 cm ší ka 10 cm 2 cm, 

2 2,00

123 611-87456 Prah bukový délka 120 cm ší ka 10 cm 2 cm
kus 2,00 109,39 218,78 0,00188 0,00376

Aktualizace-Název v DZ:
Prah bukový délka 125 cm ší ka 10 cm 2 cm, 

2 2,00

124 spe-c10 okno plastove 2000 x1800
ks 11,00 8 400,00 92 400,00 0,00000 0,00000

11 11,00

125 spe-c11 okno plastove 2000x1000
ks 1,00 4 700,00 4 700,00 0,00000 0,00000

1 1,00

126 spe-c2 Okno plastove 3400x1800
ks 16,00 24 300,00 388 800,00 0,00000 0,00000

16 16,00

127 spe-c3 Okno plastove 1200x1800
ks 1,00 6 700,00 6 700,00 0,00000 0,00000

1 1,00

128 spe-c4 Okno plastove 1000x1200
ks 1,00 3 700,00 3 700,00 0,00000 0,00000

1 1,00

129 spe-c5 Okno plastove 1500x1000
ks 7,00 8 900,00 62 300,00 0,00000 0,00000

7 7,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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               Podhora 185
               588 13 Polná

               tel.: 066/ 721 21 20 - 21
               tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní odd lení
               fax: 066/ 721 24 44 

Obchodní centrum - Jihlava

tel.: 066/721 19 12 - 14
fax: 066/721 19 15

12 12,00

113 611-61720 Dve e vnit ní hladké plné 1k . 80x197 dýha Mahagon
kus 13,00 2 425,20 31 527,60 0,02000 0,26000

Standard - model 10

Výrobce: SAPELI, spol. s r. o.
               Podhora 185
               588 13 Polná

               tel.: 066/ 721 21 20 - 21
               tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní odd lení
               fax: 066/ 721 24 44 

Obchodní centrum - Jihlava

tel.: 066/721 19 12 - 14
fax: 066/721 19 15

13 13,00

114 611-617381 Dve e vnit ní hladké plné 2k .120x1970
kus 2,00 4 859,80 9 719,60 0,04300 0,08600

2 2,00

115 611-73113 Dve e vchodové plné palubkové 90x220 cm model A
kus 1,00 4 324,08 4 324,08 0,02800 0,02800

Aktualizace-Název v DZ:
Dve e vnit ní hladké plné 2k .165x197 dýha Mahagon, 

Aktualizace-Název v DZ:
Dve e vchodové plné palubkové 90x197 cm model A, 

1 1,00

116 611-731131 Dve e automatické teleskopické dl.3,4m
kus 2,00 25 593,60 51 187,20 0,02800 0,05600

2 2,00

117 611-73115 Dve e vchodové plné palubkové 100x220 cm model A
kus 1,00 5 356,08 5 356,08 0,03100 0,03100

Aktualizace-Název v DZ:
Dve e vnit ní hladké plné 2k .165x197 dýha Mahagon, 

Aktualizace-Název v DZ:
Dve e vchodové plné palubkové 110x197 cm model A, 

1 1,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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102 998 76-5102 P esun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
t 0,95 824,00 779,20 0,00000 0,00000

Krytiny tvrdé765 54 594,23 0,94563

766 Konstrukce truhlá ské

103 641 95-4341 Osazení rám  okenních pl.dvojitých
kus 40,00 452,50 18 100,00 0,06590 2,63600

Aktualizace-Název v DZ:
Osazení rám  okenních d .dvojitých, pl. do 4 m2, 

1.S: 9 9,00

1.NP: 15 15,00

2.NP: 16 16,00

104 766 66-2112 Montáž dve í do rám.zárubn  1k íd. š.do 80 cm
kus 21,00 292,00 6 132,00 0,00000 0,00000

21 21,00

105 766 66-2122 Montáž dve í do rám.zárubn  1k íd. š.nad 80 cm
kus 15,00 296,00 4 440,00 0,00000 0,00000

15 15,00

106 766 66-2132 Montáž dve í do rám.zárubn  2k íd. š.do 145 cm
kus 2,00 448,00 896,00 0,00000 0,00000

2 2,00

107 766 66-2142 Monttáž teleskop.plast. dve í
kus 2,00 956,50 1 913,00 0,00000 0,00000

Aktualizace-Název v DZ:
Montáž dve í do rám.zárubn  2k íd. š.nad 145 cm, 

2 2,00

108 766 69-5212 Montáž prah  dve í jednok ídlových š. do 10 cm
kus 38,00 75,40 2 865,20 0,00001 0,00038

38 38,00

109 766 69-5232 Montáž prah  dve í dvouk ídlových š. do 10 cm
kus 2,00 102,50 205,00 0,00002 0,00004

2 2,00

110 611-6 Montáž dve í do rám.zárubn  2k íd. š.do 145 cm
kus 2,00 448,00 896,00 0,00000 0,00000

2 2,00

111 611-61716 Dve e vnit ní hladké plné 1k . 70x197 dýha Mahagon
kus 8,00 2 425,20 19 401,60 0,01800 0,14400

8 8,00

112 611-617161214 Dve e vnit ní hladké plné 1k . 90x197
kus 12,00 2 326,50 27 918,00 0,01800 0,21600

Standard - model 10

Výrobce: SAPELI, spol. s r. o.

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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D evostavby763 29 145,20 0,00000

764 Konstrukce klempí ské

94 764 17-1271 Lindab lemování komínu v ploše
m2 0,32 1 480,00 473,60 0,00980 0,00314

0,32 0,32

95 764 25-2311 Mtž žlab Zn podokapní p lkruh

v etn  žlabu SATJAM
m 91,00 181,00 16 471,00 0,00006 0,00546

Aktualizace-Název v DZ:
Mtž žlab Zn podokapní p lkruh, 

91 91,00

96 764 51-0430 Oplechování parapet  v etn  roh  pz, rš 200 mm
m 91,95 339,50 31 217,03 0,00272 0,25010

Aktualizace-Název v DZ:
Oplechování parapet  v etn  roh  Ti Zn, rš 200 mm, 

1,25+7*1,5+2+3,4*16+0,8+2*11+1 91,95

97 764 91-8101 Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30°
m2 573,11 349,00 200 015,39 0,00000 0,00000

20,25*10,46*2+2*20,2*7,4/2 573,11

98 583-88554.A plechová krytina SATJAM  350/400mm

v etn  p ipojovacích prvk
m2 573,11 25,08 14 373,60 0,00100 0,57311

Aktualizace-Název v DZ:
Krytina b idlicová  22x27 cm, 

20,25*10,46*2+2*20,2*7,4/2 573,11

99 583-88554.A1 h ebená  SATJAM
v etn  p ipojovacích prvk

m 14,00 196,41 2 749,74 0,00100 0,01400
14 14,00

100 998 76-4202 P esun hmot pro klempí ské konstr., výšky do 12 m
% 2 653,00 2,25 5 969,26 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí ské764 271 269,61 0,84581

765 Krytiny tvrdé

101 765 79-9311 Montáž fólie na krokve p ibitím s p elepením spoj

difúzní pojistná hydroizolace Satjamfloor
m2 573,11 93,90 53 815,03 0,00165 0,94563

Aktualizace-Název v DZ:
Montáž fólie na krokve p ibitím s p elepením spoj , difúzní pojistná hydroizolace Tondach FOL

20,25*10,46*2+2*20,2*7,4/2 573,11

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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86 762 51-1233 Podlaha OSB superfinish 15 P+D lepená
m2 572,72 268,00 153 488,96 0,00978 5,60120

Aktualizace-Název v DZ:
Podlaha OSB brus 15 P+D lepená, 

2*(26,7+35,9+34,1+16,6+11,6+11,7+38,55+46,16+28,7+19,4+4,2+2,4+10,35) 572,72

87 762 71-2110 Montáž vázaných konstrukcí hran ných do 120 cm2
v etn  dodávky eziva a spoj.prvk

m 1 792,04 238,00 426 506,02 0,00754 13,51200

Aktualizace-Název v DZ:
Montáž vázaných konstrukcí hran ných do 120 cm2, v etn  dodávky eziva, fošny 6/14

V POLI V.P.: 20,2*21 424,20

NAROZNI V.P.: 11,82*4 47,28

NAMETKY V.P.: 4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1) 120,50

V POLI: 21*(2*(0,975+1,025+1,13+2,62+2,8+2,57))+10,46*2*21 906,36

NAROZNI: (11,82*2)/0,995+4*(1,45+2,38+2,86+2,78+1,35) 67,04

NAMETKY: 

1,3*((4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1))/0,995)

157,44

ZTUZUJICI POLE: (14*1,5+12*1,12)/0,995*2 69,23

88 762 84-1220 Mtž podhled prkna hobl sraz

v etn  dodávky eziva tl. 30 mm
m2 66,28 146,00 9 677,46 0,00017 0,01127

Aktualizace-Název v DZ:
Mtž podhled prkna hobl sraz, 

(2*26,2+2*19,2)*(0,5+0,23) 66,28

89 553- PC 51 Posuvná kotevní patka BOVI BV-KP 12

v etn  upev ovacích prvk
kus 59,00 181,13 10 686,67 0,03000 1,77000

59 59,00

90 553- PC 52 Pevná kotevní patka BOVI VP 14
v etn  upev ovacích prvk

kus 25,00 148,01 3 700,25 0,03000 0,75000
25 25,00

91 762-332923U00 krov z d ev ných vazník
m 1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,01768 0,01768

1 1,00

92 998 76-2202 P esun hmot pro tesa ské konstrukce, výšky do 12 m
% 16 950,20 8,70 147 466,75 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa ské762 1 842 486,81 22,61074

763 D evostavby

93 763 73-2117 Mtž d evo st echa p íh vazník l 20-
m 208,18 140,00 29 145,20 0,00000 0,00000

V POLI: 20,2*2 40,40

NAROZNI: 11,82*4 47,28

NAMETKY: 4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1) 120,50

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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STRECHA: 448 448,00

79 283-75766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
m3 23,00 2 431,10 55 915,30 0,02000 0,46000

230*0,1 23,00

80 631-53803.A Deska z minerální vlny STEPROCK HD tl. 50 mm
m2 2 164,95 304,56 659 357,78 0,00700 15,15466

1.S: 181,54*2 363,08

1.NP: 423,75 423,75

2.NP: 429,05 429,05

STRECHA: 448*2+85,6*0,62 949,07

81 998 71-3202 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 8 315,51 2,10 17 462,58 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 849 014,03 15,86035

762 Konstrukce tesa ské

82 762 31-1103 Montáž kotevních želez, p íložek, patek, táhel
kus 84,00 124,00 10 416,00 0,00332 0,27888

pevná kotev. patka: 25 25,00

posuvná kotev. patka: 59 59,00

83 762 32-1911 Zav trování s podep ením, prkny 32 mm
v etn  dodávky eziva, prkna tl.24 mm

m 347,00 59,80 20 750,60 0,00193 0,66971

STREDNI: 3,35*14*2+4*4+4*3,1 122,20

BOCNI : 8*3,1+2,35*14*2 90,60

VODOROVNE: 4*20 80,00

ONDREJ. KRIZE: 13,55*4 54,20

84 762 34-2215 Mtž la ování jedn -60° os l -400mm

v etn  dodávky eziva 50x25 mm
m2 1 650,99 33,50 55 308,17 0,00000 0,00000

Aktualizace-Název v DZ:
Mtž la ování jedn -60° os l -400mm, 

stit: 2*136,4 272,80

sedlo: 

2*(14+14,38+14,76+15,14+15,52+15,9+16,2+16,66+17,04+17,42+17,8+18,18

386,00

2*(18,56+18,935+19,32+19,7+20,08+20,46+20,84+21,22+21,6+21,98+22,36) 450,11

2*(22,74+23,12+23,5+23,88+24,26+24,64+25,02+25,4+25,78+26,16+26,54) 542,08

85 762 34-2441 Mtž kontralat
v etn  dodávky eziva 40x40mm

m 487,60 9,20 4 485,93 0,00000 0,00000
Aktualizace-Název v DZ:
Mtž lišta trojúhelník/kontrala , 

V POLI: 10,46*2*21 439,32

NAROZNI: (11,82*2)/0,995 23,76

NAMETKY: (6,1)/0,995*4 24,52

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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-OKN A: -(1,25+1,5*7+2) -13,75

71 711 14-2559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p itavením
m2 483,84 86,00 41 610,24 0,00058 0,28063

25,2*19,2 483,84

72 711 21-2001 Nát r hydroizola ní t snicí hmotou
m2 11,40 175,50 2 000,70 0,00100 0,01140

sprcha 1.s: 5,7*2 11,40

73 628-32134 Pás asfaltovaný t žký Bitagit 40 mineral V 60 S 40
m2 766,44 76,25 58 441,20 0,00440 3,37234

Výrobce:

KRPA Hostinné, a. s.
divize Dehtochema
542 24 Svoboda nad Úpou

tel.: 0439/ 871 130 - 2            
fax: 0439/ 871 136, 871 174

64,8*4*1,05 272,16

-OKN A: -(1,25+1,5*7+2) -13,75

25,2*19,2*1,05 508,03

74 711-212001R00 St rková hydroizolace SOUDAL
m2 11,40 117,00 1 333,80 0,00100 0,01140

sprcha 1.s: 5,7*2 11,40

75 998 71-1202 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 12 m
% 1 210,58 5,10 6 173,98 0,00000 0,00000

Izolace proti vod711 127 232,32 3,77641

713 Izolace tepelné

76 713 12-1111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 1 082,80 23,20 25 120,96 0,00009 0,09745

1.NP: 423,75 423,75

2.NP: 429,05 429,05

1.NP EPS: 230 230,00

77 713 12-1121 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá
m2 629,54 30,60 19 263,92 0,00000 0,00000

1.S: 181,54 181,54

STRECHA: 448 448,00

78 713 19-1100 Položení izola ní fólie
v etn  dodávky fólie PE

m2 1 482,34 48,50 71 893,49 0,00010 0,14823
1.S: 181,54 181,54

1.NP: 423,75 423,75

2.NP: 429,05 429,05
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65 591-60854.A11 Ventilátor CASALTS 200
kus 12,00 1 539,90 18 478,80 0,00100 0,01200

12 12,00

Výpln  otvor64 45 584,40 0,73358

94 Lešení a stavební výtahy

66 941 94-1031 Montáž lešení leh. ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
m2 1 448,23 54,70 79 217,96 0,03338 48,34178

1.S: (24,5+37+27+26+25,6+5,7+6,3)*1,85 281,38

1.NP: 

(22,8+6,9+6,5+19,9+8,2+30,3+51,52+48,1+6,3+5,5+13,8+6,16+21,2+37,6)*1,

555,32

2.NP: 

(24,1+6,65+6,9+6,4+6,4+15,16+30,6+25,6+13,9+13,9+18,4+18,6+45,69+37+2

611,52

67 941 94-1191 P íplatek za každý m síc použití lešení
m2 1 448,23 49,40 71 542,36 0,00000 0,00000

Aktualizace-Název v DZ:
P íplatek za každý m síc použití lešení k pol.1031, lešení SPRINT

1.S: (24,5+37+27+26+25,6+5,7+6,3)*1,85 281,38

1.NP: 

(22,8+6,9+6,5+19,9+8,2+30,3+51,52+48,1+6,3+5,5+13,8+6,16+21,2+37,6)*1,

555,32

2.NP: 

(24,1+6,65+6,9+6,4+6,4+15,16+30,6+25,6+13,9+13,9+18,4+18,6+45,69+37+2

611,52

68 941 94-1831 Demontáž lešení leh. ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
m2 1 448,23 33,30 48 225,93 0,00000 0,00000

1.S: (24,5+37+27+26+25,6+5,7+6,3)*1,85 281,38

1.NP: 

(22,8+6,9+6,5+19,9+8,2+30,3+51,52+48,1+6,3+5,5+13,8+6,16+21,2+37,6)*1,

555,32

2.NP: 

(24,1+6,65+6,9+6,4+6,4+15,16+30,6+25,6+13,9+13,9+18,4+18,6+45,69+37+2

611,52

Lešení a stavební výtahy94 198 986,25 48,34178

99 Staveništní p esun hmot

69 998 01-1002 P esun hmot pro budovy zd né výšky do 12 m
t 685,61 256,50 175 858,03 0,00000 0,00000

Staveništní p esun hmot99 175 858,03 0,00000

711 Izolace proti vod

70 711 14-1559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p itavením
m2 245,45 72,00 17 672,40 0,00041 0,10063

64,8*4 259,20
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57 457 45-1111 Cementový pot r tl.do 4 cm bez vložky
m2 546,29 213,00 116 359,77 0,08523 46,56030

1.S: 2,1+2,5 4,60

1.NP: 104,79+2,5+42,06+103,95+1,9+2,3+73,4+3,05 333,95

2.NP: 90,19+73,05+19,7+8,35+8,35+3,05+2,55+2,5 207,74

58 631 31-2611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)
m3 3,01 3 475,00 10 451,06 2,42198 7,28410

Aktualizace-Název v DZ:
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20), 

1.S: 60,15*0,05 3,01

59 631 31-6115 epoxid. nater anti-dust na betonove mazaniny
m2 60,15 43,80 2 634,57 0,00022 0,01323

Aktualizace-Název v DZ:
Post ik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., 

60,15 60,15

60 631 31-9161 P íplatek za kone nou úpravu mazanin tl. 8 cm
m3 3,01 948,00 2 851,11 0,04000 0,12030

1.S: 60,15*0,05 3,01

Podlahy a podlahové konstrukce63 132 296,51 53,97793

64 Výpln  otvor

61 642 94-2111 Osazení zárubní dve ních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 38,00 585,00 22 230,00 0,01891 0,71858

1.S: 6 6,00

1.NP: 14 14,00

2.NP: 18 18,00

62 644 94-1111 Osazení ventila ního pr duchu pr m ru 150 mm
kus 12,00 170,50 2 046,00 0,00000 0,00000

Aktualizace-Název v DZ:
Osazení ventila ní m ížka -15x15cm, 

12 12,00

63 644 94-1111 Osazení ventila ního pr duchu pr m ru 150 mm
kus 3,00 40,50 121,50 0,00000 0,00000

Aktualizace-Název v DZ:
Osazení ventila ní m ížka -15x15cm, 

3 3,00

64 591-60854.A Prostup ventila ní pr m r 150 mm, dl. 500mm, PVC
kus 3,00 902,70 2 708,10 0,00100 0,00300

Aktualizace-Název v DZ:
Prostup ventila ní SL 15/30 cm, plast, šablona, 

3 3,00
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51 611 47-8111 Omítka vnit ní strop  POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 1 034,64 314,50 325 394,28 0,01662 17,19572

1.S: 181,84 181,84

1.NP: 423,75 423,75

2.NP: 429,05 429,05

52 612 40-1918 P íplatek za kropení podkladu omítky vnit ní st n
m2 2 069,28 7,10 14 691,89 0,00000 0,00000

1.S: 181,84 181,84

1.NP: 423,75 423,75

2.NP: 429,05 429,05

1.S: 181,84 181,84

1.NP: 423,75 423,75

2.NP: 429,05 429,05

53 612 47-8111 Omítka vnit ní st n POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 2 198,71 222,50 489 212,09 0,01458 32,05713

1.S: (24,5+37+27+26+25,6+5,7+6,3)*2,85 433,49

1.NP: 

(22,8+6,9+6,5+19,9+8,2+30,3+51,52+48,1+6,3+5,5+13,8+6,16+21,2+37,6)*2,

840,10

2.NP: 

(24,1+6,65+6,9+6,4+6,4+15,16+30,6+25,6+13,9+13,9+18,4+18,6+45,69+37+2

925,12

Upravy povrch  vnit ní61 843 978,00 50,06809

62 Úpravy povrch  vn jší

54 622 40-1961 P íplatek k omítce vn jš. st n, hydrofobní p ísada
m2 489,64 4,40 2 154,42 0,00004 0,01959

(141,5+185)*2 653,00

otvory okna: -(3,4*1,8*16+1,2*1,8+1,6*1,8+0,8+3,6*11+1,2*1) - 144,56

otvory dvere: -(2,2+0,9*2,2+3,4*2,15*2) -18,80

55 622 41-1121 Barvení vn jší omítky st n, 2 x, do složitosti 3
m2 489,64 47,80 23 404,79 0,00468 2,29152

(141,5+185)*2 653,00

otvory okna: -(3,4*1,8*16+1,2*1,8+1,6*1,8+0,8+3,6*11+1,2*1) - 144,56

otvory dvere: -(2,2+0,9*2,2+3,4*2,15*2) -18,80

56 622 42-1306 Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 100 mm

extrud. polystyr. 100 mm
m2 489,64 921,00 450 958,44 0,01050 5,14122

(141,5+185)*2 653,00

otvory okna: -(3,4*1,8*16+1,2*1,8+1,6*1,8+0,8+3,6*11+1,2*1) - 144,56

otvory dvere: -(2,2+0,9*2,2+3,4*2,15*2) -18,80

Úpravy povrch  vn jší62 476 517,65 7,45232

63 Podlahy a podlahové konstrukce
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41 593-4678011 STROPNI PANEL MS-OB 1,2x5x0,25m
ks 150,00 6 443,44 966 516,00 0,41800 62,70000

1.S: 22 22,00

1.NP: 57 57,00

2.NP: 71 71,00

42 593-4678012 STROPNI PANEL MS-OB 0,9x5x0,25m
ks 1,00 5 303,44 5 303,44 0,41800 0,41800

1 1,00

43 593-4678013 STROPNI PANEL MS-OB 1,2x4,4x0,25m
ks 3,00 5 223,44 15 670,32 0,41800 1,25400

1+1+1 3,00

44 593-4678014 STROPNI PANEL MS-OB 0,6x4,4x0,25m
ks 2,00 2 753,44 5 506,88 0,41800 0,83600

2 2,00

45 593-4678015 STROPNI POVAL MS-OB 0,3x5x0,25m
ks 6,00 1 743,44 10 460,64 0,41800 2,50800

1.S: 4 4,00

1.NP: 2 2,00

46 593-4678016 STROPNI PRUVLAK MS-OB 1,2x7,2x0,25m
ks 12,00 8 353,44 100 241,28 0,41800 5,01600

1.S: 4 4,00

1.NP: 4 4,00

2.NP: 4 4,00

47 593-4678017 STROPNI PRUVLAK MS-OB 1,2x6x0,25m
ks 30,00 7 013,44 210 403,20 0,41800 12,54000

1.S: 6 6,00

1.NP: 12 12,00

2.NP: 12 12,00

48 593-4678018 STROPNI ZTUZIDLO MS-OB 0,6x5x0,25m
ks 18,00 3 083,44 55 501,92 0,41800 7,52400

1.S: 6 6,00

1.NP: 6 6,00

2.NP: 6 6,00

49 593-4678019 Schodiš ové rameno š.1,2 na v.1,65m
ks 6,00 3 853,44 23 120,64 0,41800 2,50800

2+2+2 6,00

Vodorovné konstrukce4 1 864 838,32 148,77330

61 Upravy povrch  vnit ní

50 611 47-3123 Omítka schodiš  ze suché sm si, štuková
m2 34,50 425,50 14 679,75 0,02363 0,81524

6*1,2*3,125+5*1,2*2 34,50
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P í ka PPP Ytong 15cm 500kg/m3, 

1.S: (5,6+2,45+1,5+3,5+4,49+2+0,6+2,2+2*2,7)*3,05 84,61

-DVERE: -2,02*(1+0,9+0,9) -5,66

1.NP: 3,05*(4,5+5,6+4,3+1,2+2,1+2,1+2,6+1,97+1,8+4,35+7,5) 115,96

2.NP: 3,05*(5,85+5,6+4,1+6+5,6) 82,81

-DVERE: -2,02*(8*0,9+1,3+2*1+0,8) -22,83

33 342 27-2612 St na výpl  20 hlad Ytong 500kg/m3
m2 109,56 825,00 90 387,00 0,15130 16,57643

1.NP: 3,05*(5,6*4+3,6) 79,30

-OTVORY: -3 -3,00

2.NP: 3,05*(5,6*2) 34,16

-OTVORY: -0,9 -0,90

34 593-691071 Sloup želbet 0,4x0,4x3,3m
MS-OB

kus 60,00 3 580,87 214 852,20 0,68500 41,10000

60 60,00

Svislé a kompletní konstrukce3 1 583 845,16 268,22425

4 Vodorovné konstrukce

35 411 13-3901 Montáž str.panel  systém MSOB,H do 6 m,1,5 t
kus 220,00 815,00 179 300,00 0,19118 42,05960

Aktualizace-Název v DZ:
Montáž str.panel  z p .bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t, 

220 220,00

36 411 13-3901 Montáž str.panel  systém MSOB,H do 6 m,1,5 t
kus 6,00 715,00 4 290,00 0,19118 1,14708

Aktualizace-Název v DZ:
Montáž str.panel  z p .bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t, 

6 6,00

37 417 35-1115 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení
m2 23,11 249,00 5 754,89 0,00341 0,07881

(24,4+18,4)*2*0,27 23,11

38 417 35-1116 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní
m2 23,11 63,00 1 456,06 0,00000 0,00000

(24,4+18,4)*2*0,27 23,11

39 417 35-1215 Bedn ní v nc  v ncovkou Porotherm bez izolantu
v ncovka Porotherm 7 x 33 x 23,8 cm bez izolantu

m 23,72 307,00 7 281,06 0,02152 0,51039
(18,96+24,96)*2*0,27 23,72

40 417 36-1721 Výztuž ztuž. pás  a v nc , ocel 10425 (BSt 500 S)
t 9,52 28 800,00 274 032,00 1,01665 9,67342

9,515 9,52

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

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK

22 317 14-3422 P eklad nosný Ytong 200 otv -1,35m
kus 5,00 1 110,00 5 550,00 0,07540 0,37700

5 5,00

23 317 14-3722 P eklad nosný Ytong 375 otv -1,35m
kus 3,00 1 990,00 5 970,00 0,14150 0,42450

1.NP: 3 3,00

24 317 14-3724 P eklad nosný Ytong 375 otvor -1,5m
kus 1,00 2 240,00 2 240,00 0,16117 0,16117

1.NP: 1 1,00

25 317 16-8132 P eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 3,00 459,50 1 378,50 0,05575 0,16725

1.S: 3 3,00

26 317 16-8133 P eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 21,00 570,00 11 970,00 0,06493 1,36353

1.S: 21 21,00

27 317 16-8136 P eklad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm
kus 3,00 1 023,00 3 069,00 0,09254 0,27762

1.S: 3 3,00

28 317 32-1511 P eklad ŽB C20/25
m3 6,24 2 880,00 17 982,14 2,45330 15,31791

0,375*0,25*3,7*18 6,24

29 328 15-1111 Montáž sklepního sv tlíku z plastu

V etn  sv tlík  MEA
kus 9,00 1 343,00 12 087,00 0,00040 0,00360

Aktualizace-Název v DZ:
Montáž sklepního sv tlíku z plastu, 

9 9,00

30 331 12-2021 Montáž sloup  ze ŽB hmotnosti do 2 t
kus 60,00 1 551,00 93 060,00 0,07933 4,75980

60 60,00

31 342 27-2323 P í ka Ytong 10cm 500kg/m3
m2 141,80 515,00 73 028,80 0,07063 10,01558

Aktualizace-Název v DZ:
P í ka PPP Ytong 10cm 500kg/m3, 

1.S: 3,05*(3,2+3,1+2+1,5) 29,89

-OTVORY: -2,02*(0,8*2) -3,23

1.NP: 3,05*(5,6+0,3+1,35+3,6+2,5+0,88+1,7+0,35+0,6+1,5+3,45+1,7+1,35) 75,88

-OTVORY: -2,02*(2*0,8+0,9+0,8) -6,67

2.NP: 3,05*(5,6+6,25+1,82*3) 52,80

-OTVORY: -2,02*(0,8*3+1) -6,87

32 342 27-2523 P í ka Ytong 15cm 500kg/m3
m2 254,89 681,00 173 582,47 0,10503 26,77146

Aktualizace-Název v DZ:

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List . 5

Po . . Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK
542 24 Svoboda nad Úpou

tel.: 0439/ 871 130 - 2            
fax: 0439/ 871 136, 871 174

64,8*4*1,05 272,16

-OKN A: -(1,25+1,5*7+2) -13,75

Základy a zvláštní zakládání2 297 546,07 108,03509

3 Svislé a kompletní konstrukce

15 311 23-8204 Zdivo POROTHERM 40 EKO P 8 malta izola . tl. 40 cm
m2 183,89 1 554,00 285 765,06 0,28228 51,90847

64,8*3,05 197,64

-OTVORY: -(1,25+1,5*7+2) -13,75

16 311 27-1178 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 37,5 cm
 m2 377,44 1 485,00 560 490,98 0,25917 97,81983

1.NP+2.NP: 88,8*3,05*2 541,68

-OTVORY DVERE 1.NP: -(3,4*2,2*2+2,25*1+1,1*2,25) -19,68

-OTVORY OKNA 1.NP: -(1,8*(3,4*7+1,2+1,6+2*5)+0,8) -66,68

-OTVORY OKNA 2.NP: -(1,8*(3,4*9+2*6)+1,2) -77,88

17 317 14-1223 P eklad plochý Ytong š150 otv -1,1m
kus 12,00 362,00 4 344,00 0,02444 0,29328

1.S: 1 1,00

1.NP: 2 2,00

2.NP: 9 9,00

18 317 14-1224 P eklad plochý Ytong š150 otv-1,25m
kus 11,00 426,00 4 686,00 0,02869 0,31559

1.S: 4 4,00

1.NP: 4 4,00

2.NP: 3 3,00

19 317 14-1225 P eklad plochý Ytong š150 otv -1,5m
kus 2,00 487,00 974,00 0,03445 0,06890

1.NP: 1 1,00

2.NP: 1 1,00

20 317 14-1227 P eklad plochý Ytong š375 otvor -2m
kus 11,00 1 894,00 20 834,00 0,04186 0,46046

Aktualizace-Název v DZ:
P eklad plochý Ytong š150 otvor -2m, 

1.NP: 5 5,00

2.NP: 6 6,00

21 317 14-1227 P eklad plochý Ytong š375 otvor -2m
kus 1,00 1 594,00 1 594,00 0,04186 0,04186

Aktualizace-Název v DZ:
P eklad plochý Ytong š150 otvor -2m, 

1 1,00

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

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK

8 167 10-1102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 544,64 60,00 32 678,40 0,00000 0,00000

73,6*7,4 544,64

9 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku
m3 1 218,98 15,90 19 381,79 0,00000 0,00000

29,2*23,2*0,2 135,49

1.figura: 0,8*0,8*0,75*4+1,66*1,8*4 13,87

1.figura: 0,105*(12*4,2+2,5) 5,55

3.hl.stupen: 22,78*21,4+1,69*19,30 520,11

3.st.rampa: 5,31*3+2*0,035*3,76 16,19

1.hl.stupen: 13,3*19,8+0,4*0,8+19,3*1,72+1,35*1,8*4+0,75*4,2*3 316,03

2.hl.stupen: 31,4*21,4+0,917*19,1+1,66*1,8*4+0,75*4,2*2 707,73

1.st.rampa: 13,6*3+2*0,11*21,94 45,63

2.st.rampa: 21,62*3+2*0,86*7,63+0,22*5,3 79,15

2.figura: 0,075*(4,2*5)+2,4*2*0,6 4,46

2.figura: 0,8*0,8*0,85*12 6,53

-cast ornice: -(29,2*23,2*0,2-48,38) -87,11

-zasypy: -73,6*7,4 - 544,64

10 174 10-1101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním
m3 544,64 70,20 38 233,73 0,00000 0,00000

73,6*7,4 544,64

11 181 30-1103 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
m2 48,38 57,30 2 772,17 0,00000 0,00000

cast ornice: 48,38 48,38

Zemní práce1 465 171,12 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

12 271 53-1111 Polštá  základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm

kraj Moravskoslezský
m3 6,48 1 324,00 8 579,52 1,78164 11,54503

1,8*1,8*0,1*20 6,48

13 275 32-1415 Základové patky+trámy typu MS-OB a jejich osazení
m3 39,51 6 300,00 248 913,00 2,44086 96,43838

Aktualizace-Název v DZ:
Základové patky a bloky ŽB B20, cement portland., 

patky: 1,08*1,8*12 23,33

zakladove tramy: 0,18*(4,2*5)+2,4*2*0,6 6,66

zakladove tramy: 0,18*(12*4,2+2,5) 9,52

14 283 23-142 Fólie nopová GUTTABETA DRAIN tl. 0,6 mm 2,0x20 m

v etn  montáže
m2 258,41 155,00 40 053,55 0,00020 0,05168

Výrobce:

KRPA Hostinné, a. s.
divize Dehtochema

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo et:

1
01
1

Obecní ú ad

Obecní ú ad-B ezová

Základní rozpo et
Datum tisku: 27.11.2011

List . 3

Po . . Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK

1 Zemní práce

1 121 10-1101 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m
m3 135,49 49,30 6 679,56 0,00000 0,00000

29,2*23,2*0,2 135,49

2 131 10-1102 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3
m3 1 684,83 96,60 162 754,70 0,00000 0,00000

1.hl.stupen: 13,3*19,8+0,4*0,8+19,3*1,72+1,35*1,8*4+0,75*4,2*3 316,03

2.hl.stupen: 31,4*21,4+0,917*19,1+1,66*1,8*4+0,75*4,2*2 707,73

3.hl.stupen: 22,78*21,4+1,69*19,30 520,11

1.st.rampa: 13,6*3+2*0,11*21,94 45,63

2.st.rampa: 21,62*3+2*0,86*7,63+0,22*5,3 79,15

3.st.rampa: 5,31*3+2*0,035*3,76 16,19

3 132 10-1101 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.2 do 100 m3
m3 10,01 317,50 3 178,02 0,00000 0,00000

2.figura: 0,075*(4,2*5)+2,4*2*0,6 4,46

1.figura: 0,105*(12*4,2+2,5) 5,55

4 132 10-1201 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 100 m3
m3 20,40 228,50 4 661,40 0,00000 0,00000

1.figura: 0,8*0,8*0,75*4+1,66*1,8*4 13,87

2.figura: 0,8*0,8*0,85*12 6,53

5 161 10-1101 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
m3 102,87 77,80 8 002,92 0,00000 0,00000

1.hl.stupen: 0,08*(13,3*19,8+0,4*0,8+19,3*1,72+1,35*1,8*4+0,75*4,2*3) 25,28

2.hl.stupen: 0,08*(31,4*21,4+0,917*19,1+1,66*1,8*4+0,75*4,2*2) 56,62

1.st.rampa: 0,08*(13,6*3+2*0,11*21,94) 3,65

2.st.rampa: 0,08*(21,62*3+2*0,86*7,63+0,22*5,3) 6,33

2.figura: (0,075*(4,2*5)+2,4*2*0,6) 4,46

2.figura: (0,8*0,8*0,85*12) 6,53

6 161 10-1102 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 105,23 130,50 13 733,15 0,00000 0,00000

1.figura: (0,8*0,8*0,75*4+1,66*1,8*4) 13,87

1.figura: (0,105*(12*4,2+2,5)) 5,55

3.hl.stupen: 0,16*(22,78*21,4+1,69*19,30) 83,22

3.st.rampa: 0,16*(5,31*3+2*0,035*3,76) 2,59

7 162 50-1102 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3 1 218,98 142,00 173 095,27 0,00000 0,00000

29,2*23,2*0,2 135,49

1.figura: 0,8*0,8*0,75*4+1,66*1,8*4 13,87

1.figura: 0,105*(12*4,2+2,5) 5,55

3.hl.stupen: 22,78*21,4+1,69*19,30 520,11

3.st.rampa: 5,31*3+2*0,035*3,76 16,19

1.hl.stupen: 13,3*19,8+0,4*0,8+19,3*1,72+1,35*1,8*4+0,75*4,2*3 316,03

2.hl.stupen: 31,4*21,4+0,917*19,1+1,66*1,8*4+0,75*4,2*2 707,73

1.st.rampa: 13,6*3+2*0,11*21,94 45,63

2.st.rampa: 21,62*3+2*0,86*7,63+0,22*5,3 79,15

2.figura: 0,075*(4,2*5)+2,4*2*0,6 4,46

2.figura: 0,8*0,8*0,85*12 6,53

-cast ornice: -(29,2*23,2*0,2-48,38) -87,11

-zasypy: -73,6*7,4 - 544,64
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Rekapitulace stavebních díl

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 465 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 297 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,0

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 583 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,2

4 Vodorovné konstrukce 1 864 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,8

61 Upravy povrch  vnit ní 843 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,1

62 Úpravy povrch  vn jší 476 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,5

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

132 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,0

64 Výpln  otvor 45 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7

94 Lešení a stavební výtahy 198 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,3

99 Staveništní p esun hmot 175 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vod 0,00 127 232,00 0,00 0,00 0,00 3,8

713 Izolace tepelné 0,00 849 014,00 0,00 0,00 0,00 15,9

762 Konstrukce tesa ské 0,00 1 842 487,00 0,00 0,00 0,00 22,6

763 D evostavby 0,00 29 145,00 0,00 0,00 0,00 0,0

764 Konstrukce klempí ské 0,00 271 270,00 0,00 0,00 0,00 0,8

765 Krytiny tvrdé 0,00 54 594,00 0,00 0,00 0,00 0,9

766 Konstrukce truhlá ské 0,00 774 608,00 0,00 0,00 0,00 3,5

767 Konstrukce záme nické 0,00 183 548,00 0,00 0,00 0,00 2,3

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 418 802,00 0,00 0,00 0,00 14,8

776 Podlahy povlakové 0,00 324 814,00 0,00 0,00 0,00 1,1

781 Obklady keramické 0,00 41 539,00 0,00 0,00 0,00 0,7

783 Nát ry 0,00 27 985,00 0,00 0,00 0,00 0,1

784 Malby 0,00 158 817,00 0,00 0,00 0,00 0,7

6 084 622,00 5 103 855,00 0,00 0,00 0,00 752,9K

VRN, rezerva a kompletace

P irážka Sazba Základna K

Ztížené výrobní podmínky 0,00 11 188 476,00 0,00

Oborová p irážka 0,00 11 188 476,00 0,00

P esun stavebních kapacit 0,00 11 188 476,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 11 188 476,00 0,00

Za ízení staveništ 2,50 11 188 476,00 279 712,00

Provoz investora 0,00 11 188 476,00 0,00

Kompleta ní innost (I D) 0,00 11 188 476,00 0,00

Rezerva rozpo tu 0,00 11 188 476,00 0,00

279 712,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:

01

Název objektu: JKSO:

Stavba:

1

Název stavby:

Obecní ú ad

SKP:

Projektant: Bc.Ladislav Kriegisch MJ: Po et m rných jednotek: 0,00

Objednatel: VŠB - TUO Náklady na MJ:

Po et list : Zakázkové íslo: 1

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  Bohemiastav s.r.o.

Rozpo tové náklady
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

Z 
R 
N 

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta ní innost (I D)

Provoz investora

Za ízení staveništ

Mimostaveništní doprava

P esun stavebních kapacit

Oborová p irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

279 712,00

0,00

0,00

0,00

279 712,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

10,0 % iní:

10,0 % iní:

11 468 187,99

1 146 819,00

12 615 007,00 K

K

K

Položkový rozpo et

6 084 622,00

5 103 855,00

0,00

0,00

11 188 476,00

0,00

11 468 188,00

11 468 188,00

Rozpo et: Základní rozpo et1 Obecní ú ad-B ezová

Jméno:

Podpis:

Ladislav Kriegisch

27.11.2011
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C 2.1.6



C 2.1.5



3 

Sociální za ízení staveništ : 
Sociální za ízení slouží sociálním a hygienickým pot ebám pracovník  na staveništi. Za ízení 
staveništ  bude vybudováno p ed zahájením stavebních prací. 

Návrh sociálního za ízení staveništ : 
Je navrženo na maximální po et pracovník , kte í se na dané stavb  vyskytnou, tj. 25. 
- Šatny min 1,25m2 na jednoho pracovníka, tj. 25 x 1,25 = 31,25m2, navrženy mobilní 

bu ky contimade o rozm rech 2,610 x 6,050m = 15,791 m2

- Je navrženo 4 bu ky contimade = 63,164 m2

- záchody: navrženo 2 mušle a 2 sedadla ( do 50 muž  ) 
- umývárna: navrženy jsou 4 umyvadla a 2 sprchy  
- Hmotnost prázdné bu ky je do 3,400kg, s funk ním vybavením do 6000kg. 
Osazení: bu ky budou osazené na silni ních. Vytáp ní je elektrické. Pro umývárky a WC  
jsou navrženy 2 bu ky. 

Dopravní opat ení: 
Hlavní vjezd na staveništ  je z p ilehlé ulice. P i budování p ípojek inženýrských sítí je 
provoz na komunikaci dopravními zna kami zpomalen a usm rn n do jednoho jízdního 
pruhu. Všechny komunikace, po nichž bude uskute ována doprava materiál  a prefabrikát
od výrobce na staveništ , vyhovují používaným dopravním prost edk m. Vnitrostaveništní 
komunikace bude ze zhutn né vrstvy strusky. 

Vliv životního prost edí, odpady: 
B hem výstavby budou používány malé mechanismy a je áb. Stavba nep edpokládá 
nadm rné p esuny hmot – výkopy. Veškeré odpady budou skladovány do p edem 
p ipravených kontejner  a dle druhu odpadu budou odváženy na pat i né skládky. 

Bezpe nost práce: 
P i všech pracích na staveništi je nutno pr b žn  a d sledn  dodržovat: 

• Zákon . 309/2006 SB., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a 
ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a 
ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy 
(zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci). 

• Na ízení vlády . 591/2006 SB., o bližších minimálních požadavcích ne bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

Všichni zú astn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací. Dále 
jsou povinni používat p i práci p edepsané osobní pom cky. Staveništ  musí být ohrani eno 
oplocením a na vstupu ozna eno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech 
nepovolaných osob. 
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2. Ur ení vnitrostaveništního rozvodu NN: 
Druh rozvodu – volný vodi  na stožáru 

3. P ipojení spot ebi  a rozvod uvnit  objekt : 
Rozvod k jednotlivým spot ebi m je z odb rného místa proveden m d nými vodi i v obalu 
z kau ukového vulkanizátoru. Vodi e musí být umíst ny tak, aby nedošlo k jejich poškození 
mechanickými vlivy. 

4. osv tlení na staveništi: 
Trasu a umíst ní t les navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodi
projektant elektro. Osv tlovací trasu je vhodné vést samostatn  z d vod  koordinovaného 
zapínání a vypínání. Uvnit  objektu žárovkovými a výbojkovými t lesy napájenými 
z rozvad . 

Zásobování staveništ  vodou: 
Pro provoz staveništ  pot ebujeme vodu: 
- Užitkovou 
- Pitnou 
- Požární 

Spot eba vody: 
Sou et spot eb p ipadající na práce provád né v období maximálního výkonu stanoví podle 
vzorce: 
Qn = ( Pn x Kn / t x 3600 )[ l/sec ],
Kde  Qn      vte inová spot eba vody, 
 Pn spot eba vody na den, sm nu, 
 Kn sou initel nerovnom rnosti pro danou spot ebu, 
 t doba, po kterou je voda odebírána.  

Systém zásobování materiály: 
Vazníky v etn  záv trovacích prvk  budou dopravovány na stavbu pomocí nákladního 
valníkového automobilu z obce Štítina. Na staveništi budou vykládány pomocí v žového 
je ábu MB 1030.1

Skladování na staveništi: 
1. Požadavky na uspo ádání skládek: 

 Veškeré vazníkové prvky dovezené na stavbu budou rozt íd ny podle druh  a rozm r
a skladované na volném prostranství na hranolech o rozm rech 300x350mm do maximální 
výšky 2,0m. Mezi jednotlivými hrán mi je nutno zachovat pr chozí ší ku 0,75m. Prvky se 
musí chránit p ed p sobením klimatických vliv  folií, nebo plachtou. Zav trovací prvky, 
spojovací a kotevní prvky budou uloženy v uzamykatelném zast ešeném skladu.
  
  2. V krytých skladech se skladuje: 
 zav trovací prvky, spojovací a kotevní prkvy. Kryté sklady jsou ocelové. Oplocení staveništ
je z drát ného pletiva. Umíst ní skládek je z ejmé ze situace za ízení staveništ . 
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu:
- Skládka otev ená na volném prostranství 
- Krytý sklad 
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Stavba: Obecní ú ad v B ezové 

Zhotovitel: Bohemiastav s.r.o. 

Popis stavby: 
Jedná se o skeletový objekt typu MS-OB, který je založen na základových prefabrikovaných 
železobetonových patkách systému MS-OB. Jedná se o t ípodlažní objekt: 2 nadzemní 
podlaží a jedno podzemní, p i emž 2 nadzemní jsou budovány i pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Zast ešení je tvo eno p íhradovými sty níkovými vazníky, které tvo í 
valbový tvar. 

Postup budování a likvidace staveništ : 
Prostor staveništ  je majetkem investora. V sou asné dob  je pozemek nevyužívaný, 
neoplocený. Staveništ  se za ne budovat 10 dní p ed zahájením prací na stavb  a bude se 
postupn  budovat podle pot eb v pr b hu stavby. Likvidovat se budou postupn  objekty 
za ízeni staveništ  tak, aby bylo p ed definitivním dokon ením stavby za ízení staveništ
zlikvidováno. P ed zapo etím prací zajistí investor vyty ení objektu a stávajících 
inženýrských sítí. 

Uspo ádání staveništ : 
Za ízení staveništ  bude ádn  oploceno. Pro výstavbu bude použita t žká mechanizace – 
v žový je áb. P ed zapo etím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány p ípojky – 
kanalizace, vodovod, elektrika. Po dobu výstavby p ípojek dojde k do asným zábor m v ulici 
Žižkova. 

Napojení staveništ  na sít : 
Voda: Pro pot eby stavby bude vybudována provizorní p ípojka z místní ve ejné vodovodní 
sít  z p ilehlé ulice. Místo napojení je vyzna eno na situaci za ízení staveništ -dále jen ZS 
(Výkres . F 116). K m ení odb ru na staveništi bude vybudována vodom rná šachta 
s vodom rem a uzáv rem.  
Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odvád na p ípojkou 
napojenou na hlavní kanaliza ní ád v p ilehlé ulici. 
Elektrická energie: bude zajiš ována p ípojkou z ve ejné rozvodné sít  vedoucí pod 
chodníkem v p ilehlé ulici.  

Zásobování staveništ  el. energií: 
P i projektu elektrizace vycházíme z: 

• Vypracování p edb žné rozvahy o odb ru, která jsou podkladem k jednání 
s p íslušnými orgány o možnosti p ipojení na státní energetickou sí

• Ur ení požadavk  na nep erušenou dodávku 
• Jednání o využití budoucích definitivních za ízení pro ú ely výstavby 
• Ur ení po adí d ležitosti jednotlivých odb rných míst, na základ  kterých jsou 

dimenzovány rozvody 

1. Ur ení druhu spot ebi
a) Spot ebi e provozní – elektromotory, svá ecí agregáty, topidla, silo maltové sm si, 

mícha ka, akumula ní kamna, erpadlo, atd.  
b) Spot ebi e pro osv tlení – vn jší, vnit ní  
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Stavba:
Objekt:
Rozpo et:

1
02

Obecní ú ad

Krov z d ev ných p íhradových vazník
Diplomová práce-obecní ú ad-vazníky

Základní rozpo et
Datum tisku: 27.11.2011

List . 4

Po . . Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK

8 553- PC 52 Pevná kotevní patka BOVI VP 14

v etn  upev ovacích prvk
kus 25,00 148,01 3 700,25 0,03000 0,75000

25 25,00

9 998 76-2102 P esun hmot pro tesa ské konstrukce, výšky do 12 m
t 16,99 1 216,00 20 662,10 0,00000 0,00000

Konstrukce tesa ské762 570 747,56 16,99186

763 D evostavby

10 763 73-2117 Mtž d evo st echa p íh vazník l 20-
m 208,18 140,00 29 145,20 0,00000 0,00000

V POLI: 20,2*2 40,40

NAROZNI: 11,82*4 47,28

NAMETKY: 4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1) 120,50

D evostavby763 29 145,20 0,00000

783 Nát ry

11 783 78-2205 Nát r tesa ských konstrukcí Bochemitem QB 2x
m2 573,45 48,80 27 984,53 0,00018 0,10322

V POLI V.P.: 20,2*21*0,32 135,74

NAROZNI V.P.: 11,82*4*0,32 15,13

NAMETKY V.P.: 

(4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1))*0,32

38,56

V POLI: (21*(2*(0,975+1,025+1,13+2,62+2,8+2,57))+10,46*2*21)*0,32 290,04

NAROZNI: ((11,82*2)/0,995+4*(1,45+2,38+2,86+2,78+1,35))*0,32 21,45

NAMETKY: 

(1,3*((4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1))/0,995))*0

50,38

ZTUZUJICI POLE: ((14*1,5+12*1,12)/0,995*2)*0,32 22,15

Nát ry783 27 984,53 0,10322

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo et:

1
02

Obecní ú ad

Krov z d ev ných p íhradových vazník
Diplomová práce-obecní ú ad-vazníky

Základní rozpo et
Datum tisku: 27.11.2011

List . 3

Po . . Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KK

762 Konstrukce tesa ské

1 762 31-1103 Montáž kotevních želez, p íložek, patek, táhel
kus 84,00 124,00 10 416,00 0,00332 0,27888

pevná kotev. patka: 25 25,00

posuvná kotev. patka: 59 59,00

2 762 32-1911 Zav trování s podep ením, prkny 32 mm

v etn  dodávky eziva, prkna tl.24 mm
m 347,00 59,80 20 750,60 0,00193 0,66971

STREDNI: 3,35*14*2+4*4+4*3,1 122,20

BOCNI : 8*3,1+2,35*14*2 90,60

VODOROVNE: 4*20 80,00

ONDREJ. KRIZE: 13,55*4 54,20

3 762 34-2215 Mtž la ování jedn -60° os l -400mm

v etn  dodávky eziva 50x25 mm
m2 1 650,99 37,50 61 912,13 0,00000 0,00000

stit: 2*136,4 272,80

sedlo: 

2*(14+14,38+14,76+15,14+15,52+15,9+16,2+16,66+17,04+17,42+17,8+18,18

386,00

2*(18,56+18,935+19,32+19,7+20,08+20,46+20,84+21,22+21,6+21,98+22,36) 450,11

2*(22,74+23,12+23,5+23,88+24,26+24,64+25,02+25,4+25,78+26,16+26,54) 542,08

4 762 34-2441 Mtž kontralat

v etn  dodávky eziva 40x40mm
m 487,60 13,20 6 436,34 0,00000 0,00000

V POLI: 10,46*2*21 439,32

NAROZNI: (11,82*2)/0,995 23,76

NAMETKY: (6,1)/0,995*4 24,52

5 762 71-2110 Montáž vázaných konstrukcí hran ných do 120 cm2

v etn  dodávky eziva a spoj.prvk
m 1 792,04 238,00 426 506,02 0,00754 13,51200

V POLI V.P.: 20,2*21 424,20

NAROZNI V.P.: 11,82*4 47,28

NAMETKY V.P.: 4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1) 120,50

V POLI: 21*(2*(0,975+1,025+1,13+2,62+2,8+2,57))+10,46*2*21 906,36

NAROZNI: (11,82*2)/0,995+4*(1,45+2,38+2,86+2,78+1,35) 67,04

NAMETKY: 

1,3*((4*(1,27+1,875+2,475+3,085+3,685+4,29+4,895+5,5)+2*(6,1))/0,995)

157,44

ZTUZUJICI POLE: (14*1,5+12*1,12)/0,995*2 69,23

6 762 84-1220 Mtž podhled prkna hobl sraz
v etn  dodávky eziva tl. 30 mm

m2 66,28 146,00 9 677,46 0,00017 0,01127
(2*26,2+2*19,2)*(0,5+0,23) 66,28

7 553- PC 51 Posuvná kotevní patka BOVI BV-KP 12

v etn  upev ovacích prvk
kus 59,00 181,13 10 686,67 0,03000 1,77000

59 59,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo et:

1
02

Obecní ú ad

Krov z d ev ných p íhradových vazník
Diplomová práce-obecní ú ad-vazníky

Základní rozpo et
Datum tisku: 27.11.2011

List . 2

Rekapitulace stavebních díl

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

762 Konstrukce tesa ské 0,00 570 748,00 0,00 0,00 0,00 17,0

763 D evostavby 0,00 29 145,00 0,00 0,00 0,00 0,0

783 Nát ry 0,00 27 985,00 0,00 0,00 0,00 0,1

0,00 627 877,00 0,00 0,00 0,00 17,1K

VRN, rezerva a kompletace

P irážka Sazba Základna K

Ztížené výrobní podmínky 0,00 627 877,00 0,00

Oborová p irážka 0,00 627 877,00 0,00

P esun stavebních kapacit 0,00 627 877,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 627 877,00 0,00

Za ízení staveništ 0,00 627 877,00 0,00

Provoz investora 0,00 627 877,00 0,00

Kompleta ní innost (I D) 0,00 627 877,00 0,00

Rezerva rozpo tu 0,00 627 877,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:

02

Název objektu:

Krov z d ev ných p íhradových vazník

JKSO:

Stavba:

1

Název stavby:

Obecní ú ad

SKP:

Projektant: Bc.Ladislav Kriegisch MJ: Po et m rných jednotek: 0,00

Objednatel: VŠB - TUO Náklady na MJ:

Po et list : Zakázkové íslo: 1

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  Bohemiastav s.r.o.

Rozpo tové náklady
Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady

Z 
R 
N 

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta ní innost (I D)

Provoz investora

Za ízení staveništ

Mimostaveništní doprava

P esun stavebních kapacit

Oborová p irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

10,0 % iní:

10,0 % iní:

627 877,29

62 788,00

690 665,00 K

K

K

Položkový rozpo et

0,00

627 877,00

0,00

0,00

627 877,00

0,00

627 877,00

627 877,00

Rozpo et: Základní rozpo et Diplomová práce-obecní ú ad-vazníky

Jméno:

Podpis:

Ladislav Kriegisch

27.11.2011

    

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Kontrola la ování 
Provádí se la om rem, kontroluje se p edevším správné provedení vzdáleností latí na konci 
realizace vazníkové st echy. Povolená odchylka je + 5mm/2m  

9) Bezpe nost a ochrana zdraví: 

Bezpe nost prací bude dodržována dle platných norem a p edpis . Musí spl ovat požadavky: 
Zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
práci (ZBOZP). 
 Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích (Toto na ízení vlády nahradilo vyhlášku 324/1990 Sb. 
o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích). 
 Na ízení vlády 362/2005 Sb. – Práce ve výškách 
 Zákon práce §106, p íloha na ízení vlády 495/2001 Sb. 
Dle BOZP nemá být žádný pracovník vystaven svévoln  žádnému nebezpe í. 
 U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pom cky k zajišt ní jeho 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. Proškolení pracovník  bude zapsáno ve stavebním 
deníku. 

10) Ekologie: 

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prost edí. P i realizaci bude 
dodržován projektová dokumentace, SN, Vyhláška o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci 
v etn  všech souvisejících p edpis  a technologické postupy dané výrobci jednotlivých 
materiál . 
P i budoucím provozu budou dodržovány SN EN 1050, SO ISO 3864, SN 26 9030. Dále 
budou respektovány ustanovení zákona .22/1997 Sb. V platném zn ní a na n j navazující 
ustanovení vlády. 

Odpady vzniklé p i realizaci stavby: 
Vznikají od ezky, piliny a jiný d ev ný odpad, plechovky od nát rových prost edk , a jiný 
odpad, které musí být ekologicky zlikvidovány. 

11) Seznam použité literatury: 

www.bova-nail.cz
www.biosdobris.cz
www.drevenekonstrukce.cz
www.drevene-vazniky.info  

SN 73 17 01 - Navrhování d ev ných stavebních konstrukcí 

SN 73 2810 - Provád ní d ev ných konstrukcí 
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- Nenaimpregnování prvk , které jsou v kontaktu se zdivem, i venkovním prost edím 
- Zabudování napadeného d eva 
- Zabudování vlhkého d eva 
- Špatné provedení tesa ských i jiných spoj
- Špatné konstruk ní ešení  

 V pr b hu výstavby jsou provád ny meziopera ní kontroly dle plánu kontrol. Tyto 
kontroly jsou zapisovány do stavebního deníku. Kontroluje se shodnost použitého materiálu 
s materiálem v projektové dokumentaci, atesty, certifikáty, schvalovací protokoly. Kontroluje 
se vhodnost pracovního prost edí p i výstavb , uložení trám , provedené spoje. Dodržení 
rozm r  a polohy, rovinatosti a svislosti jednotlivých prvk  dle projektové dokumentace, 
osové vzdálenosti jednotlivých prvk , kotvení a výškové hodnoty jednotlivých prvk . 
 O p edání a p evzetí hotových prací se provádí písemný protokol. 

8) Jakost a kontrola kvality: 

Ve fázi - realiza ní p ípravy 

P evzetí pracovišt
Z p edchozí práce musejí být dokon eny, zam eny výškové a sm rové rozm ry podkladové 
konstrukce a p ed zapo etím montáže vazník  musí být pracovišt  vyklizeno. 

Kontrola d eva p ed použitím 
Kontrola veškerých test , které prob hly p ed p edáním eziva. Na míst  se kontrolují prvky 
již jen vizuáln . Kontroluje se zda-li d evo není mechanicky poškozeno, nevyskytují se 
trhliny ani praskliny. Dále se kontroluje sukovitost a výskyt smolových cest d eva.  

Nát ry a impregnace prvk
Atesty výrobc  nát r . Nát ry nesmí být vyluhovatelné, musí být vázány na d evní hmotu. 
Jejich aplikace se po ur itých periodách musí opakovat.  

Zp sob montáže 
Zabezpe ení proti nep íznivým vliv m pov trnosti pomocí fóliového p ekrytí materiálu, i 
konstrukce již zabudované. Zabezpe uje se hlavn  d evo, nem lo by být v kontaktu s vodou 
kv li vlastní vlhkosti. Zabudované d evo nemá mít objemová vlhkost v tší než 20%. 
Zabezpe ení stability konstrukce, b hem montáže provádíme podpírání proti vybo ení, í 
provizorní la ování kv li bezpe nosti plných vazeb. 

Ve fázi – realizace 

Kontrola zhotovení prvk
P ed samotnou instalací se musí provést kontrola rozm r  a tvaru jednotlivých prvk , správné 
provedení zá ez  pro spoje a provedení impregnace v místech provedení t chto zá ez . 
Montáž 
Konstrukce sestavena bez násilného vkládání jednotlivých ástí tak, aby se zabránilo 
namáhání prvk  a spoj , rozm ení jednotlivých prvk , správné provád ní spoj , vodorovnost 
a svislost prvk . 
Kontrola osazení prvk  d ev né konstrukce 
Kontroluje se vzdálenost a tvary prvk  a poloha podp rných a kotevních konstrukcí 
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Pracovní pom cky a ná adí:  
   sekera malá, dláto, skládací metr, tesa ská tužka, pila ocaska, rašple, 
klešt , sada klí  matkových, úhelník, hoblík ru ní, žeb ík délky 4m, žeb ík délky 8m, palice 
železná, palice d ev ná, kladivo, pásmo m ící, vodováha, závaží zednické, š ra, la  m ící, 
lano konopné délka 10m, lanový kladkostroj, montážní bidlo 

7) Pracovní postup: 

 Pracovní eta provede kontrolu pracovišt , eventuáln  do išt ní p ed za átkem 
montáže vaznicového krovu. Vlastní montáž zapo ne výb rem prvk  dle ozna ení. B hem 
výb ru prvk  se vždy provede vizuální kontrola, zda-li se jedná o správný prvek, který není 
nijak mechanicky poškozen, což znamená, že na n m nesmí být viditelné trhliny a 
praskliny,deformace atd.  

Prvky vybírány na montáž vazník  budou chemicky chrán ny nát rem Bochemit 
FORTE proti biotickým šk dc m. 

P i samotné montáži zaprvé osadíme kotevní patky do železobetonového v nce, který 
je v míst  kotevních prvk  opat en hydroizolaci BITAGIT 40 Mineral. Poloha kotevních 
patek je ur ena v projektové dokumentaci. Ze statického hlediska je nezbytn  nutné, aby 
polohy kotevních patek byly osazeny v souladu s projektovou dokumentací. Jelikož je vazník 
osazen na 2 podporách, je vždy jedna kotevní patka pevná a jedna posuvná.    

Vzhledem k samotné délce vazník  (20,16 m) budou rozd leny na dva díly ve 
vertikálním sm ru. Tyto dva díly se spojí na manipula ní ploše dle za ízení staveništ . 
Spojení bude realizováno ocelovou deskou, která oba díly vazníku spojí šroubovým spojem. 
K tomuto vazníku se na montážní ploše p ipojí druhý vazník pomocí zav trovacích vazník . 
Tak vznikne jedno ztužující pole. Poté se ztužující pole opat í kotevními prvky dle p edem 
zam ené polohy pro posuvnou podporu. Následn  se ztužující pole vyzdvihne z montážní 
plošiny na p dní úrove  a osadí na kotevní patky dle projektové dokumentace.  

K ztužujícímu poli se osadí smontovaný vazník, provizorn  se zav truje a následující 
vazník, který bude se stužujícím polem a mezilehlým vazníkem spojen op t ztužujícími 
zav trovacími prvky a to v místech svislic vazníku dle projektové dokumentace.  Tento 
postup se pak s každým sousedním vazníkem opakuje. Po uložení vazník  sedlového tvaru se 
vazníky následn  ztuží ond ejovými k íži. 

Vazníky se ukládají dle klade ského výkresu a to prvn  všechny vazníky sedlového 
tvaru a poté valbová vazníková ást a to v tomto sledu: Nejprve se osadí a stabilizují 
lichob žníkové vazníky, poté se provede sestupná valba. Nakonec se osadí nám tky. Všechny 
spoje jsou realizované ocelovými deskami s prolisovanými trny, pouze vrchní pás sestupné 
valby a nám tk   v i lichob žníkovým vazník m bude spojen osedláním a samo ezným 
šroubem.  
  Nakonec se provede pojistná dif zní hydroizola ní fólie typu SATJAMFOL 
položením a p itížením kontralat ma, které se následn  osadí na vazníky. Profil kontralatí je 
40x40mm. Kontralat  se k vazník m p ichytí h ebíky. Na kontralat  p ibijeme lat  kolmo ke 
kontralatím tj. rovnob žn  s h ebenem. Postup p ibíjení je od okapu sm rem ke h ebenu. 
Vzdálenost mezi lat mi je 0,4m, kontrola latí se provádí la om rem.  

Mezi chyby, které se mohou vyskytnout pat í nap íklad: 
- Špatný statický návrh vazník   
- Nedodržení projektové dokumentace 
- Špatné provedení železobetonového v nce, vodorovnost 
- Použití prvk  nevyhovujících vlastností 
- Zabudování prvk , které nejsou ošet eny proti biotickým šk dc m 
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kvalitu provedené práce, prostav né kubatury a dodržení technologického a bezpe nostního 
p edpisu. Každý den se provede zápis do stavebního deníku o stavu prací a spot eb
materiálu. Jednotlivé pracovní innosti budou provád ny za p íznivých klimatických 
podmínek, respektive stavební práce budou p erušeny na dobu pot ebnou po as silného dešt , 
sn žení, námraze, nebo pokud viditelnost klesne pod 30m, i je teplota nižší než 10°C nebo je 
vítr o rychlosti v tší než 10,7m/s. P i práci ve výškách musí pracovat na vazníkovém krovu 
vždy minimáln  dva pracovníci, na vazníkovém krovu nesmí pracovat jednotlivec. 

5) Personální obsazení: 
  
Složení 1 pracovní ety: 1x vedoucí ety, tesa
    2x tesa i pro montáž krovu 
    3x pomocní d lníci z nichž: 

1 p ipravuje prvky na skládce dole  
2 pracují na krovu 

Celkem pracovních et: 2x 
    1x mistr 

1x je ábník 

Vedoucí ety, tesa  organizuje a ídí montážní práce p i stavb  vazníkového krovu, 
ur uje výrobní postup, dohlíží na dodržování technologické kázn  na rovinatost a kvalitu 
prací. ídí dopravu vazník  na st echu objektu a dbá na dodržování zásad bezpe nosti p i 
práci. 

Tesa i provád jí osazení a montáž vazník  podle pokyn  vedoucího ety a v souladu 
s technologickým p edpisem. Dbají na ádné zav trování a stabilitu vazník . Dávají pokyny 
pro práci pomocných d lník . 

Pomocní d lníci zajiš ují p ísun spojovacích a zav trovacích prvk  k místu jejich 
montáže, provád jí pomocné práce podle pokyn  tesa  a p ibíjejí la ování. Pro p ivazování 
prvk  na je áb musí mít d lníci vaza ské oprávn ní. 

6) Stroje a pom cky: 
  
T žké mechaniza ní prost edky: 
V žový je áb MB 1030.1 
Stavební výtah NOV 1000D 
lešení typu PERI 

B žné a pomocné mechaniza ní prost edky:  
bezpe ností p ilba 
reflexní vesta 
popruhy na zajišt ní bezpe nosti proti pádu z výšky 
lano na zajišt ní pracovník
kotvy pro zajišt ní pracovník
elektrická pila et zová 
el. vrta ka, sada vrták  do d eva 2x 
elektrická utahova ka 
hoblík elektrický 
nivela ní stroj 
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3) P evzetí pracovišt : 
  

Pracovišt  pro montáž krovu p ebírá mistr nebo jím pov ený pracovník. Dochází 
k p evzetí jak po stránce stavební, tak po stránce BOZP a PO. Musí být sepsán protokol o 
p evzetí a proveden záznam do stavebního deníku. Záznam do stavebního deníku provádí 
stavbyvedoucí. Podepsáním protokolu o p evzetí pracovišt  p ebírá zhotovitel krovu 
zodpov dnost za jejich další pr b h. 
 P ed p evzetím pracovišt  se provádí kontrola pracovního prostoru – Celá p dní 
úrove  je hotová, st ny spolu se stropem. P dní nadezdívky jsou provedeny v p dorysných i 
výškových rozm rech a zakon eny železobetonovým v ncem ve shod  s projektem stavby. 
Železobetonový v nec pro uložení konstrukce je dostate n  zatvrdlý a proveden s povrchovou 
úpravou (hydroizola ní pásky Bitagit 40 Mineral) v míst  uložení vazníku. V p dním prostoru 
je z eteln  vyzna en váhorys a podélná osa. P dní mazanina je provedena po celé ploše 
p dního prostoru a dostate n  zatvrdlá. Otvory pro kotvení vazby jsou provedeny p esn
podle montážních výkres  (po et, rozmíst ní, rozm ry). Z p dního prostoru je vyklizeno 
lešení a zbytky materiálu z p edchozích prací. Po dobu montáže vazníkového krovu a 
la ování není vhodné provád t jiné práce ani dopravovat a ukládat materiál, ná adí a lešení 
z d vodu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v p dním prostoru.  

Jsou provedeny transportní cesty, které jsou zajišt ny pomocí stavebního výtahu NOV 
1000 D, pro p echod pracovník  a mechanismus pro p ísun materiálu, je zajišt n pomocí 
v žového je ábu MB 1030.1. Materiál p ejímá mistr nebo jím pov ený pracovník, a to po 
stránce kvalitativní i kvantitativní v etn  správného zp sobu jeho skladování a kontrolují se 
zdroje médií (el. proud, voda). 

4) Obecné pracovní podmínky: 

Staveništ  bude za ízené podle projektu „Za ízení staveništ “, bude již obsahovat 
všechny uvedené položky v etn  rozvod  a napojení inženýrských sítí pro pot eby staveništ
v etn  stavebního výtahu, který bude postaven t sn  p ed provád ním stropních konstrukcí.  
Staveništ  bude oploceno pomocí plechového plotu na betonových patkách do výšky 2,0m. 
P íjezdová cesta bude tvo ena zpevn ným násypem a napojena z p ilehlé komunikace.  
Na staveništi budou umíst ny stavební bu ky pro pot eby pracovník  a uzamykatelné sklady 
pro spojovací materiál, v etn  p íst ešku na ochranu materiálu p ed pov trnostními vlivy.  
Prostor staveništ  bude osv tlen pomocí prost edk  provád cí firmy, rozvod elektrické 
energie bude zabezpe en pomocí rozvodné sk ín , která bude napojena na p ivedené 
elektrické vedení z místní sít . Rozvod vody bude napojen na ve ejnou vodovodní sí  a 
kanalizaci pomocí kanaliza ní p ípojky na uli ní kanaliza ní ád.  

Zahájení stavebních prací p edpokládá již provedené svislé a vodorovné konstrukce, 
práce nesmí být zapo aty d íve, než budou mít nosné ásti požadovanou pevnost, tvrdost a 
únosnost pro pokládku pozednice a dalších ástí krovu. Jedná se p edevším o strop, podlahu a 
p dní nadezdívky zakon eny železobetonovým v ncem. 

Veškeré tesa ské práce budou provád ny v souladu s platnými normami a budou 
dodržovány požadavky investora. Všichni pracovníci, mající p ístup na staveništ , musí být 
proškoleni z BOZP. Pracovníci provád jící tesa ské práce musejí být ádn  proškoleni a 
seznámeni také s tímto technologickým p edpisem, musí být sepsán protokol o proškolení a 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. Dodávku materiálu bude p ejímat 
stavbyvedoucí ve spolupráci se stavebním dozorem (osoba pov ená investorem). 
Stavbyvedoucí je povinen kontrolovat p i p ejímce zboží jeho kvalitu a množství dle dodacího 
listu. O p evzetí dodávek provede záznam do stavebního deníku. Na provád ní stavebních 
prací bude osobn  dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pov ený mistr, který bude kontrolovat 
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Technologický postup zast ešení d ev nými 
p íhradovými vazníky 

1) Obecné informace: 
  

Technologický postup eší provád ní vazníkové konstrukce obecního ú adu  
v B ezové, na pozemku 650/12. Jedná se o skeletový objekt typu MS-OB, který je založen  
na základových prefabrikovaných železobetonových patkách systému MS-OB. Jedná se 
o t ípodlažní objekt: 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní, p i emž 2 nadzemní podlaží  
jsou budovány i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Zast ešení je tvo eno 
p íhradovými sty níkovými vazníky, které tvo í valbový tvar st echy. Konstruk ní výška 
jednotlivých podlaží je 3 300 mm. Objekt je napojen na sít  pomocí nov  vybudovaných 
p ípojek. K budov  vede p ístupová cesta napojená z místní komunikace.  

2) Materiály: 

P íhradové vazníky a zav trovací prvky: 
  

Prvky používané k výrob  vaznicové st echy jsou ze smrkového fošnového eziva 
s vlhkostí maximáln  20%. ezivo používané pro výrobu vazník  musí odpovídat 
požadavk m normy SN EN 14081–1 o t íd ní d eva podle pevnosti a vizuální t ídy S1. 
Krom  toho musí d evo vyhovovat kritériím pro podélné zak ivení ve sm ru ší ky, tlouš ky, 
šroubové a p í né zak ivení, definovaným v SN EN 844–3 a m eným podle SN EN 1310. 
Pro výrobu vazník  se b žn  používá ezivo tlouš ky 50–80 mm a ší ky 80–260 mm. 
Veškeré typy spoj  musejí být posouzeny statickým výpo tem. Prvky použité na vazníky 
musí mít požadované rozm ry dle statického posouzení a musí být vyrobeny v požadované 
kvalit , nesmí být narušeny trhlinami ani prasklinami. D ev né prvky použité na montáž 
vazník  musí být chemicky ošet eny. Chemické ošet ení bude provedeno prost edkem 
Bochemit FORTE p i výrob  jednotlivých vazník  a to zp sobem má ení jednotlivých prvk
vazníku ve speciální van , které se pak spojí v celek pomocí ocelových plech  s jednostrann
vylisovanými trny  

Zav trovací prvky budou realizovány d ev nými fošnami o rozm rech 24/120 mm.   
Vazníky v etn  záv trovacích prvk  budou dopravovány na stavbu pomocí nákladního 
valníkového automobilu. P i p eprav  na stavbu na nákladních automobilech musejí být prvky 
zajišt ny proti posunutí, p eklopení i pooto ení pomocí speciálních transportních op r, nesmí 
být p ekro ena nejvyšší povolená nosnost dopravního prost edku ani pozemní komunikace 
využívaná k doprav . Vazníky musí být p eváženy a uskladn ny ve vodorovné poloze.  
Veškeré vazníkové prvky dovezené na stavbu budou rozt íd ny podle druh  a rozm r  a 
skladované na volném prostranství na hranolech o rozm rech 300x350mm do maximální 
výšky 2,0m. Mezi jednotlivými hrán mi je nutno zachovat pr chozí ší ku 0,75m. Prvky se 
musí chránit p ed p sobením klimatických vliv  folií, nebo plachtou. Zav trovací prvky, 
spojovací a kotevní prvky budou uloženy v uzamykatelném zast ešeném skladu. 
Staveništní doprava bude provád na pomocí v žového je ábu MB 1030.1. 

Identifikace dodavatele:  
 Rigoleto , spol. s r.o. 
 Hlavní ulice (pila), Štítina, 
 PS : 74791 Okres: Opava I : 47669748 
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Dále budou respektovány ustanovení zákona .22/1997 Sb. V platném zn ní a na n j 
navazující ustanovení vlády. 
P i realizaci stavby dojde k produkci t chto odpad  skupiny 17 – stavební a demoli ní odpady. 

Zásady pro nakládání s odpady 
P i provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpad
- separovat jednotlivé druhy odpad
- uplat ovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k p ímému skládkování 

Skladba odpadu: stavební su , lepenky, papír, fólie 

íslo  název kategorie 

03 01 03 od ezky, d ev ná deska 0 
17 01 01 beton 0 
17 01 02 cihla 0 
17 02 01 d evo 0 
17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N 
17 04 11 kabely 0 
17 05 01 zemina nebo kameny 0 
17 09 01 sm sný stavební demoli ní odpad N 
20 03 01 sm sný komunální odpad 0 

i)  Dopravní ešení 
Zadní vjezd z p ilehlé ulice na pozemek navazuje na plochu, která tvo í zásobování prodejny. 
Parkovišt  (16 parkovacích míst) je p ístupno ze severovýchodní ulice. Rovn ž p ší p ístup 
k objektu je zajišt no podél severovýchodní ulice.  
  
j) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy prost edí 
Z stávají stávající a nijak se nem ní. 

k) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu 
P i realizaci musí být dodržován projekt, SN, Vyhláška o bezpe nosti a ochran  zdraví p i 
práci v etn  všech souvisejících p edpis  a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiál .
Pro zajišt ní bezpe nosti p i budoucím provozu bude stanoven zp sob zajišt ní bezpe nosti 
práce dle SN EN 1050, SO ISO 3864, SN 26 9030. 
Dále budou respektovány ustanovení zákona .22/1997 Sb. V platném zn ní a na n j 
navazující ustanovení vlády. 
Na staveništ  bude zamezen p ístup nepovolaných osob. 

V Ostrav  dne 15. 11. 2011                                                Vypracoval: Bc.  Ladislav Kriegisch 
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Betonová mazanina v 1. PP 
Vypo tená hodnota: U = 0,25 W/m

2
 K

Anhydrit v 1. PP  
Vypo tená hodnota: U = 0,25 W/m

2
 K

   

Podlaha v 1.NP 

Keramická dlažba v 1.NP 
Vypo tená hodnota: U = 0,25 W/m

2
 K

PVC v 1.NP 
Vypo tená hodnota: U = 0,20 W/m

2
 K

  
Podlaha v 2.NP 

Keramická dlažba v 1.NP 
Vypo tená hodnota: U = 0,25 W/m

2
 K

PVC v 1.NP 
Vypo tená hodnota: U = 0,20 W/m

2
 K

Obvodová st na 
Vypo tená hodnota: U = 0,13 W/m

2
 K

  

  
Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy ( l. C.2)
  
 Klasifika ní t ída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifika ní ukazatel CI:  0,6 

g)  Zp sob založení objektu

Na základ  provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáro né. Objekt je založen na prefabrikovaných železobetonových patkách 
systému MS-OB.

h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí  

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prost edí.  
P i realizaci musí být dodržován projekt, SN, Vyhláška o bezpe nosti a ochran  zdraví p i 
práci v etn  všech souvisejících p edpis  a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiál . 
Pro zajišt ní bezpe nosti p i budoucím provozu bude stanoven zp sob zajišt ní bezpe nosti 
práce dle SN EN ISO 14121-1, , SN 26 9030. 
Pro Kotelny platí SN 07 0703 v etn  zm ny .6. 
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Obklady: 

Vnit ní - v místnostech hygienického za ízení jsou navrženy keramické obklady. P esné 
ur ení barevného ešení a typu obkladu ur í architekt b hem realizace stavby. 

Malby a nát ry: 

a) Vnit ní - malby st n a strop : penetrace podkladu POROTHERM universální 1x,  
malba tekutá PRIMALEX PLUS 2x. Odstín bude ur en architektem interiér . 

b) Vn jší - Odstín žlutozelená 5184. 

13. Truhlá ské, záme nické, klempí ské výrobky 
Truhlá ské výrobky: Okna a dve e v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou. 
Viz. výpis truhlá ských výrobk . 

Záme nické výrobky: viz výpis záme nických výrobk

Klempí ské výrobky: Z pozink. plechu tl. 0,6 mm s hotovou povrchovou úpravou. 
Viz. výpis truhlá ských výrobk . 

  
14. Venkovní zpevn né plochy 
P íjezdová komunikace, zpevn né plochy a parkovišt  budou ešeny asfaltovou cestou.  

e)Technické za ízení budovy 
Vodovod je tvo en plastovými trubkami, profily dle výkresu kanalizace. Vnit ní kanalizace je 
vyvedena nad st ešní rovinu, opat ena hlavicí, venkovní kanalizace je napojena na ve ejnou 
sí . 
Vytáp ní objektu je navrženo kombinovaným kotlem ATMOS - DC 15 EP v místnosti S12.   

f)  Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
. Vn jší obálka objektu bude spl ovat požadavky novely normy SN 73 0540-2 (730540)  
z roku 2007 a m rnou energetickou spot ebu dle Vyhlášky .148/2007 Sb.

Strop pod neobývanou p dou 
Vypo tená hodnota: U =  0,37 W/m

2
 K 

Podlahy v 1. S:  

Keramická dlažba v 1. PP  
Vypo tená hodnota: U = 0,25 W/m

2
 K
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9. P í ky 
P í ky jsou zd ny z tvárnic YTONG  ší ky 100,120, 150 a 200 mm na zdící maltu YTONG .

10. Izolace 
Hydroizolace: 
a) Izolace proti zemní vlhkosti - Asfaltový modifikovaný pás BITAGIT 40 MINERAL  
(tl. 4 mm) je nataven plošn  na poklad s 2x penetra ním nát rem.  
Izolace je vytažena nad upravený terén minimáln  300 mm. 
Ochranná vrstva: nopová fólie GUTTABETA DRAIN.   

b) Šikmá st echa – pojistná vysocedif zní hydroizola ní fólie SATJAMFOL tl. 3,5 mm. 
    

Tepelná, zvuková a kro ejová izolace: 

Podlahy: ROCKWOOL STEPROCK ( tl. 50 - 150 mm). 
Izolace nad terénem u nepodsklepené ásti: EPS PERIMETR (tl. 100 mm) 
Obvodové zateplení: p nový polystyrén tl. 100mm (u podsklepené ásti EPS PERIMETR 
tl.100mm) 

11. Výpln  otvor
Okna: 
Okna jsou otvíravé dovnit , izola ní dvojsklo 4-16-4, které spl uje požadavek  
pro U=1,1W/m

2
K. Zasklívací lišty jsou plastové. Kování je celoobvodové ROTO NT 

s polohou pro mikroventilaci v provedení chrom-mat.  

Dve e: 
Vn jší: jsou dvouk ídlové a jednok ídlové. Zárube  je rovná ocelová. Kování je typu oto ná 
klika-klika v provedení chrom-mat. Dve e jsou opat eny jedním bezpe nostním zámkem a 
jedním zámkem fab.  

Vnit ní: 
interiérové dve e jsou plné, jednok ídlé, ze smrkového d eva. Zárube  je ocelová, rovná. 
Celé dve e jsou napušt ny lazurou a nat eny transparentním bezbarvým lakem, aby byla 
zachována p vodní barva d eva. Kování je typu klika-klika v provedení chrom-mat. dve e 
jsou opat eny oby ejným zámkem (pouze u vstupních do bytu jsou dve e opat eny jedním 
bezpe nostním zámkem a jedním zámkem fab). 

12. Úpravy povrch
Omítky: 

a) Vnit ní -  zdiva a strop : omítka POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. 
  Úprava stropu aktivním štukem tl. 2-3 mm.  
b) Vn jší -  krycí omítka hydrofobní 
  probarvená tenkovrstvá omítka 
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Materiály a technologie použité p i realizaci mají p íslušné atesty, které budou doloženy 
 ke kolaudaci stavby. 

1. Zemní práce 
P ed zahájením výkop  bude sejmuta ornice na cca 40% povrchu pozemku o mocnosti 0,15m, 
která bude deponována na odd lené skládce tak, aby mohla být zp tn  využita.  
Výkopy jam a rýh jsou svahované do hloubky 4,4 m. Zemina bude z ásti deponována  
a z ásti odvezena.  

2. Základy a podkladní betony 
Na základ  provedeného inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáro né. Objekt je založen na základových prefabrikovaných 
železobetonových patkách systému MS-OB. Hloubka základové spáry je v podsklepené ásti 
objektu 4,500 m a u nepodsklepené ásti 1,230 m od upraveného terénu. Železobetonové 
prefabrikované patky jsou navrženy na hutn né št rkopískové lože tl. 100 mm. 

3. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové st ny jsou zd né z tvárnic YTONG na zdící maltu YTONG M s pevnosti  
5 MPa. Zárove  budou obvodové st ny zatepleny p novým polystyrénem o tl. 100mm. 
Nosné sloupy skeletového systému mají rozm ry 400 x 400 mm. Tvo í osovou sí   
o vzdálenosti 6,000 m. 
 Zárove  je skeletová konstrukce v ur ených místech projektovou dokumentací  ztužena 
železobetonovou st nou tl. 160 mm. 

4. Stropní konstrukce 
Stropy jsou tvo eny z panel , pr vlak , poval  a ztužidel systému MS-OB. Tlouš ka stropu 
(bez podlah a podhled ) je 250 mm.

5. Schodišt
Vertikální komunikace v objektu je ešena dvouramenným levoto ivým schodišt m a 
bezbariérovým výtahem. Nosná konstrukce stup : ŽB monolitická deska tl. 125mm.  
Jde o schodišt  prost  uložené. Mezipodesta je uložena na vnit ních schodiš ových st nách. 
V úrovni strop  je schodiš ová deska kotvena do zesílené stropní konstrukce. Zábradlí 
ocelové ty ové s d ev ným madlem. 

6.St echa 
St echa je šikmá s valbou. Sklon st echy je 15°a valby 20°. St echa je tvo ena z lepených 
lamelových p íhradových vazník . Jako krytina bude použita plechová krytina SATJAM. 

7. Komínové t leso 
Bude použito venkovního komínového t lesa výrobce JEREMIAS. Typ SET 1,  
DN 200 mm. Vytáp ní objektu je navrženo kombinovaným kotlem ATMOS - DC 15 EP 
v místnosti S03.   

8. Ztužující konstrukce 
Pro zaru ení prostorové tuhosti jsou použita stropní ztužidla a ztužující st ny o ší ce 160 mm, 
které jsou nad sebou nap í  patry. 
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a)  Ú el objektu 

Jedná se o t ípodlažní, áste n  podsklepený skelet obecního ú adu obdélníkového tvaru 
s valbovou st echou. V podzemním podlaží se nachází komunika ní chodba, Archív m.ú., 
sklad knihovny,šatna+dílna údržby a kotelna. První nadzemní podlaží spl uje t i základní 
funkce: komer ní, administrativní a komunika ní. V komunika ní ásti se nachází vstupní 
chodba, schodišt , WC pro invalidy a vstup k výtahu.Ve vstupní chodb  se nachází vstup na 
poštu, podatelnu, do knihovny a na schodišt .V komer ní ásti se nachází prodejna smíšeného 
zboží.Prodejna obsahuje tyto místnosti: místnost samotného prodeje, místnost p ejímky zboží, 
sociální místnost pro zam stnance a WC. V druhém nadzemním podlaží prostory samotného 
o.ú. a zahrnuje místnosti: komunika ní chodbu, sekretariát, kancelá  starosty a místostarosty, 
ob adní sí , p edsálí, 2 sklady, šatnu úklidu, kancelá  matriky, jednací sál a hygien. za ízení.  

b)  Architektonické, funk ní, dispozi ní a urbanistické ešení 

Urbanistické ešení  
Poloha budovy je ur ena regula ní arou. Podélná osa objektu je kolmá k ose komunikace. 
Vjezd na pozemek navazuje na zpevn nou plochu, která bude využívána jako parkovišt  pro 
osobní automobily. 

Architektonické a dispozi ní ešení
P dorys objektu je obdélníkového tvaru. Budova je t ípodlažní. Prost edními vstupními 
dve mi se dostaneme do chodby, kde po levé stran  se nachází vstup do podatelny a WC pro 
invalidy. Dále pak vstup na poštu a k výtahu. Na konci chodby se nachází schodišt  a vstup 
do knihovny. V 1.S se nachází komunika ní chodba, Archív m.ú., sklad knihovny, 
šatna+dílna údržby a kotelna. Schodišt m, které se nachází ve schodiš ovém prostoru,  
umož uje p ístup do 2.NP, kde se nachází sekretariát, kancelá  starosty a místostarosty, 
ob adní sí , kde vstup je bu  z p edsálí, nebo z kancelá e místostarosty a sekretariátu. Dále se 
v objektu nachází 2 sklady, šatna úklidu, kancelá  matriky, jednací sál a hygien. za ízení 
v etn  WC s bezbariérovým ešením. 
  

c)  Orienta ní statistické údaje o stavb

Vstupní pr elí je orientováno na severo-západ. Maximální výška h ebene st echy  
nad upraveným terénem je 10,370m. 
  

Zastav ná plocha celkem:  484 m2

Obestav ný prostor:   4924 m3

Podlahová plocha celkem:  1034,34 m2

Celkové náklady stavby:  10 919 118 bez DPH 
      13 821 668 K  v etn  DPH 

d)  Technické a konstruk ní ešení 
  
Objekt je skeletový systém (MS-OB), st echa šikmá valbová, stropy z panel , pr vlak , 
poval  a ztužidel systému MS-OB. Schodišt  ŽB monolitické, p í ky YTONG 100,120, 150 a 
200 mm. 
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Obsah: 
a)  Ú el objektu 
b)  Zásady architektonického, funk ního , dispozi ní a výtvarného ešení 
c)  Orienta ní statistické údaje o stavb
d)  Technické a konstruk ní ešení 
e)  Technické za ízení budovy 
f)  Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
g) Zp sob založení objektu 
h)  Vliv stavby na životní prost edí  
i)  Dopravní ešení 
j)  Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy prost edí 
k) Obecné požadavky na výstavbu 



F. DOKUMENTACE STAVBY 

Pozemní (stavební) objekty 

1. Architektonické a stavebn  technické ešení 

1.1. Technická zpráva 
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8.) Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, 
plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi podle zákona o zajišt ní 
dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci: 
  
Pro dohled nad BOZP na staveništi bude investorem ur en koordinátor bezpe nosti. 
Koordinátor vypracuje plán bezpe nosti a bude dbát na jeho dodržování. Veškeré stavební 
práce budou probíhat v souladu se Zákonem . 262/2006 Sb. zákoník práce ( ást V.),  
Zákonem . 309/2006 Sb. o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a dalších vyhlášek: 
592/2006, 591/2006. 
  
9.) Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb : 
  
B hem stavby budou dodržovány veškeré zákony, právní p edpisy a vyhlášky, aby 
nedocházelo k poškozování životního prost edí. Veškerý odpad bude odvážen a likvidován 
pov enou t etí stranou v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zm n
n kterých dalších zákon . 

10.) Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín : 
  
Výstavba bude probíhat v dob  Kv ten - Listopad roku 2012. 
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1.) Informace o rozsahu a stavu staveništ , p edpokládané úpravy staveništ , jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveništ : 

Staveništ  bude len no dle výkresové dokumentace, jeho z izování a likvidace bude závislé 
na ase a rozsahu provedené práce. S ukon ením stavebních prací bude odstran no i veškeré 
za ízení staveništ . Staveništ  bude oploceno plechovým plotem na betonových patkách do 
výšky 2,0m. Napojení na sít  elekt iny a vody pro pot eby staveništ  a stavebních prací bude 
provedeno z p ípojek objektu na ulici Žižkova, ze které je také p ístup na staveništ . 

2.) Významné sít  technické infrastruktury: 

V blízkosti objektu se nenachází žádné významné sít  technické infrastruktury. 

3.) Napojení staveništ  na zdroje vody, elekt iny, odvodn ní staveništ  apod.: 
  
Staveništ  je pro své pot eby zásobováno vodou a elektrickou energií z m stské sít , na kterou 
je provedena p ípojka v p ilehlé ulici. M ení probíhá pomocí m ících budík  umíst ných 
v provizorní šacht  staveništní p ípojky. 
Komunikace a otev ené skladovací plochy na staveništi jsou provedeny ze zhutn né vrstvy 
strusky. Veškeré stavební bu ky a uzamykatelné plechové sklady jsou taktéž umíst ny na 
zhutn né vrstv  strusky.  

4.) Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob, v etn  nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:
  
Aby byla na staveništi dodržena BOZP je nutné dodržovat její zásady, poskytnout sou innost 
koordinátorovi bezpe nosti a dbát jeho p ipomínek a návrh . Dále se musí dodržovat plán 
BOZP, který bude stanoven koordinátorem bezpe nosti. Pracovníci musí používat osobní 
ochranné pracovní pom cky, helmu, pracovní rukavice, reflexní vestu, apod. Na staveništ  je 
zakázán vstup pro nepovolané osoby, po staveništi se mohou pohybovat pouze osoby 
s pov eným pracovníkem pou ené o chování na staveništi. 
Staveništ  je p ístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu pouze do kancelá ských 
místností investora, stavbyvedoucího, technického a autorského dozoru.  

5.) Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm : 
  
B hem výstavby nebudou ohroženy ve ejné zájmy, nebude vznikat nebezpe ný odpad, 
nadm rný hluk ani prašnost. B hem suchých dn  bude probíhat kropení, aby nedocházelo 
k nadm rné prašnosti. Stavební práce budou probíhat v pracovní dny 
 v období mezi 6 – 18 hodinou, aby nedocházelo k narušení klidového asu ob an . 

6.) ešení za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt : 
  
Za ízení staveništ  bude ešeno dle projektové dokumentace, p i emž na pozemku se 
nenacházejí žádné stávající objekty. 

7.) Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení: 
  
Na staveništi se nenachází žádné za ízení pot ebující ohlášení. 
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E. ZÁSADY OGRANIZACE VÝSTAVBY 

Staveništ  bude z ízeno na parcelách vlastníka v k.ú. Opava - p edm stí. Dostupnost z ulice 
Žižkova. Za ízení staveništ  a prostory pro realizaci budou výhradn  na ploše ur ené pro 
výstavbu, odd leny od okolí ohrazením výšky 2,0 m a zajišt ny proti vstupu cizích osob. 
Na stavb  budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude postupn
odvážen na skládky. 
Pro za ízení staveništ  budou provedeny p ípojky vodovodu, kanalizace a elektrické energie. 
Za ízení staveništ  je do asné, po dobu výstavby, a bude zajišt no vybranou realiza ní firmou. 
Na dot eném území se nenachází žádná zele , kterou by bylo nutno odstranit. Za ízení 
staveništ  bude z ízeno na parcelách vlastníka.  
Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení s nabytím jeho právní moci. Vytý ení 
stavby bude provedeno oprávn nou osobou. Stavební práce budou provád ny dle schválené 
dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou provád ny dle 
Vyhl. ÚBP a BÚ . 601 /2006 Sb., v návaznosti na související normy, a to zejména: 

SN EN 1996-2 (731101) – Provád ní zd ných konstrukcí 
SN 73 2400 – Provád ní a kontrola betonových konstrukcí 
SN EN 1090-1 (732601)– Provád ní ocelových konstrukcí 
SN 73 2810 – Provád ní d ev ných konstrukcí 
SN 73 3130 – Truhlá ské práce stavební 
SN 73 3150 – Tesa ské práce stavební 
SN 73 3420 – Nat ra ské práce stavební 
SN 73 3450 – Obklady keramické a sklen né 
SN 73 3610 – Klempí ské práce stavební 
SN 73 3630 – Záme nické práce stavební 
SN 73 4505 – Podlahy  
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C. SITUACE STAVBY 

Viz projektová dokumentace výkres . 112 

D. DOKLADOVÁ ÁST 

Vyjád ení : 

Kopie katastrální mapy  

Ze dne 15.11.2009 

HZS Moravskoslezského kraje, T šínská 584/39, 74601, Opava 
Ze dne 15.11.2009 

Dalkia R, a.s.,Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  
Ze dne 8.12.2009 

UPC R, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4 
Ze dne 12.1.2010 

Telefonica O2 R, a.s., Olomoucká 2844/115, 746 01, Opava - p edm stí  
Ze dne 17.1.2010 

EZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 
Ze dne 14.3.2010 

EZ Distribuce, a.s., Krnovská 54, 746 01, Opava 
Ze dne 14.3.2010 

Technické služby Opava, a.s., T šínská 71,2057/1, 746 01 Opava 
Ze dne 14.3.2010 

SMP, a.s., Jánská 12, 746 01 Opava  
Ze dne 14.3.2010 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (pobo ka Opava-Jakta ), 
 Krnovská 72/109, 747 07  Opava-Jakta
Ze dne 14.3.2010 
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8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Vstup i pohyb v budov  je ešen jako bezbariérový. Vertikální pohyb je umožn n výtahem 
s bezbariérovým p ístupem. Rovn ž je v objektu umíst n odpovídající po et bezbariérových 
WC. Všechna opat ení jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí: 

Proti ú ink m metanu a radonu nejsou na základ  m ení pot eba žádné zvláštní opat ení. 
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

10. Ochrana obyvatelstva: 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

11. Inženýrské stavby: 

Kanalizace - bude p ipojena na stávající p ípojku 
Elektrop ípojka - bude p ipojena na stávající p ípojku  
Vodovodní p ípojka - bude p ipojena na stávající p ípojku  
Plynovod - bude p ipojen na stávající p ípojku 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb  

V objektu se nenachází žádné výrobní, i nevýrobní za ízení.
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mícha kami. Stavební, zemní i montážní práce jsou b žného charakteru a standardní 
technologie. Nevyžadují speciální bezpe nostní opat ení.  
P i zásobování stavby bude respektován provoz ve ejné dopravy a chodc . P i vjezdu na 
staveništ  bude proveden áste ný zábor chodníku s p evedením chodc  na prot jší stranu 
komunikace. Všechna dopravní omezení budou provedena se souhlasem p íslušného ú adu a 
ádn  ozna ena dopravními zna kami. P i manipulaci stroj  a vozidel stavby zajistí dodavatel 

dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní zna ení.   

2. Mechanická odolnost a stabilita: 

Stavba je navržena v souladu s platnými technickými normami SN a evropskými normami 
SN EN, provád cími vyhláškami a manuály dodavatel  stavebních výrobk  (zdivo, stropní 

vložky apod.) a bude zaru ovat, že zatížení na ni p sobící v pr b hu výstavby a užívání 
nebude mít za následek z ícení stavby, v tší stupe  p etvo ení a poškození instalovaného 
vybavení.  

3. Požární bezpe nost: 

Viz. zpráva požární bezpe nosti. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí: 

S ohledem na charakter stavby, navržené ešení nenese sebou žádné nebezpe í pro životní 
prost edí, okolí ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na ízenou 
skládku. Výskyt nebezpe ného dopadu se nep edpokládá. Stavebník je povinen p edložit p i 
kolaudaci stavby doklad o zp sobu likvidace odpadu v etn  jejího uhrazení. 

5. Bezpe nost p i užívání: 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 

6. Ochrana proti hluku: 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky na užívání stavby. Veškeré použité materiály mají 
vlastnosti dosta ující pro bezpe né užívání, tyto požadavky jsou ur ené normou. B hem 
výstavby budou stavební práce probíhat vždy v pracovní dny,  
v asovém rozmezí 6:00 – 18:00 hod., aby nebyla narušena klidová doba obyvatelstva. 

7. Úspora energie a ochrana tepla: 

Klasifika ní t ída:  B
Slovní popis:     úsporná 
Klasifika ní ukazatel CI:   0,6 
Více viz p íloha tepeln -technické posouzení 
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1.7) ešení bezbariérového užívání:  

Vstup i pohyb v budov  je ešen jako bezbariérový. Vertikální pohyb je umožn n výtahem 
s bezbariérovým p ístupem. Rovn ž je v objektu umíst n odpovídající po et bezbariérových 
WC. Všechna opat ení jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

1.8) Pr zkumy a m ení: 

P ed zapo etím prací byly provedeny všechny pot ebné pr zkumy a m ení. 

1.9) Údaje o podkladech o vytý ení stavby: 

Podklady pro vytý ení stavby jsou obsaženy ve výkresové ásti dokumentace. K vytý ení 
stavby bude sloužit situace stavby v digitální form , která bude p edána zhotoviteli stavby. 

1.10) len ní stavby na jednotlivé SO: 

S01 Objekt 
S02 Zpevn né plochy 
S03 P ípojky el. energie, voda, plyn, kanalizace 
S04 Terénní úpravy 

1.11) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 

Stavba s ohledem na sv j charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
Odpad vznikající b hem provozu budovy bude shromaž ován v kontejnerech. Na odvoz a 
likvidaci odpadu bude mít dodavatel p íslušné smlouvy. 
B hem realizace stavby bude zhotovitel omezovat prašnost a hlu nost, budou dodržovány 
podmínky na ochranu životního prost edí a BOZP dle platných právních p edpis , sm rnic, 
vyhlášek a schválených SN. 

1.12) Zp sob zajišt ní BOZP: 

Území stavby musí být zajišt no tak, aby nedošlo ke škod  na okolních pozemcích. Skládky 
stavebního materiálu musí být z ízeny výhradn  na ploše ur ené pro výstavbu.  
Veškeré navrhované práce mohou provád t pouze organizace k tomu oprávn né, pracovníci 
s požadovanou kvalifikací a oprávn ním k provád ní p íslušných prací. Práce musí být 
provád ny v souladu s bezpe nostními p edpisy a postupy, které jsou pro n  stanoveny a 
v souladu se Zákonem . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a 
ochrany zdraví p i práci v  pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy. Dále Na ízením 
vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 
staveništích a na ízení vlády 362/2005 Sb. 
V dob  výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. P i výjezdu na 
místní komunikaci budou auta hlavn  v období deš ádn  o išt na, v suchém období bude 
staveništ  kropeno vodou, aby nevznikala nadm rná prašnost. Pro práce bude použita b žná 
mechanizace, v žový je áb MB 1030.1, zásobníky na beton a maltovou sm s s kontinuálními 
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1. Urbanistické, architektonické a stavební ešení: 

1.1) Zhodnocení staveništ : 

Staveništ  je vyhrazeno na parcele . 650/12 v k.ú. B ezová, okr. Opava.  
Staveništ  se nenachází v památkové, chrán né krajinné ani povod ové oblasti.  
Terén je mírn  svažitý. 

1.2) Urbanistické, architektonické a stavební ešení: 

Jedná se o t ípodlažní, áste n  podsklepený skelet obecního ú adu obdélníkového tvaru 
s valbovou st echou. V podzemním podlaží se nachází komunika ní chodba, archív obecního 
ú adu, sklad knihovny,šatna+dílna údržby a kotelna. První nadzemní podlaží spl uje t i 
základní funkce: komer ní, administrativní a komunika ní. V komunika ní ásti se nachází 
vstupní chodba, schodišt , WC pro invalidy a vstup k výtahu. Ve vstupní chodb  se nachází 
vstup na poštu, podatelnu, do knihovny a na schodišt . V komer ní ásti se nachází prodejna 
smíšeného zboží. Prodejna obsahuje tyto místnosti: místnost samotného prodeje, místnost 
p ejímky zboží, sociální místnost pro zam stnance a WC. V druhém nadzemním podlaží 
prostory samotného obecního ú adu. a zahrnuje místnosti: komunika ní chodbu, sekretariát, 
kancelá  starosty a místostarosty, ob adní sí , p edsálí, 2 sklady, šatnu úklidu, kancelá
matriky, jednací sál a hygien. zažízení.  

1.3) Technické ešení: 

Objekt bude založen na základových prefabrikovaných patkách. Bude použit skeletový 
konstruk ní systém typ MS-OB s obvodovým plášt m z YTONGu a v 1. podzemním podlaží 
z POROTHERMu. Obvodové zdivo má navrženou tl. 400 mm a je zatepleno kontaktním 
zateplovacím systémem z p nového polystyrénu. Objekt má celkov  dv  nadzemní podlaží a 
jedno podzemní podlaží. Stropní konstrukce je ešena systémem MS-OB.   
Strop je navržen na celkovou tl. 250 mm. Zast ešení je provedeno valbovou p íhradovou 
vazníkovou st echou. Objekt bude vytáp n úst edním vytáp ním.  

1.4) Napojení stavby na infrastrukturu: 

Napojení technické infrastruktury bude provedeno na stávající p ípojky vody, kanalizace, 
elektroinstalace a plynu. 

1.5) ešení technické a dopravní infrastruktury: 

Stávající. P íjezdová komunikace bude napojena na stávající komunikaci na ulici Žižkova. 

1.6) Vliv stavby na životní prost edí: 

Navržené ešení a realizace nemá negativní vliv na životní prost edí. Odpady ze stavby budou 
likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem . 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a 
o zm n  n kterých dalších zákon . Likvidace odpadu bude smluvn  zajišt na s organizací 
k tomuto ú elu ur enou. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavební ešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpe nost  
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 
5. Bezpe nost p i užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace 
9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 
12. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb 
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4) Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán : 

Projektová dokumentace respektuje požadavky správc  sítí a dot ených orgán . 

5) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu: 

Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákon  a norem 
EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou spl ovat 
požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve 
výkresové dokumentaci.  
Jiné normy mohou být dodržovány pouze v p ípad , že zajiš ují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou p edchozí revize, 
kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemn  schválit. Rozdíly mezi 
specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem 
písemn  popsány a p edloženy správci stavby p inejmenším 28 dn  p ed datem, kdy 
zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. V p ípad , že správce stavby ur í, že takto 
navrhované odchylky nezajiš ují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní p vodn
vyžadované normy. Musí být dodržena vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. 

6) Údaje o spln ní podmínek: 

Tato dokumentace spl uje podmínky všech p edchozích ástí stavebního ízení, regula ního 
plánu i rozhodnutí o územním ízení.  

7) V cné a asové vazby:  

Nejsou známy. 

8) P edpokládaná lh ta výstavby: 

B ezen  - Srpen roku 2012. 

9) Statistické údaje:  

hodnota objektu:   11 451 272 K  bez DPH 
     11 188 500 K  v etn  DPH 

V objektu se nachází: 4 kancelá e, 1 pošta, 1 knihovna, 1 prodejna, 1 zasedací místnost,  
1 ob adní místnost, 1 archív, 1 kotelna, 4 sklady    

základní údaje stavby:  Zastav ná plocha :  484 m2

Parcela: 1729 m2
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1) Identifika ní údaje: 

1.1) Stavba:  

Obecní ú ad  

1.2) Místo stavby: 

Katastrální území  -  B ezová 
Obec                      -  B ezová 
Okres                     -  Opava 
Parcelní íslo         -  650/12 

1.3) Jméno a adresa stavebníka: 

Bohemiastav s.r.o. 
Ulice:  Vodárenská 10 
M sto: Opava-Karlovec 
PS : 744 07 
I : 5371654 

1.4) Jména a adresy zpracovatel  dokumentace: 

Vypracoval:   Bc. Kriegisch Ladislav      Havanská 733/7, 
                                                 708 00, Ostrava-Poruba 

1.5) Základní charakteristika objektu: 

Ú el objektu: Obecní ú ad 
íslo popisné: 1744/10 

Parcela: 650/12 
Zastav ná plocha: 484 m2 
Obestav ný prostor: 4924 m3 

2) Dosavadní využití pozemku: 

Stavební parcela . 650/12 v k.ú. B ezová 747 07, okr. Opava je ve vlastnictví obce B ezová. 
Jedná se o parcelu k dnešnímu dni nevyužívanou.  

3) Údaje o provedených pr zkumech a napojení na infrastrukturu: 

P ed zapo etím stavebních prací byly provedeny geologické pr zkumy p dy pomocí vrtaných 
sond. Místa a výsledky provedení vrt  je znázorn no v projektové dokumentaci  
viz. výkres . F107 - Výkopy.  
Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající p ípojky  
u p ilehlé ul. viz výkres . F117 - Situace.  
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Projektová dokumentace obsahuje ásti:  

A. Pr vodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situace stavby 
D. Dokladová ást 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokumentace objektu 
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Základní údaje - přesné tvárnice

rozměry
š x v x d

mm

součinitel
prostupu
tepla U při
u = 0%

W/m2K

tepelný
odpor
R při
u = 0%

m2K/W

součinitel
prostupu
tepla U při
u = 4,5%

W/m2K

tepelný
odpor
R při

u = 4,5%

m2K/W

neprů-
zvučnost
Rw

dB

požární
odolnost

REIW

spotřeba
malty na
1m2 zdiva
HL/PDK

kg/m2

směrná
pracnost
zdění

h/m3

počet
kusů
na

paletě

ks

obsah
palety

m3

plocha
zdiva
na

paletě

m2

P1,8-300 375 x 249 x 599 0,21 4,68 0,245 3,92 39 180 5,2/3,8 1,50 24 1,350 3,60

Theta
P1,8-300

499 x 249 x 300 0,16 6,24 0,186 5,21 45 180 8,2/5,0 2,50 30 1,118 2,25

Lambda
P2-350

375 x 249 x 599 0,23 4,26 0,260 3,71 44 180 5,2/3,8 1,50 24 1,342 3,60

Lambda
P2-350

499 x 249 x 300 0,17 5,67 0,200 4,94 46 180 8,2/5,0 2,50 30 1,118 2,25

P2-400 300 x 249 x 599 0,30 3,13 0,360 2,61 46 180 4,2/3,0 1,55 30 1,342 4,50

P2-400 375 x 249 x 599 0,25 3,91 0,290 3,26 48 180 5,2/3,8 1,50 24 1,342 3,60

P2-500 300 x 249 x 399 0,38 2,50 0,440 2,09 48 180 5,7/3,8 1,65 45 1,342 4,50

P4-500 200 x 249 x 599 0,54 1,67 0,640 1,39 43 180 2,8/2,0 2,00 42 1,253 6,30

P4-500 250 x 249 x 599 0,44 2,08 0,520 1,74 47 180 3,6/2,5 1,85 36 1,342 5,40

P4-500 300 x 249 x 499 0,38 2,50 0,440 2,09 48 180 4,6/3,0 1,60 30 1,118 3,60

P4-500 375 x 249 x 499 0,30 3,13 0,360 2,61 50 180 5,6/3,8 1,55 24 1,118 3,00

P6-650 200 x 249 x 499 0,70 1,18 0,856 1,00 44 180 2,9/2,0 2,10 42 1,044 5,25

P6-650 250 x 249 x 499 0,58 1,47 0,705 1,25 47 180 3,8/2,5 1,90 36 1,118 4,50

P6-650 300 x 249 x 499 0,50 1,77 0,599 1,50 48 180 4,6/3,0 1,65 30 1,118 3,60

Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.

Všechny tvárnice Ytong splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN, zejména skupiny evropských norem ČSN EN 1996,
přičemž tvárnice Ytong z pórobetonu tř. P2-350, P2-400, P2-500, P4-500, P4-550 a P6-650 splňují požadavky na pevnosti zdicích
prvků i v oblastech s malou seizmicitou ve smyslu ČSN EN 1998-1 Z2.

Technické vlastnosti - přesné tvárnice

třída pórobetonu P1,8-300 P2-350 P2-400 P2-500 P4-500 P4-550 P6-650

Pevnost zdicích prvků v tlaku fb dle EN 772-1 1,8 2,5 2,6 2,8 4,0 5,0 6,0 N/mm2

Objemová hmotnost v suchém stavu max. 300 350 400 500 500 550 650 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY (P=50% ČSN EN 1745) 0,080 0,085 0,096 0,120 0,120 0,140 0,170 W/mK

Faktor difuzního odporu μ (ČSN EN 1745) 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 -

Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 kJ/kgK

Vlhkostní přetvoření ε 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 mm/m

Přídržnost 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 N/mm2

Hmotnost zdiva bez omítek 400 450 500 600 600 650 750 kg/m3

Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 1,32 1,74 1,80 1,92 2,60 3,14 3,67 N/mm2

N

N

N

N

N

Novinka od 1. 4. 2011
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Specifikace
Tvárnice z autoklávovanéhopóro-

betonu kategorie I

Norma/předpis
ČSN EN 771-4 Specifikace

zdicích prvků

Použití
Nosné i nenosnéobvodovéa vnitř-

ní stěny, ztužující, výplňové a po-

žární stěny nízkopodlažních

i vícepodlažních budov.

Profilování
S dvojitým perem a drážkou

a úchopovými kapsami (PDK)

nebo hladké (HL), šířky: 200, 250,

300, 375 mm

Rozměrové tolerance
Délka/šířka: ±1,5 mm,

výška ±1 mm

Zpracování
Přesné zdění na tenké maltové

lože tl. 1 - 3 mm

Zásadně dodržovat plnoplošné

maltování celé ložné spáry.

Pro nanášení malty používat

výhradně přesné zubaté lžíce

Ytong odpovídající šířky.

Malta
Ytong - tenkovrstvá zdicí malta

Reakce na oheň
Třída A1 - nehořlavé

ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy
Vnitřní omítky:

Sádrové a vápenosádrové omítky

Keramické obklady:

Přímo na zdivo bez nutnosti

předchozí úpravy

Vnější omítky:

Lehké omítky určené pro pórobe-

ton, paropropustné a vodoodpudivé

Doporučené vlastnosti omítek:

- objemová hmotnost 800 až

1200 kg/m3

- pevnost v tlaku 2 až 5 N/mm2

- pevnost v tahu za ohybu

≥ 0,5 N/mm2

- přilnavost ≥ 0,2 N/mm2

- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5

- dodržovat tloušťku vrstvy omí-

tek doporučenou výrobcem

� Vynikající tepelněizolační

vlastnosti

� Snadnéarychlézdění

bezodpadu

� Stejné technickévlastnosti

vevšechsměrech

PŘESNÉ TVÁRNICE

λ=0,080





 
 
 
 
    SERVIS  ZVEDACÍCH  ZA ÍZENÍ         tel. + fax.: 543 251 331 - 2 

               mobil: 608 817 423 

MB    STAVEBNÍ V ŽOVÝ JE ÁB 

1030.1   TOWER BUILDING CRANE 



PLOVOUCÍ PODLAHY      TECHNICKÝ LIST            

STEPROCK  HD 
POLOTUHÁ  TEPELN   IZOLA NÍ  AKUSTICKÁ  DESKA                   

• POPIS VÝROBKU 
Polotuhá deska  z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou prysky icí, v celém objemu hydrofobizovaná. 

• OBLAST POUŽITÍ 
Doporu ená izolace pro lehké akustické plovoucí podlahy – systém AKUFLOOR® – viz samostatný montážní návod. 
Deska Steprock HD je ur ena pro stavební tepelné a akustické izolace lehkých plovoucích podlah s požadavky na snížení 
kro ejové a vzduchové nepr zvu nosti. Deska Steprock HD odolává rovnom rn  rozloženému tlaku, který má být roznášen 
pomocí dvou k ížov  položených vrstev nosných desek (nap . podlahový sádrokarton, d evot ískové, d evošt pkové nebo 
cementot ískové desky). 

• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL
Tepeln  izola ní schopnosti. Neho lavost – ochrana proti ší ení plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozm rová stálost. 

• BALENÍ 
Desky Steprock HD jsou baleny do polyetylénové fólie s ozna ením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého pln ní povinností zp tného odb ru a využití odpad  z obal  „Systém 
t íd ného sb ru v obcích EKO-KOM“.   

ROZM RY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ 
Tlouš ka                                (mm) 20 25 30 40 50 60 

Délka x ší ka                         (mm) 1000 x 600 

m
2
 / balík 7,2 6,0 6,0 3,6 2,4 2,4 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
Vlastnost Ozna ení Hodnota Jednotka Norma 

T ída reakce na ohe  --- A1 --- SN EN 13501-1 

Deklarovaný sou initel tepelné 
vodivosti D 0,039 W.m-1.K-1 SN12667  

Nap tí v tlaku p i stla ení 10 % 10 30 kPa SN EN 826 

Krátkodobá nasákavost Wp  1 kg.m-2 SN EN 1609 

Dlouhodobá nasákavost Wlp  3 kg.m-2 SN EN 12087 

Zatížení stavby vlastní tíhou --- max. 2,140 kN.m
-3 

SN P ENV 1991-2-1 

M rná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 SN 73 0540 

Bod tání tt > 1000 °C DIN 4102 

Stavební certifikát CE-Marking 
1390-CPD-0168/09/P  
1159-CPD-0091/05-2 

Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha 
Zertifizierung-und Zulassungstelle für Bauprodukte Graz 

Systém ízení jakosti 
ISO 9001:2001 – certifikát .6001405 

ISO 9001:2000 – certifikát . VNA0005496 
Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 

Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA), Budapeš

Systém pé e o životní 
prost edí 

ISO 14001:2004 - certifikát .196281 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha 

Pozn.: Pro optimální akustické vlastnosti podlahy doporu ujeme používat Steprock HD o tlouš ce max. 40 mm. Skladba podlahy musí 
být p izp sobena podmínkám výrobce nebo dovozce nášlapné podlahové vrstvy. Pro zatížení podlahy do 250 kg/m2 se zpravidla 
používají minimáln  dv  nosné desky, každá o tlouš ce 16 mm. V p ípad  pochybností o dostate né tuhosti je nutné toto konzultovat se 
statikem. 

Informace obsažené v tomto technickém list  vypovídají o vlastnostech výrobk  platných v dob  vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiál

m že docházet ke zm nám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce. 

Rockwool, a. s.  
  Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

tel: +420 596 094 111, fax: +420 596 033 152 
technické informace: 800 161 161 ; fax pro objednávky : 800 122 122 

e-mail: info@rockwool.cz,  www.rockwool.cz

Vydáno: 19. b ezna 2010                                    © Copyright:  ROCKWOOL, a. s. 



Charakteristika a oblast použití :

Zpracování

Doprava a skladování :

Skladba pásu :

:

        -CPD-0423 ze dne 12.01.2009
                                     -CPD-0424 ze dne 12.01.2009

Záruka

       

Vlastnosti Jednotka Zkušební metoda Hodnoty
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Návrh technologického postupu výstavby obecního 
ú adu 

Proposal technological process of construction of 
municipal office 

ešitel:    Bc. Ladislav Kriegisch 
    VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební 
Odborný konzultant:  Ing. Radek Fabián 
    VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební 

Anotace: 

„St echa byla zrozena d íve než strop, primitiv pot eboval p edevším ochranu p ed dešt m a 
pak teprve vrchní uzáv r prostorový; na ten mohl myslit, až když sed l v suchu… T ebaže 
tedy st echa je tak stará jako civilizace, p ece ji nikdo nep iblížil bezvadnému ešení.“ 

Otakar Novotný 

Jak už napov d l citát, st echa objektu je základní funk ní parametr každé stavby,  
který je zárove  i nejvíce namáhán. Zast ešení d ev nými p íhradovými vazníky  
je moderní a úsporná technologie, která svou rychlostí provád ní a úsporou eziva  
nachází u stavitel  stále v tší oblibu.   

Náplní mé diplomové práce je vytvo ení projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení pro obecní ú ad, vytvo ení rozpo tu, asové náro nosti jeho provedení a návrh 
technologického postupu provád ní d ev ných p íhradových vazník .   

Annotation: 

"The roof was born earlier than the ceiling, above primitive needed protection against the rain 
and then the ceiling , to think he could, he sat up in dry ... then, while the roof is as old as 
civilization, yet no one approached her perfect solution." 

Otakar Novotný 

Quote indicate, roof of the building is a basic functional parameter of every building, 
which is also the most stressed. Wood roofing trusses is a modern and efficient technologies.  
With its speed of implementation and economy of timber is growing popular for builders. 

Content of my work is project documentation for building 
licence for instituce office, financial and time heftiness those production and proposal 
technological process of implementation of timber trusses. 
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