
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 Technologie provádění hrubé stavby bytového domu 

Technology implementation gross residential building construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                 Bc. Jiří Baszczynski 

Vedoucí diplomové práce:                  prof. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. 

 

Ostrava 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

 

V Ostravě 30.11.2011 ..........................          .................................................  

    podpis studenta 

 



Prohlašuji, že 

 

byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo.  

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3).  

Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO.  

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

Beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.  

 

 

 

V Ostravě 30.11.2011 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych poděkoval vedoucí své diplomové práce prof. Ing. Darji Kubečkové Skulinové, 

Ph.D. za odborné vedené a za projevenou ochotu a pomoc při konzultacích. Dále děkuji své 

babičce za její podporu v průběhu mého studia. 



ANOTACE 

Diplomová práce se zaměřuje na návrh stavby bytového domu, a to ve dvou variantních 

řešení konstrukčních systémů. Část diplomové práce je zaměřena na časovou a finanční analýzu 

hrubé stavby bytového domu při variantních řešeních navrhovaných technologií. Práce 

poukazuje na rozličnost časových a finančních potřeb při zvolení daných konstrukčních systémů. 

 

ANNOTATION 

 Diploma thesis is focusing on construction of residential house, in two structural 

variation solutions. Part of diploma project is focused on time and financial analysis of gross 

building residential house in various posibility devise construction technology. 

All the work shows different time and cost needs between assigned construction systems. 

 

 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Nh/ 1 osoba Počet
pracovníku

1 HRUBÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU - SKELETOVÝ SYSTÉM 86 dny Čt. 3/1/12

2 Zařízení staveniště 4 dny Pá. 3/2/12 4

3 SPODNÍ STAVBA 29 dny Čt. 3/1/12

4 Sejmutí ornice 2 dny Čt. 3/1/12 0.13 3

5 Hloubení nezapažených jam 5 dny Pá. 3/2/12 0.5 4

6 Hloubení zapažených jam 3 dny Čt. 3/8/12 1 5

7 Hloubení rýh pro inž. sítě 2 dny Út. 3/13/12 2.2 6

8 Podkladní beton pod základové prefa. patky 1 den Út. 3/13/12 0.48 2

9 Montáž základových prefabrik. Patek 1200/1200/1030 2 dny St. 3/14/12 4 4

10 Montáž základových prefabrik. Pražců 500/400 3 dny Pá. 3/16/12 4 4

11 Polštář desky a obsypy patek a pražců - drcené kamenivo 1 den St. 3/21/12 0.2 2

12 Přípojky Inženýrských sítí 8 dny St. 3/21/12

13 Vložení tepelné izolace podlahy nad terénem 1 den Čt. 3/22/12 0.07 2

14 Pokládka vrstvy modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásu, horizont. kce 2 dny Pá. 3/23/12 0.2 4

15 Vložení separační vrstvy Lepenky A400h 1 den Po. 3/26/12 0.05 3

16 Výztuž základové desky 3 dny Út. 3/27/12 15.23 5

17 Základová žb deska - zmonolitnění 1 den Pá. 3/30/12 0.47 2

18 Opěrná zeď z prefabrikovaného žb pohledového betonu 4 dny Po. 3/5/12 4 3

19 Obsypy hutněným kamenivem okolo suterénního zdiva 1 den Út. 4/10/12 0.2 4

20 SUTERÉN 20 dny Po. 4/2/12

21 Montáž prefabrikovaných sloupů 400/400 2 dny Po. 4/2/12 4 4

22 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 37.5 cm 3 dny St. 4/4/12 0.93 4

23 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 30 cm 2 dny St. 4/4/12 0.79 5

24 Montáž prefabrikovaných průvlaků 2 dny Po. 4/9/12 4 5

25 Montáž podpůrného prefabrikovaného schodišťového nosníku 1 den Po. 4/9/12 4 2

26 Osazení prefabrikovaných panelů spirol 2 dny St. 4/11/12 2 5

27 Vložení armatur do míst ztužujícího věnce 2 dny Pá. 4/13/12 27.6 4

28 Zmonolinění stropu a provedení zálivek montážních spar schodiště 1 den Út. 4/17/12 1.44 2

29 Osazení tří-ramenného schodiště 1 den St. 4/11/12 5 4

30 Příčky YTONG 15 cm 1 den Pá. 4/27/12 0.65 2

31 Příčky YTONG 10 cm 1 den Pá. 4/27/12 0.65 1

32 Osazení YTONG NOSNÝCH překladů 1 den Čt. 4/5/12 0.25 2

33 Penetrace 1x nátěr asfaltovým lakem- vertikální nátěr obvod. stěn 1 den Po. 4/9/12 0.1 2

34 Natavení vrstvy modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásu, vertikal. konstrukce2 dny Út. 4/10/12 0.25 2

35 Tepelná izolace soklu, pod úrovní terénu 2 dny Čt. 4/12/12 0.5 3

36 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 17 dny Pá. 4/20/12

37 Montáž prefabrikovaných sloupů 400/400 2 dny Pá. 4/20/12 4 4

38 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 37.5 cm 1 den Út. 4/24/12 0.93 4

39 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 30 cm 3 dny Út. 4/24/12 0.79 5

40 Montáž prefabrikovaných průvlaků 2 dny St. 4/25/12 4 5

41 Montáž podpůrného prefabrikovaného schodišťového nosníku 1 den Pá. 4/20/12 4 2

42 Osazení prefabrikovaných panelů spirol 2 dny Po. 4/30/12 2 5

43 Vložení armatur do míst ztužujícího věnce 2 dny Út. 5/1/12 27.6 4

44 Zmonolinění stropu a provedení zálivek montážních spar schodiště 1 den Čt. 5/3/12 1.44 2

45 Osazení tří-ramenného schodiště 1 den Po. 4/30/12 5 4

46 Příčky YTONG 15 cm 1 den Po. 5/14/12 0.65 2

47 Příčky YTONG 10 cm 1 den Po. 5/14/12 0.65 1

48 Osazení YTONG NOSNÝCH překladů 1 den St. 4/25/12 0.25 2

49 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 17 dny Po. 5/7/12

50 Montáž prefabrikovaných sloupů 400/400 2 dny Po. 5/7/12 4 4

51 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 37.5 cm 1 den St. 5/9/12 0.93 4

52 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 30 cm 3 dny St. 5/9/12 0.79 5

53 Montáž prefabrikovaných průvlaků 2 dny Pá. 5/11/12 4 5

54 Montáž podpůrného prefabrikovaného schodišťového nosníku 1 den Út. 5/15/12 4 2

55 Osazení prefabrikovaných panelů spirol 2 dny Út. 5/15/12 2 5

56 Vložení armatur do míst ztužujícího věnce 2 dny Čt. 5/17/12 27.6 4

57 Zmonolinění stropu a provedení zálivek montážních spar schodiště 1 den Po. 5/21/12 1.44 2

58 Osazení tří-ramenného schodiště 1 den Út. 5/15/12 5 4

59 Příčky YTONG 15 cm 1 den Út. 5/29/12 0.65 2

60 Příčky YTONG 10 cm 1 den Út. 5/29/12 0.65 1

61 Osazení YTONG NOSNÝCH překladů 1 den Čt. 5/10/12 0.25 2

62 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 18 dny Čt. 5/24/12

63 Montáž prefabrikovaných sloupů 400/400 2 dny Čt. 5/24/12 4 4

64 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 37.5 cm 1 den Po. 5/28/12 0.93 4

65 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 30 cm 3 dny Po. 5/28/12 0.79 5

66 Montáž prefabrikovaných průvlaků 2 dny Čt. 5/31/12 4 5

67 Montáž podpůrného prefabrikovaného schodišťového nosníku 1 den Po. 6/4/12 4 2

68 Osazení prefabrikovaných panelů spirol 2 dny Po. 6/4/12 2 5

69 Vložení armatur do míst ztužujícího věnce 2 dny Út. 6/5/12 27.6 4

70 Zmonolinění stropu a provedení zálivek montážních spar schodiště 1 den Čt. 6/7/12 1.44 2

71 Osazení tří-ramenného schodiště 1 den Po. 6/4/12 5 4

72 Příčky YTONG 15 cm 1 den Po. 6/18/12 0.65 2

73 Příčky YTONG 10 cm 1 den Po. 6/18/12 0.65 1

74 Osazení YTONG NOSNÝCH překladů 1 den Út. 5/29/12 0.25 2

75 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 14 dny Po. 6/11/12

76 Montáž prefabrikovaných sloupů 400/400 2 dny Po. 6/11/12 4 4

77 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 37.5 cm 1 den St. 6/13/12 0.93 4

78 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 30 cm 3 dny St. 6/13/12 0.79 5

79 Montáž prefabrikovaných průvlaků 2 dny Po. 6/18/12 4 5

80 Montáž podpůrného prefabrikovaného schodišťového nosníku 1 den St. 6/20/12 4 2

81 Osazení prefabrikovaných panelů spirol 2 dny St. 6/20/12 2 5

82 Vložení armatur do míst ztužujícího věnce 2 dny Pá. 6/22/12 27.6 4

83 Zmonolinění stropu a provedení zálivek montážních spar schodiště 1 den Po. 6/25/12 1.44 2

84 Osazení tří-ramenného schodiště 1 den St. 6/20/12 5 4

85 Příčky YTONG 15 cm 1 den Čt. 6/28/12 0.65 2

86 Příčky YTONG 10 cm 1 den Čt. 6/28/12 0.65 1

87 Osazení YTONG NOSNÝCH překladů 1 den Čt. 6/14/12 0.25 2

88 ATIKA NAD 4. NADZEMNÍM PODLAŽÍM 2 dny Út. 6/26/12

89 Zdivo z tvárnic hladkýh YTONG 30 cm 2 dny Út. 6/26/12 0.79 5
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Nh/ 1 osoba Počet
pracovníku

1 HRUBÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU - ZD ĚNÝ SYSTÉM 108 dny Čt. 3/1/12

2 zařízení staveniště 4 dny Čt. 3/1/12

3 SPODNí STAVBA 36 dny Čt. 3/1/12

4 Sejmutí ornice 2 dny Čt. 3/1/12 0,13 3
5 Hloubení nezapažených jam 5 dny Po. 3/5/12 0,5 6
6 Opěrná zeď z prefabrikovaného žb pohledového betonu 4 dny St. 3/7/12 4 3
7 Hloubení zapažených jam 3 dny St. 3/7/12 1 6
8 Hloubení rýh pro inž. sítě 2 dny Út. 3/13/12 2,2 6
9 Polštář základů z drceného kameniva 1 den Út. 3/13/12 1 3
10 Bednění pro základové pásy 3 dny St. 3/14/12 0,5 5
11 Výztuž základových pásů 5 dny Čt. 3/15/12 23,52 10
12 Základové žb pásy - zmonolitnění 1 den Čt. 3/22/12 0,46 5
13 Odbednění základových pásu 2 dny Po. 3/26/12 0,32 6
14 Montáž trativodů z PVC flexibil. trubek 1 den St. 3/28/12 0,1 2
15 Přípojky Inženýrských sítí 8 dny Pá. 3/23/12
16 Obsypy hutněným kamenivem okolo základových pásu 1 den St. 3/28/12 0,2 4
17 Podsyp pod základovou desku 1 den St. 3/28/12 1 4
18 Výztuž základové desky 3 dny Čt. 3/29/12 15,23 5
19 Základová žb deska 1 den Út. 4/3/12 0,47 2
20 Penetrace 1x nátěr asfaltovým lakem vodorovný 1 den Čt. 4/5/12 0,03 2
21 Pokládka vrstvy modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásu, horizont. kce 2 dny Pá. 4/6/12 0,2 4
22 Obsypy hutněným kamenivem okolo suterénního zdiva 1 den St. 4/18/12 0,2 4
23 SUTERÉN 22 dny Čt. 4/5/12

24 Vyzdívání obvodového pláště Porotherm 44 P+D 5 dny Út. 4/10/12 1.3 4
25 Penetrace 1x nátěr asfaltovým lakem- vertikální nátěr obvod. stěn 1 den St. 4/11/12 0.1 2
26 Natavení vrstvy modifikovaných asfaltových hydroizolačních pásu, vertikal. konstrukce 2 dny Čt. 4/12/12 0.25 2
27 Tepelná izolace soklu, pod úrovní terénu 2 dny Ne. 4/15/12 0.5 3
28 Zdi porotherm 30 P+D 3 dny Čt. 4/5/12 0.9 4
29 Zdi porotherm 17.5 P+D 2 dny Čt. 4/5/12 0.7 2
30 Osazení porotherm překladů 1 den Pá. 4/6/12 0.25 2
31 Ocelobetonové sloupy v prostoru garáže 2 dny Čt. 4/5/12 4 4
32 Monolitické sloupy - bednění 1 den Pá. 4/6/12 0.7 2
33 Monolitické sloupy - vyztužení ocel.pruty 1 den Po. 4/9/12 37.2 2
34 Monolitické sloupy - zmonolitnění 1 den Út. 4/10/12 0.5 2
35 ŽB monolitické nadpraží - bednění 1 den Po. 4/9/12 0.95 4
36 ŽB monolitické nadpraží - vyztužení ocel. pruty 1 den Út. 4/10/12 25.8 4
37 ŽB monolitické nadpraží - zmonolitnění 1 den St. 4/11/12 1.41 2
38 Schodiště 3x ramenné ŽB - bednění 1 den Po. 4/16/12 1.22 3
39 Schodiště 3x ramenné ŽB - vyztužení ocel. pruty 2 dny Út. 4/17/12 54 3
40 Schodiště 3x ramenné ŽB - zmonolitnění 1 den Čt. 4/19/12 3.7 2
41 Schodiště 3x ramenné ŽB - odbednění 1 den Po. 4/23/12 0.26 1
42 Strop porotherm (POT nosníky + miako vložy) včetně zmonolitnění 7 dny Čt. 4/12/12 1.24 6
43 Ztužující ŽB věnec - položení věncových cihel včetně tep. izolace 1 den Po. 4/16/12 0.26 2
44 Ztužující ŽB věnec - vyztužení ocel. pruty 1 den Út. 4/17/12 27.6 4
45 Dočasné podepření stropní konstrukce v 1/3 rozpětí 1 den Ne. 4/15/12 0.1 4
46 Stropní deska ŽB - bednění 1 den Út. 4/17/12 0.82 4
47 Stropní deska ŽB - vyztužení 1 den St. 4/18/12 26.6 2
48 Stropní deska ŽB - zmonolitnění 1 den Čt. 4/19/12 0.99 2
49 Stropní deska ŽB - odbednění 1 den Po. 4/23/12 0.25 1
50 Dobetonávky včetně bednění 1 den Čt. 4/19/12 5 2
51 Příčka porotherm 14 P+D 2 dny Po. 4/30/12 0.65 2
52 SDK příčky 4 dny Po. 4/30/12 1.29 3
53 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 32 dny Pá. 4/20/12

54 Vyzdívání obvodového pláště Porotherm 44 P+D 6 dny Pá. 4/20/12 1.3 4
55 Zdi porotherm 30 P+D 2 dny Pá. 4/20/12 0.9 4
56 Zdi zvukově-izolační, porotherm 25 AKU 2 dny Po. 4/23/12 0.94 3
57 Osazení porotherm překladů 1 den Po. 4/23/12 0.25 2
58 Monolitické sloupy - bednění 1 den Pá. 4/20/12 0.7 2
59 Monolitické sloupy - vyztužení ocel.pruty 1 den Po. 4/23/12 37.2 2
60 Monolitické sloupy - zmonolitnění 1 den Út. 4/24/12 0.5 2
61 ŽB monolitické průvlaky - bednění 1 den Čt. 4/26/12 0.95 4
62 ŽB monolitické průvlaky - vyztužení 1 den Pá. 4/27/12 25.8 4
63 ŽB monolitické průvlaky - zmonolitnění 1 den Po. 4/30/12 1.41 2
64 Schodiště 3x ramenné ŽB - bednění 1 den Po. 4/30/12 1.22 3
65 Schodiště 3x ramenné ŽB - vyztužení ocel. pruty 2 dny Út. 5/1/12 54 3
66 Schodiště 3x ramenné ŽB - zmonolitnění 1 den Čt. 5/3/12 3.7 2
67 Schodiště 3x ramenné ŽB - odbednění 1 den Po. 5/7/12 0.26 1
68 Strop porotherm (POT nosníky + miako vložy) včetně zmonolitnění 9 dny Út. 5/1/12 1.24 5
69 Ztužující ŽB věnec - položení věncových cihel včetně tep. izolace 1 den Po. 5/7/12 0.26 2
70 Ztužující ŽB věnec - vyztužení ocel. pruty 1 den Út. 5/8/12 27.6 4
71 Dočasné podepření stropní konstrukce v 1/3 rozpětí 1 den Út. 5/8/12 0.1 4
72 Dobetonávky včetně bednění 1 den Pá. 5/11/12 5 2
73 Příčka porotherm 14 P+D 2 dny St. 5/30/12 0.65 3
74 SDK příčky 4 dny St. 5/30/12 1.29 3
75 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 28 dny Po. 5/14/12

76 Vyzdívání obvodového pláště Porotherm 44 P+D 6 dny Po. 5/14/12 1.3 4
77 Zdi porotherm 30 P+D 2 dny Po. 5/14/12 0.9 4
78 Zdi zvukově-izolační, porotherm 25 AKU 2 dny Po. 5/14/12 0.94 3
79 Osazení porotherm překladů 1 den Út. 5/15/12 0.25 2
80 Monolitické sloupy - bednění 1 den Po. 5/14/12 0.7 2
81 Monolitické sloupy - vyztužení ocel.pruty 1 den Út. 5/15/12 37.2 2
82 Monolitické sloupy - zmonolitnění 1 den St. 5/16/12 0.5 2
83 ŽB monolitické průvlaky - bednění 1 den Út. 5/15/12 0.95 4
84 ŽB monolitické průvlaky - vyztužení 1 den St. 5/16/12 25.8 4
85 ŽB monolitické průvlaky - zmonolitnění 1 den Čt. 5/17/12 1.41 2
86 Schodiště 3x ramenné ŽB - bednění 1 den Út. 5/22/12 1.22 3
87 Schodiště 3x ramenné ŽB - vyztužení ocel. pruty 2 dny St. 5/23/12 54 3
88 Schodiště 3x ramenné ŽB - zmonolitnění 1 den Pá. 5/25/12 3.7 2
89 Schodiště 3x ramenné ŽB - odbednění 1 den Po. 5/28/12 0.26 1
90 Strop porotherm (POT nosníky + miako vložy) včetně zmonolitnění 9 dny Pá. 5/18/12 1.24 5
91 Ztužující ŽB věnec - položení věncových cihel včetně tep. izolace 1 den Po. 5/21/12 0.26 2
92 Ztužující ŽB věnec - vyztužení ocel. pruty 1 den Út. 5/22/12 27.6 4
93 Dočasné podepření stropní konstrukce v 1/3 rozpětí 1 den Po. 5/28/12 0.1 4
94 Dobetonávky včetně bednění 1 den St. 5/30/12 5 2
95 Příčka porotherm 14 P+D 2 dny Po. 6/11/12 0.65 3
96 SDK příčky 4 dny St. 6/13/12 1.29 3
97 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 29 dny Pá. 6/1/12

98 Vyzdívání obvodového pláště Porotherm 44 P+D 6 dny Pá. 6/1/12 1.3 4
99 Zdi porotherm 30 P+D 2 dny Pá. 6/1/12 0.9 4

100 Zdi zvukově-izolační, porotherm 25 AKU 2 dny Po. 6/4/12 0.94 3
101 Osazení porotherm překladů 1 den Po. 6/4/12 0.25 2
102 Monolitické sloupy - bednění 1 den Pá. 6/1/12 0.7 2
103 Monolitické sloupy - vyztužení ocel.pruty 1 den Po. 6/4/12 37.2 2
104 Monolitické sloupy - zmonolitnění 1 den Út. 6/5/12 0.5 2
105 ŽB monolitické průvlaky - bednění 1 den St. 6/6/12 0.95 4
106 ŽB monolitické průvlaky - vyztužení 1 den Čt. 6/7/12 25.8 4
107 ŽB monolitické průvlaky - zmonolitnění 1 den Pá. 6/8/12 1.41 2
108 Schodiště 3x ramenné ŽB - bednění 1 den Po. 6/4/12 1.22 3
109 Schodiště 3x ramenné ŽB - vyztužení ocel. pruty 2 dny Út. 6/5/12 54 3
110 Schodiště 3x ramenné ŽB - zmonolitnění 1 den Čt. 6/7/12 3.7 2
111 Schodiště 3x ramenné ŽB - odbednění 1 den Po. 6/11/12 0.26 1
112 Strop porotherm (POT nosníky + miako vložy) včetně zmonolitnění 9 dny Po. 6/11/12 1.24 5
113 Ztužující ŽB věnec - položení věncových cihel včetně tep. izolace 1 den St. 6/13/12 0.26 2
114 Ztužující ŽB věnec - vyztužení ocel. pruty 1 den Út. 6/19/12 27.6 4
115 Dočasné podepření stropní konstrukce v 1/3 rozpětí 1 den Po. 6/18/12 0.1 4
116 Dobetonávky včetně bednění 1 den Čt. 6/21/12 5 2
117 Příčka porotherm 14 P+D 2 dny Ne. 7/1/12 0.65 3
118 SDK příčky 4 dny Út. 7/3/12 1.29 3
119 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 24 dny Pá. 6/22/12

120 Vyzdívání obvodového pláště Porotherm 44 P+D 6 dny Pá. 6/22/12 1.3 4
121 Zdi porotherm 30 P+D 2 dny Pá. 6/22/12 0.9 4
122 Zdi zvukově-izolační, porotherm 25 AKU 2 dny Po. 6/25/12 0.94 3
123 Osazení porotherm překladů 1 den Po. 6/25/12 0.25 2
124 Monolitické sloupy - bednění 1 den Po. 6/25/12 0.7 2
125 Monolitické sloupy - vyztužení ocel.pruty 1 den Út. 6/26/12 37.2 2
126 Monolitické sloupy - zmonolitnění 1 den St. 6/27/12 0.5 2
127 ŽB monolitické průvlaky - bednění 1 den Čt. 6/28/12 0.95 4
128 ŽB monolitické průvlaky - vyztužení 1 den Pá. 6/29/12 25.8 4
129 ŽB monolitické průvlaky - zmonolitnění 1 den Po. 7/2/12 1.41 2
130 Schodiště 3x ramenné ŽB - bednění 1 den Po. 7/2/12 1.22 3
131 Schodiště 3x ramenné ŽB - vyztužení ocel. pruty 2 dny Út. 7/3/12 54 3
132 Schodiště 3x ramenné ŽB - zmonolitnění 1 den Čt. 7/5/12 3.7 2
133 Schodiště 3x ramenné ŽB - odbednění 1 den Po. 7/9/12 0.26 1
134 Strop porotherm (POT nosníky + miako vložy) včetně zmonolitnění 8 dny Út. 7/3/12 1.24 5
135 Ztužující ŽB věnec - položení věncových cihel včetně tep. izolace 1 den Čt. 7/5/12 0.26 2
136 Ztužující ŽB věnec - vyztužení ocel. pruty 1 den Čt. 7/5/12 27.6 4
137 Dočasné podepření stropní konstrukce v 1/3 rozpětí 1 den Po. 7/9/12 0.1 4
138 Dobetonávky včetně bednění 1 den Čt. 7/12/12 5 2
139 Příčka porotherm 14 P+D 2 dny Po. 7/16/12 0.65 3
140 SDK příčky 4 dny St. 7/18/12 1.29 3
141 ATIKA NAD 4. NADZEMNÍM PODLAŽÍM 2 dny Pá. 7/13/12

142 Zdi porotherm 30 P+D 2 dny Pá. 7/13/12 0,9 4

27 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 2 5 8 11 14 17 20 23
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Projekt: HARMONGRAM_ZDENÁ KCE
Datum: Út. 11/29/11



Objekt:
2

Název objektu:
Hrubá stavba, Skeletový konstruk ční systém

JKSO:
803.56

Stavba:
1

Název stavby:
Bytový d ům Ostrava - Prosovice

SKP:

Projektant: BASTA PROJECT m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,00

Objednatel: Vysoká škola bá ňská - Technická univerzita Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1.O1

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  

Rozpo čtové náklady
Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

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:

Cena za objekt celkem: 7 279 291,00 Kč

Položkový rozpo čet

6 458 533,00

820 758,00

0,00

0,00

7 279 291,00

0,00

7 279 291,00

7 279 291,00

Rozpočet: Základní rozpočet1 Rozpo čet k Diplomové práci

9

Jméno:

Podpis:

Bc. Jiří Baszczynsi

26.11.2011

VOKD a.s., prof. Ing. Darja Kubečková

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1
2
1

Bytový dům Ostrava - Prosovice
Hrubá stavba, Skeletový konstrukční systém
Rozpočet k Diplomové práci

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.2

Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 249 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 482 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,2

27 Základy 485 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 474 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,9

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 1 584 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

4 Vodorovné konstrukce 1 511 071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,3

43 Schodiště 163 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

62 Úpravy povrchů vnější 507 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,5

711 Izolace proti vodě 0,00 86 559,00 0,00 0,00 0,00 2,0

713 Izolace tepelné 0,00 309 199,00 0,00 0,00 0,00 1,1

721 Vnitřní kanalizace 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

722 Vnitřní vodovod 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

723 Vnitřní plynovod 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

799 Ostatní 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

6 458 533,00 820 758,00 0,00 0,00 0,00 1 239,1Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 7 279 291,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 7 279 291,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 7 279 291,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 7 279 291,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 7 279 291,00 0,00

Provoz investora 0,00 7 279 291,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 7 279 291,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 7 279 291,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1
2
1

Bytový dům Ostrava - Prosovice
Hrubá stavba, Skeletový konstrukční systém
Rozpočet k Diplomové práci

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.3

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
hranice  viz výkres sejmutí ornice

m3 228,80 49,30 11 279,84 0,00000 0,00000
V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 
ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.

Aktualizace-Název v DZ:
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, 

2 131 20-1101.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3 267,96 262,50 70 340,76 0,00000 0,00000

Jednotlivé figury: 26,22*20,04/2 262,72

patky 1ks =4,4m3: 12*4,5 54,00
figura zahrnující vytah. základ : 49,68*1,03 51,17
rýha pro vazné trámy: (0,8*0,35)*((2,825*10)+(3,825*4)+(1,825)) 12,71
Odpočet z celého objemu (zapažená zemina): -112,6350 - 112,64

3 131 20-1201.R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3 112,64 592,00 66 679,92 0,00000 0,00000

Zemina u opěrné stěny: 19,31*1,5*3+3,3*3*2,6 112,64

4 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3

výkopy pro inženýrské sítě
m3 24,63 626,00 15 418,38 0,00000 0,00000

Aktualizace-Název v DZ:
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 

Přpojka zemním abelem : 12,9*0,6 7,74
Přípojka vodovodní: 6,85*0,6 4,11
Přípojka plynu: 12,5*0,6 7,50
Přípojka děštového svodu: 8,8*0,6 5,28

5 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 634,02 35,50 22 507,71 0,00000 0,00000

6 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 634,02 60,90 38 611,82 0,00000 0,00000

7 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku a odvozu do 20km

m3 255,22 96,20 24 552,16 0,00000 0,00000

Zemní práce1 249 390,59 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

8 271 53-1111.RK6 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
m3 22,76 1 324,00 30 133,18 1,78164 40,54870

Aktualizace-Název v DZ:
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Moravskoslezský

Polštář pod betonovou mazaninu v tl. 100mm: ((5,725*15,43)*2+ 
3,3*15,43)*0,1

22,76

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Objekt:
Rozpočet:

1
2
1

Bytový dům Ostrava - Prosovice
Hrubá stavba, Skeletový konstrukční systém
Rozpočet k Diplomové práci

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.4

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

9 271 53-2212.U00 Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm
m3 204,50 1 090,00 222 906,20 2,16000 441,72238

výkopek u patky 1ks =4,4m3 odectu samotnou patu: 12*4,5-12*(1,2*1,2*1,03) 36,20
figura zahrnující vytah. základ : 49,68*1,03-(14,78*1,03) 35,95
rýha pro vazné trámy odectu trámy(přesně půla výkopu): 
(0,8*0,35)*((2,825*10)+(3,825*4)+(1,825))/2

6,35

Obsyp budyvy ze dou stran: 4,8*19,3+((4,8*20,85)/3) 126,00

10 273 31-3211.R00 Beton základových desek prostý C -/7,5 (B 7,5)
m3 4,10 2 420,00 9 912,32 2,48359 10,17278

Podkladní beton pod žb patky: 1,6*1,6*0,1*16 4,10

11 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)
m3 31,10 2 660,00 82 726,00 2,52500 78,52750

Betonová mazanina tl. 100mm: (66+98+98*1,5)*0,1 31,10

12 273 36-1921.RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí
svařovanou sítí - drát 8,0  oka 100/100

t 6,83 20 110,00 137 307,06 1,05702 7,21712
deska na terénu - plocha x 30kg m2: (15,43*5,725*2+3,3*15,43)* 0,03 6,83

Základy a zvláštní zakládání2 482 984,76 578,18848

27 Základy

13 2 -. Prefab. základové pražce
D+M

m3 20,40 11 000,00 224 400,00 0,00000 0,00000
pruřez 0,4x0,5: 0,4*0,5*(5,1*12+6,1*4+4,1*4) 20,40

14 1 Prefabrikovaná ŽB patka
D+M

m3 23,73 11 000,00 261 043,20 0,00000 0,00000
16ks: (1,03*1,2*1,2)*16 23,73

Základy27 485 443,20 0,00000

3 Svislé a kompletní konstrukce

15 311 27-1177.RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm
tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm

 m2 367,52 1 182,00 434 404,50 0,16483 60,57774
suterén obvodovky: 2,5*(6,125*3+4,1+5,1*3+0,7+0,9) 98,44
otvory: -(5*0,6+5,1*0,6+4*2) -14,06
1NP: (5,1*6+2*4,1+10,6)*2,435*4 481,16
Otvory: -((1,5*1,35*4)+(4,7*1,35*2)+(2*(8,775*2,435)))*4 - 254,10
atika: 70,1*0,8 56,08

16 311 27-1178.RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 37,5 cm
tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375 mm

 m2 224,68 1 452,00 326 228,10 0,20566 46,20666
suterén: (5,1*6+4,1*2)*2,52 97,78
otvory: -4*2 -8,00
1NP-4NP: (5,1*2+1,825*2)*2,435*4 134,90

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
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1

Bytový dům Ostrava - Prosovice
Hrubá stavba, Skeletový konstrukční systém
Rozpočet k Diplomové práci

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.5

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

17 314 25-4603.R00 Komín UNI***, 1pr. s větr.šacht.obezdívka,DN 16 cm
m 16,67 4 780,00 79 682,60 0,35886 5,98220

18 317 12-1044.RU2 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm
překlad nosný NOP IV / 4 / 23 174 x 24,9 x 30 cm

kus 8,00 1 582,00 12 656,00 0,11959 0,95672

19 317 14-6305.R00 Překlad nenosný NEP z porob. H+H dl.1250, š.150 mm
kus 46,00 411,00 18 906,00 0,03848 1,77008

20 327 32-1111.R00 Opěrné zdi z betonu železového vodo. V4-B 12,5
prefabriát

m3 9,11 14 000,00 127 470,00 2,79872 25,48235
Aktualizace-Název v DZ:
Opěrné zdi z betonu železového vodo. V4-B 12,5, 

sloupy 11 ks: 11*0,3*0,3*3,5 3,47
příčle: 23,5*2,4*0,1 5,64

21 342 01-1121.R00 Příčka SDK,OK,1x oplášť. tl. 50 mm, RB 12,5,bez iz
m2 35,30 628,00 22 168,65 0,02198 0,77590

Aktualizace-Název v DZ:
Příčka SDK,OK,1x oplášť. tl. 75 mm, RB 12,5,bez iz, 

suteren boxy: 2,77*(5,15+1,37*3)*2 51,30
otvory: -8*2 -16,00

22 342 27-2323.U00 Příčka PPP Ytong 10cm 500kg/m3
m2 44,33 515,00 22 829,07 0,07063 3,13091

suterén: 2,77*1,525 4,22
1NP-4NP za stenou s wc: 0,9*2,785*2*4*2 40,10

23 342 27-2523.U00 Příčka PPP Ytong 15cm 500kg/m3
m2 587,72 681,00 400 239,91 0,10503 61,72863

suterén: (10,3+2*1,52)*2,77+1*2,77 39,72
1NP-4NP: (8,4+9,45+3,15+2,825*2+2,1*2+1,9*2)*2,785*2*4 772,00
otvory: -(14*2)*2*4 - 224,00

24 347 01-1001.R00 Předstěna SDK,lepená,1x opl., tl. 25mm, RB 12,5 mm
m2 39,89 323,00 12 883,82 0,01406 0,56083

předstěny WC pro umisteni odpadů: 2,77*0,9*4*4 39,89

25 593- Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg
m3 9,11 1 866,00 16 989,93 0,08230 0,74934

Opěrná stěna    9,105 m3: 9,105 9,10

Svislé a kompletní konstrukce3 1 474 458,59 207,92136

33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky

26 3 Prefab. ŽB sloup
D+M

m3 37,66 11 000,00 414 247,90 0,00000 0,00000
suterén v. 2,87m: (0,4*0,4)*(2,87*16) 7,35
OZUBY pro průvlay-- cca 5% navíc dle stat. výpočtu: 
(0,4*0,4)*(2,87*16)*0,05

0,37

1NP-4NP v. 2,785m: (0,4*0,4)*(2,785*16)*4 28,52

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

1
2
1

Bytový dům Ostrava - Prosovice
Hrubá stavba, Skeletový konstrukční systém
Rozpočet k Diplomové práci

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.6

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
OZUBY pro průvlay-- cca 5% navíc dle stat. výpočtu: 
(0,4*0,4)*(2,785*16)*0,05*4

1,43

27 4 Prefab. ŽB průvlak
D+M

m3 106,35 11 000,00 1 169 872,00 0,00000 0,00000
Suterén , obvodové průvlay + vnitřní: 0,19*(16,9*2+17,1*2)+0,26*(16,1*2) 21,29
1NP-4NP: (0,19*(16,9*2+17,1+6,9+6,9)+0,26*(16,1*2)+(0,3*0,5*4))*4 85,06

Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky33 1 584 119,90 0,00000

4 Vodorovné konstrukce

28 411 13-3901.RT2 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t
včetně dodání panelů Spiroll PPD../250 - 4+0x

m 869,09 1 510,00 1 312 332,24 0,46571 404,74586
1NP : 6,3*26 163,80
6,3 6,30

4,3*8 34,40
2,15*5 10,75
2NP : 6,3*26 163,80
6,3 6,30
4,3*8 34,40
2,15*5 10,75
3NP : 6,3*26 163,80
6,3 6,30
4,3*8 34,40

2,15*5 10,75
4NP: 6,3*26 163,80
6,3 6,30
4,3*10 43,00
2,15*2 4,30
4,3*1*0,71/1,2 2,54
3,4 3,40

29 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 12,58 3 150,00 39 627,00 2,42200 30,46876

Aktualizace-Název v DZ:
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20, 

1NP: 0,05*(17,5+6,5*2+16,1+16,3) 3,15
2NP: 0,05*(17,5+6,5*2+16,1+16,3) 3,15
3NP: 0,05*(17,5+6,5*2+16,1+16,3) 3,15
4NP: 0,05*(17,5+6,5*2+16,1+16,3) 3,15

30 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
t 5,03 31 620,00 159 111,84 1,01665 5,11578

Vyztuzeni na 1m3 = 400 kg oceli: 12,5800*0,4 5,03

Vodorovné konstrukce4 1 511 071,08 440,33040

43 Schodišt ě

31 5 Prefab. ŽB schodiště

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Bytový dům Ostrava - Prosovice
Hrubá stavba, Skeletový konstrukční systém
Rozpočet k Diplomové práci

Základní rozpočet
Datum tisku: 26.11.2011

List č.7

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

D+M
m3 9,60 17 000,00 163 200,00 0,00000 0,00000

rameno 12x: 0,515*12*1,25 7,72
Podesta 8x: (1,25*1,25*0,15)*8 1,88

Schodišt ě43 163 200,00 0,00000

62 Úpravy povrch ů vnější

32 622 31-1513.R00 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 120 mm, bez PÚ
m2 209,86 836,00 175 442,96 0,00878 1,84257

suteren východní strana: 50,1-(0,6*5,05) 47,07
západ: 50,1-2+(6,4*2,7)*2 82,66
jih: 53 53,00
sever: 20,7*2-11,27-3 27,13

33 622 42-1396.R00 Zateplovací systém Terranova EPS 70 F tl. 100 mm

Bez omítky, perlinky, dělníků omítkářů
m2 671,56 495,00 332 422,20 0,01143 7,67593

Aktualizace-Název v DZ:
Zateplovací systém Terranova EPS 70 F tl. 100 mm, 

vychod: 220,1-(2,025*4+3,64*4+2,7*4) 186,64
západ: 220,1-(2,025*4+3,64*4+2,7*4) 186,64
jih: 232,88-15,86*8 106,00
sever: (104,24-2,025*4)*2 192,28

Úpravy povrch ů vnější62 507 865,16 9,51850

711 Izolace proti vod ě

34 711 11-1001.RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 295,00 13,20 3 894,00 0,00020 0,05900
Položka je určena pro provádění za studena.
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19-9095. Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. 
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00020 t/m2.

půdorysná plocha desky: 295,0 295,00

35 711 11-2002.RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena
1x nátěr - včetné dodávky asfaltového laku

m2 74,91 43,40 3 251,27 0,00102 0,07641
Jižní stěna: 2,7*17,98 48,55
západní stěna: 1,6*16,48 26,37

36 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 295,00 72,00 21 240,00 0,00041 0,12095

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

37 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 74,91 86,00 6 442,60 0,00058 0,04345

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19-9097.Při stanovení množství izolace se z 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.

Jižní stěna: 2,7*17,98 48,55
západní stěna: 1,6*16,48 26,37

38 628-52265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
m2 425,39 121,61 51 731,07 0,00400 1,70154

pás hydroizolační z oxidovaního asfaltu
vložka nosná         - skleněná rohož 
povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp
                              - spodní - PE fólie
tloušťka pásu         - 4 mm
rozměr pásu           - 10 x 1 m
počet kotoučů na paletě 15

Výrobce:

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

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

(295+74,9)*1,15 425,38

Izolace proti vod ě711 86 558,94 2,00135

713 Izolace tepelné

39 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
materiál ve specifikaci

m2 164,16 23,20 3 808,51 0,00009 0,01477

40 283-75454 Polystyren extrudovaný PERIMATE DI tl. 100 mm
m2 328,32 930,16 305 390,13 0,00330 1,08346

2x 100 izolce: 164,1600*2 328,32

Izolace tepelné713 309 198,64 1,09823

721 Vnit řní kanalizace

41 0000001 Kanalizační přípojka
splašy + dešťová

kpl 2,00 55 000,00 110 000,00 0,00000 0,00000

Vnit řní kanalizace721 110 000,00 0,00000

722 Vnit řní vodovod

42 0000002 Vodovodní přípojka
kpl 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00000 0,00000

Vnit řní vodovod722 55 000,00 0,00000

723 Vnit řní plynovod

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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43 0000003 Plynovodní přípojka
kpl 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00000 0,00000

Vnit řní plynovod723 55 000,00 0,00000

799 Ostatní

44 0000004 Přípojka NN zemním kabelem
kpl 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00000 0,00000

45 0000011 Zařizení staveniště
kpl 1,00 150 000,00 150 000,00 0,00000 0,00000

Ostatní799 205 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
1

Název objektu:
Hrubá stavba, Zd ěný konstruk ční systém

JKSO:
803.56

Stavba:
1

Název stavby:
Bytový d ům Ostrava - Prosovice

SKP:

Projektant: BASTA PROJECT m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,00

Objednatel: Vysoká škola bá ňská - Technická univerzita Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 1.O1

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  

Rozpo čtové náklady
Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

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:

Cena za objekt celkem: 8 727 840,00 Kč

Položkový rozpo čet

8 211 867,00

515 973,00

0,00

0,00

8 727 840,00

0,00

8 727 840,00

8 727 840,00

Rozpočet: Základní rozpočet1 Rozpo čet k Diplomové práci

12

Jméno:

Podpis:

Bc. Jiří Baszczynsi

26.11.2011

VOKD a.s., prof. Ing. Darja Kubečková
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Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 307 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 1 272 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,7

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 704 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,0

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 27 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,9

4 Vodorovné konstrukce 3 299 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,0

43 Schodiště 41 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,9

62 Úpravy povrchů vnější 50 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5

99 Staveništní přesun hmot 508 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 90 973,00 0,00 0,00 0,00 2,0

721 Vnitřní kanalizace 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

722 Vnitřní vodovod 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

723 Vnitřní plynovod 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

799 Ostatní 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

8 211 867,00 515 973,00 0,00 0,00 0,00 1 984,9Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 8 727 840,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 8 727 840,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 8 727 840,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 8 727 840,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 8 727 840,00 0,00

Provoz investora 0,00 8 727 840,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 8 727 840,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 8 727 840,00 0,00

0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
hranice  viz výkres sejmutí ornice

m3 228,80 49,30 11 279,84 0,00000 0,00000
V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 
ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.

Aktualizace-Název v DZ:
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, 

2 131 20-1101.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3 401,79 262,50 105 468,85 0,00000 0,00000

Jednotlivé figury: 26,22*20,04/2 262,72

2,43*17,73*4 172,34
2,43*(4,7*4+2,2*2+5,57) 69,91
21*0,9/2 9,45
Odpočet z celého objemu (zapažená zemina): -112,6350 - 112,64

3 131 20-1201.R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
m3 112,64 592,00 66 679,92 0,00000 0,00000

Zemina u opěrné stěny: 19,31*1,5*3+3,3*3*2,6 112,64

4 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3

výkopy pro inženýrské sítě
m3 24,63 626,00 15 418,38 0,00000 0,00000

Aktualizace-Název v DZ:
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 

Přpojka zemním abelem : 12,9*0,6 7,74
Přípojka vodovodní: 6,85*0,6 4,11
Přípojka plynu: 12,5*0,6 7,50
Přípojka děštového svodu: 8,8*0,6 5,28

5 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 767,05 35,50 27 230,10 0,00000 0,00000

6 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 767,05 60,90 46 713,04 0,00000 0,00000

7 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku a odvozu do 20km

m3 364,42 96,20 35 057,20 0,00000 0,00000

Zemní práce1 307 847,33 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

8 212 79-2112.R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože
m 74,00 101,50 7 511,00 0,22107 16,35918

Obvod budovy vzdálen 0,4m od líce zál. pásu: 74 74,00

9 271 53-1111.RK6 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
m3 22,76 1 324,00 30 133,18 1,78164 40,54870

Aktualizace-Název v DZ:
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Moravskoslezský

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
Polštář pod betonovou mazaninu v tl. 100mm: ((5,725*15,43)*2+ 
3,3*15,43)*0,1

22,76

10 271 53-2212.U00 Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm
m3 204,50 1 090,00 222 906,20 2,16000 441,72238

výkopek u patky 1ks =4,4m3 odectu samotnou patu: 12*4,5-12*(1,2*1,2*1,03) 36,20
figura zahrnující vytah. základ : 49,68*1,03-(14,78*1,03) 35,95
rýha pro vazné trámy odectu trámy(přesně půla výkopu): 
(0,8*0,35)*((2,825*10)+(3,825*4)+(1,825))/2

6,35

Obsyp budyvy ze dou stran: 4,8*19,3+((4,8*20,85)/3) 126,00

11 273 31-3211.R00 Beton základových desek prostý C -/7,5 (B 7,5)
m3 8,87 2 420,00 21 459,35 2,48359 22,02323

Podkladní beton pod žb pásy: 
(16,73*0,96*2+16,73*1,160*2+5,725*4*0,6+4)*0,1

8,87

12 273 32-1321.R00 Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)
m3 9,10 2 660,00 24 215,84 2,52500 22,98684

Betonová mazanina tl. 40mm: ((5,725*15,43)*2+ 3,3*15,43)*0,04 9,10

13 273 36-1921.RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí
svařovanou sítí - drát 8,0  oka 100/100

t 6,83 20 110,00 137 307,06 1,05702 7,21712
deska na terénu - plocha x 30kg m2: (15,43*5,725*2+3,3*15,43)* 0,03 6,83

14 274 32-1116.R00 Železobeton zákl. pásů z cem. portladských B 20
m3 81,88 2 860,00 234 189,67 2,41693 197,90910

Základové pásy š. 500 v.1,03m: (18,365+0,7)*0,5*1,03 9,82
Základové pásy š. 600: 18,365*0,6*1,03+3,3*0,6*1,03 13,39
Základové pásy š. 800: 15,43*2*1,03*0,8 25,43

Základové pásy š. 1000: 15,43*2*1,03*1,0 31,79
Základová stěna pro výtah : 1,03*(1,9*2+1,65*2)*0,2 1,46

15 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 208,23 386,50 80 480,90 0,03921 8,16470

Obvod zákl. pásů hlavní: 69,79 69,79
Obvod zákl. pásů vedlejší: 42,31*2+31,08+8,54+7,9+6,3 138,44

16 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 208,23 81,50 16 970,75 0,00000 0,00000

17 274 36-1821.R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505
t 16,38 30 080,00 492 617,15 1,02116 16,72344

Základové pásy š. 500 v.1,03m: (18,365+0,7)*0,5*1,03*0,2 1,96
Základové pásy š. 600: (18,365+3,3)*0,6*1,03*0,2 2,68
Základové pásy š. 800: 15,43*2*1,03*0,8*0,2 5,09
Základové pásy š. 1000: 15,43*2*1,03*1,0*0,2 6,36
Základová stěna pro výtah : 1,03*(1,9*2+1,65*2)*0,2*0,2 0,29
NA 1m3 betonu výztuž 200kg: 

18 286-11224.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm
m 75,00 61,68 4 626,00 0,00060 0,04500

Základy a zvláštní zakládání2 1 272 417,09 773,69969

3 Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

19 311 23-8112.R00 Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P 10 na MVC 5 tl. 17,5 
cm m2 19,60 786,00 15 405,60 0,18276 3,58210

suterén: 4*2,7*2-2 19,60

20 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 337,98 1 153,00 389 692,09 0,30605 103,43909

V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá 
i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.

Suterén: 2,955*(5,62*2+9,28+2,88+4,19)-2+0,5*2,995 81,03
1NP: 2,785*(9,3*2)-2*2 47,80

2NP: 2,785*(9,3*2)-2*2 47,80
3NP: 2,785*(9,3*2)-2*2 47,80
4NP: 2,785*(9,3*2)-2*2 47,80
atika v. 90 mm: 70,7*0,93 65,75

21 311 23-8121.R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU MK P 15 na MVC 5 tl. 25 
cm m2 133,52 1 484,00 198 148,13 0,29869 39,88198

1NP: (4+8,65)*2,955-4 33,38
2NP: (4+8,65)*2,955-4 33,38
3NP: (4+8,65)*2,955-4 33,38

4NP: (4+8,65)*2,955-4 33,38

22 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 623,01 1 622,00 1 010 515,25 0,37329 232,56180

Suterén obvod. zdivo: (6,69+1,49+15,6+17,98+1,51)*2,995-(5*0,6+6,17*0,6) 122,89
Obvodové zdivo 1NP: ((6,55+16,1+0,55+0,55+2,3)*2,785-
(1,5*1,5+5,19*1,5))*2

125,03

Obvodové zdivo 2NP: ((6,55+16,1+0,55+0,55+2,3)*2,785-
(1,5*1,5+5,19*1,5))*2

125,03

Obvodové zdivo 3NP: ((6,55+16,1+0,55+0,55+2,3)*2,785-
(1,5*1,5+5,19*1,5))*2

125,03

Obvodové zdivo 4NP: ((6,55+16,1+0,55+0,55+2,3)*2,785-
(1,5*1,5+5,19*1,5))*2

125,03

23 314 25-4603.R00 Komín UNI***, 1pr. s větr.šacht.obezdívka,DN 16 cm
m 16,67 4 780,00 79 682,60 0,35886 5,98220

24 317 16-8122.R00 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/125 cm
kus 16,00 297,00 4 752,00 0,02575 0,41200

1NP: 4 4,00
2NP: 4 4,00
3NP: 4 4,00
4NP: 4 4,00

25 317 16-8123.R00 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/150 cm
kus 8,00 335,50 2 684,00 0,03034 0,24272

26 317 16-8131.RX1 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
osazení

kus 60,00 74,90 4 494,00 0,00000 0,00000
suteren: 4 4,00
1NP-4NP: 14*4 56,00

27 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 6,00 459,50 2 757,00 0,05575 0,33450

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
suterén: 6 6,00
1NP-4NP: 0

28 317 16-8133.RT2 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
pro orientované uložení

kus 64,00 569,00 36 416,00 0,06314 4,04096
1NP-4NP: 16*4 64,00

29 317 16-8134.RT2 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm
pro orientované uložení

kus 16,00 721,00 11 536,00 0,07207 1,15312
1NP-4NP: 4*4 16,00

30 317 16-8139.RT3 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm
pro orientované uložení

kus 4,00 1 246,00 4 984,00 0,11676 0,46704
suterén: 4 4,00

31 317 32-1321.R00 Beton překladů železový  C 20/25  (B 25)
m3 14,82 2 920,00 43 260,68 2,52501 37,40878

Suterén: 14,55*0,3*0,3 1,31
5,62*0,3*0,3 0,51
6,17*0,3*0,3 0,56
1NP-4NP: ((5,19*0,3*0,3)+(7,15*0,43*0,43*2))*4 12,44

32 317 36-1821.R00 Výztuž překladů a říms z betonářské ocelí 10505
t 4,44 34 120,00 151 649,75 1,01292 4,50202

Suterén: 14,55*0,3*0,3*0,3 0,39
5,62*0,3*0,3*0,3 0,15
6,17*0,3*0,3*0,3 0,17
1NP-4NP: ((5,19*0,3*0,3)+(7,15*0,43*0,43*2))*4*0,3 3,73

33 327 32-1111.R00 Opěrné zdi z betonu železového vodo. V4-B 12,5
prefabriát, pohledový beton

m3 9,11 14 000,00 127 470,00 2,79872 25,48235
sloupy 11 ks: 11*0,3*0,3*3,5 3,47
příčle: 23,5*2,4*0,1 5,64

34 330 32-1410.R00 Železobeton sloupů a pilířů  B 30 (C 25/30)
m3 7,40 3 835,00 28 380,53 2,46200 18,21978

Aktualizace-Název v DZ:
Beton sloupů a pilířů železový C 25/30   (B 30), 

4x kruhové sloupy ocelobeton v Suterénu: 4*2,7*0,098 1,06
čtvercové sloupy: 0,3*0,3*2*15,1 2,72
Obdelníkové sloupy: 0,4*0,3*2*15,1 3,62

35 330 36-1113.R00 Vyztuz sloupu a piliru z oc.10338
t 0,30 36 440,00 10 786,24 1,00625 0,29785

Objem sloupu a pilířu x hmotnost oceli na 1m3: 7,4*0,04 0,30

36 332 38-1321.R00 Sloupy železobetonové z trub ocelových 200-250 mm
m 10,68 2 460,00 26 272,80 0,17433 1,86184

37 342 01-3121.R00 Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.100mm, RB 12,5mm
m2 33,47 1 036,00 34 678,55 0,04502 1,50698

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
suterén: (2,45*2+5,6)*2,995-4*2 23,45
1NP: 0,9*2,785 2,51
2NP: 0,9*2,785 2,51
3NP: 0,9*2,785 2,51
4NP: 0,9*2,785 2,51

38 342 01-3321.R00 Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.150mm, RB 12,5mm
m2 162,50 1 165,00 189 308,77 0,04729 7,68447

suterén: (2*1,5+5,650)*2,995 25,91
1NP: ((4,38+2,95)*2,875-2*2)*2 34,15
2NP: ((4,38+2,95)*2,875-2*2)*2 34,15
3NP: ((4,38+2,95)*2,875-2*2)*2 34,15
4NP: ((4,38+2,95)*2,875-2*2)*2 34,15

39 342 01-6221.R00 Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.205mm,RB 12,5
m2 90,49 1 433,00 129 674,18 0,05081 4,59787

Suterén: (2,45+1,27)*2,995 11,14
1NP: (3+0,9+3)*2,875 19,84
2NP: (3+0,9+3)*2,875 19,84
3NP: (3+0,9+3)*2,875 19,84
4NP: (3+0,9+3)*2,875 19,84

40 342 24-8113.U00 Příčka tl 14 PTH P+D P10 MVC5
m2 291,21 634,00 184 630,31 0,14956 43,55412

Suterén: 5,7*2,95 16,82

1NP: ((5*6,25+2,95+3,15+2,95)-4*2)*2+4 68,60
2NP: ((5*6,25+2,95+3,15+2,95)-4*2)*2+4 68,60
3NP: ((5*6,25+2,95+3,15+2,95)-4*2)*2+4 68,60
4NP: ((5*6,25+2,95+3,15+2,95)-4*2)*2+4 68,60

41 593- Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg
m3 9,11 1 866,00 16 989,93 0,08230 0,74934

Opěrná stěna    9,105 m3: 9,105 9,10

Svislé a kompletní konstrukce3 2 704 168,41 537,96291

33 Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky

42 331 35-1101.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
m2 81,64 265,50 21 675,42 0,03555 2,90230

4tvercové sloupy: 0,3*4*2*15,7 37,68
obdelníové sloupy: 0,35*4*2*15,7 43,96

43 331 35-1102.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
m2 81,64 76,10 6 212,80 0,00000 0,00000

Sloupy a pilí ře,stožáry,stojky33 27 888,22 2,90230

4 Vodorovné konstrukce

44 411 16-8244.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 4,25-
5m m2 279,70 1 652,00 462 064,40 0,35809 100,15777

středové pole nad suterénem: 45,76 45,76
středové pole 1NP: 55,03 55,03
středové pole 2NP: 55,03 55,03

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
středové pole 3NP: 55,03 55,03
středové pole nad 4NP: 68,85 68,85

45 411 16-8246.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.25cm, nosník 6,25-
7m m2 1 124,76 1 775,00 1 996 449,00 0,35973 404,60991

Suterén: 99,98*2 199,96
1NP: 115,60*2*4 924,80

46 411 32-1315.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25)
m3 7,43 2 825,00 20 984,10 2,41715 17,95459

strop: 2,55*0,15*17,80 6,81
1NP-4NP dobetonávka u komína: 4,2*0,25*0,59 0,62

47 411 35-1211.R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 5,9m, 5kPa
m2 37,17 625,00 23 229,38 0,05724 2,12744

suerén: 27,167 27,17
dobetonávky u komína: 2,5*4 10,00

48 411 35-1212.R00 Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 5kPa
m2 37,17 173,00 6 429,89 0,00000 0,00000

49 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 2,23 32 460,00 72 333,86 1,02139 2,27607

7,4280*0,3 2,23

50 413 35-1107.R00 Bednění nosníků - zřízení
m2 139,92 474,50 66 392,04 0,24377 34,10830

Suterén: 14,55*0,3*3 13,10
5,62*0,3*3*2 10,12
6,17*0,3*3 5,55

1NP-4NP: ((5,19*0,3*3*2)+(7,15*0,43*3*2))*4 111,16

51 413 35-1108.R00 Bednění nosníků - odstranění
m2 139,92 202,50 28 333,80 0,00000 0,00000

52 413 35-1213.R00 Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení
metrový pás podporující strop

m2 223,45 382,50 85 469,63 0,00633 1,41444
Aktualizace-Název v DZ:
Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení, 

suterén: 14,4+10,3+14,4 39,10
1NP: 16,45*2+12,3 45,20

2NP: 16,45*2+12,3 45,20
3NP: 16,45*2+12,3 45,20
STROP NAD 4NP: 16,45*2+15,85 48,75

53 413 35-1214.R00 Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - odstranění
m2 223,45 89,40 19 976,43 0,00000 0,00000

54 417 23-8112.R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou POROTHERM v.23,5cm
m 229,30 233,50 53 541,55 0,03225 7,39492

sut: 34,4 34,40
1NP: 50,3 50,30

2NP: 50,3 50,30
3NP: 50,3 50,30
4NP: 44 44,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

55 417 23-8123.U00 Obezd 1x věncovka PTH v 275-izol
m 274,22 171,00 46 891,62 0,02439 6,68823

Suterén: 26,12*2 52,24
1NP-3NP: 28,67*2*3 172,02
4NP: 24,98*2 49,96

56 417 32-1313.R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)
m3 25,43 3 150,00 80 088,75 2,42200 61,57935

Aktualizace-Název v DZ:
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20, 

Suterén obvodová čast po stropní desku: 56,4*0,3*0,25 4,23
1NP: 72,3*0,3*0,25 5,42
2NP: 72,3*0,3*0,25 5,42
3NP: 72,3*0,3*0,25 5,42
4NP: 65,7*0,3*0,25 4,93

57 417 35-1115.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 22,40 248,00 5 555,20 0,00341 0,07638

pás u schodiště: 4*0,33*4 5,28
pás u lodžijí čx patra: 17,12*0,25*4 17,12

58 417 35-1116.R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 22,40 63,00 1 411,20 0,00000 0,00000

pás u schodiště: 4*0,33*4 5,28
pás u lodžijí čx patra: 17,12*0,25*4 17,12

59 417 36-1821.R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
t 4,88 31 620,00 154 356,19 1,01665 4,96288

Suterén obvodová čast po stropní desku 4x16: 56,4*4*3,6*0,001 0,81
1NP (1 prut 3 kg/m + 20% třmínky=3,6kg/m): 72,3*4*3,6*0,001 1,04
2NP: 72,3*4*3,6*0,001 1,04
3NP: 72,3*4*3,6*0,001 1,04
4NP: 65,7*4*3,6*0,001 0,95

60 430 36-1821.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505
t 2,69 43 550,00 117 293,22 1,02092 2,74964

Položka je určena pro výztuž stupňů, schodnic, ramen a podest s nosníky.

Plocha bedněníx 50 g/m2: 53,865*0,05 2,69

61 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 53,87 984,00 53 003,16 0,03449 1,85780

V položce jsou zakalkulovány i náklady na podpěrnou konstrukci do 4 m výšky.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 

délka všech ramen x šířex počet pater: (2,85*2*1,89)*1,25*4 53,86

62 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 53,87 98,60 5 311,09 0,00000 0,00000

Vodorovné konstrukce4 3 299 114,50 647,95773

43 Schodišt ě

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

63 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 30 (C 25/30)
m3 8,05 3 875,00 31 193,75 2,45300 19,74665

Aktualizace-Název v DZ:
Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30), 

Suterén =( rameno+podesta) plocha řezu (O,59m2)x2, + rameno(O,43m2)  
šíře ram.1,25m: (0,59*2+0,43)*1,25

2,01

1NP: (0,59*2+0,43)*1,25 2,01
2NP: (0,59*2+0,43)*1,25 2,01
3NP: (0,59*2+0,43)*1,25 2,01

64 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 15,37 572,00 8 792,78 0,00816 0,12544

72 ks: 72*1,25*0,1708 15,37

65 434 35-1142.R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění
m2 15,37 68,10 1 046,83 0,00000 0,00000

Schodišt ě43 41 033,37 19,87209

62 Úpravy povrch ů vnější

66 622 31-1512.R00 Izolace suterénu Baumit XPS tl. 100 mm, bez PÚ
m2 66,37 765,00 50 776,11 0,00807 0,53564

Jižní stěna: 2,5*17,98 44,95
západní stěna: 1,3*16,48 21,42

Úpravy povrch ů vnější62 50 776,11 0,53564

99 Staveništní p řesun hmot

67 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 1 982,93 256,50 508 621,64 0,00000 0,00000

Staveništní p řesun hmot99 508 621,64 0,00000

711 Izolace proti vod ě

68 711 11-1001.RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 295,00 13,20 3 894,00 0,00020 0,05900
Položka je určena pro provádění za studena.
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19-9095. Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. 
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00020 t/m2.

půdorysná plocha desky: 295,0 295,00

69 711 11-2002.RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena
1x nátěr - včetné dodávky asfaltového laku

m2 74,91 43,40 3 251,27 0,00102 0,07641
Jižní stěna: 2,7*17,98 48,55
západní stěna: 1,6*16,48 26,37

70 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 295,00 72,00 21 240,00 0,00041 0,12095

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

71 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 74,91 86,00 6 442,60 0,00058 0,04345

Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19-9097.Při stanovení množství izolace se z 
celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2.

Jižní stěna: 2,7*17,98 48,55
západní stěna: 1,6*16,48 26,37

72 628-52265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
m2 425,39 121,61 51 731,07 0,00400 1,70154

pás hydroizolační z oxidovaního asfaltu
vložka nosná         - skleněná rohož 
povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp
                              - spodní - PE fólie
tloušťka pásu         - 4 mm
rozměr pásu           - 10 x 1 m
počet kotoučů na paletě 15

Výrobce:

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

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

(295+74,9)*1,15 425,38

73 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
% 865,59 5,10 4 414,51 0,00000 0,00000

Izolace proti vod ě711 90 973,45 2,00135

721 Vnit řní kanalizace

74 0000001 Kanalizační přípojka
splašy + dešťová

kpl 2,00 55 000,00 110 000,00 0,00000 0,00000

Vnit řní kanalizace721 110 000,00 0,00000

722 Vnit řní vodovod

75 0000002 Vodovodní přípojka
kpl 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00000 0,00000

Vnit řní vodovod722 55 000,00 0,00000

723 Vnit řní plynovod

76 0000003 Plynovodní přípojka
kpl 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00000 0,00000

Vnit řní plynovod723 55 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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799 Ostatní

77 0000004 Přípojka NN zemním kabelem
kpl 1,00 55 000,00 55 000,00 0,00000 0,00000

78 0000011 Zařizení staveniště
kpl 1,00 150 000,00 150 000,00 0,00000 0,00000

Ostatní799 205 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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111 – Půdorys stropu nad 2NP-4NP (1NP-4NP)……………………………………….A, B 
112 – Půdorys stropu nad 4NP……………………………………………………........A, B 
113 – Pohledy……………………………………………………………………..........A, B 
114 – Vizualizace………………………………………………………………………A 
P01 – Příloha – skladby podlah………………………………………………………...A, B 
P02 – Příloha výpis prvků – dveře……………………………………………………..A, B 
P03 – P04 Příloha výpis klempířských prvků………………………………………….A, B 
P05 – P06 Příloha výpis zámečnických prvků…………………………………….…...A, B 
P07 – P10 Příloha výpis prvků – okna…………………………………………………A, B 
P11 – P12 Příloha výpis truhlářských prvků…………………………………………...A, B 
P13 – Příloha k zámečnickým prvkům…………………………………………………A 
P14 – Detail D3……………………………..…………………………………………..A 
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Seznam použitého značení: 
 

p.č.   – parcela číslo 

spol. s r.o. – společnost s ručením omezeným 

§  – paragraf, označení části právního předpisu 

DN  – jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

NN  – nízké napětí 

k.ú.  – katastrální území 

HUP  – hlavní uzávěr plynu  

STL  – středotlaký rozvod plynu 

NTL  – nízkotlaký rozvod plynu 

Sb.   – sbírka 

vyhl. č.  – vyhláška číslo 

ČSN  – česká státní norma 

%  – procento 

tl.   – tloušťka 

kk   – kuchyňský kout 

HTÚ  – hlavní terénní úpravy 

ŽB  – železobeton 

S-JTSK – systém jednotné trigonometricé sítě katastrální 

I. S.  – inženýrské sítě 

LAeq  – nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku 

dB  – decibel, jednotka hluku 

BOZP  – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

°  – stupeň, uhlová jednotka 

ISO  – mezinárodní organizace pro normalizaci 

U   – součinitel prostupu tepla 

W  – watt, jednotka výkonu   

K  – kelvin, jednotka teploty 

mm  – milimetr, délková jednotka 

m   – metr, základní délková jednotka 

km  – kilometr, délková jednotka 

m2   – metr čtvereční, jednotka plochy 
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m3  – metr krychlový, jednotka objemu 

bm  – běžný metr, délkové značení 

HPV  – hladina podzemní vody 

Edef2  – modul přetvárnosti  

MPa   – jednotka napětí megapascal 

TiZn  – titan-zinek 

DPH  – daň z přidané hodnoty 
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 1. Technická zpráva k dokumentaci pro provedení stavby 
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A. Průvodní zpráva 

Obsah: 
a) Identifikační údaje 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací informace u 

staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

g) Věcné a časové vazby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

i) Statistické údaje 

 

a) Identifikační údaje 

 

Investor   VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

       Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

  

Zodpovědný Projektant                                Bc. Jiří Baszczynski, Frydecká 150, Český Těšín,     

73701 

 

Název stavby     Bytový dům v Ostravě Proskovicích 

 

Typ stavby     bytový dům, s prostorem pro podnikání 

 

Místo stavby  p.č. 72/1, k.ú. Ostrava 

 

Dodavatel stavebně montážních prací VOKD a.s.  

  

Stupeň projektové přípravy   Projekt pro provedení stavby 

  

Zpracovatelé projektové dokumentace Bc. Jiří Baszczynski 
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Charakteristika stavby a její účel: Jedná se o objekt nacházející se v budoucím centru 

plánované nově vzniklé lokalitě obce Proskovice. 

Dům je navržen jako5-ti podlažní s osmi bytovými 

jednotkami, z čehož každá má podlahovou plochu 101,06 

m2. V suterénu je navržena prodejna a servis jízdních kol 

s podlahovou plochou 85,08 m2, dále garážové stání pro 

5 osobních vozidel s podlahovou plochou 99,77 m2. 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 

Jako stavební pozemek bude sloužit p. č. 72/1 k. ú. Proskovice. Pozemek je v majetku 

investora. V současné době jsou pozemky vedeny v katastru nemovitostí jako trvalý travní 

porost nacházející se na okraji obce v lokalitě pod pískovnou. V okolí se nachází roztroušená 

zástavba rodinných domů a drobné občanské vybavenosti. Celková výměra pozemku činí 

1090 m2. Dopravně je lokalita dostupná po hlavní komunikaci ulic Světlovská a Staroveská, 

které jsou propojeny obslužnou komunikaci, a ta přímo napojuje objekt na tyto hlavní 

komunikace.   

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Provedené průzkumy: 

Inženýrsko geologický a radonový průzkum, zpracovaný firmou G-Consult, spol. s 

r.o., Ing. Pavel Kyškou, Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava v listopadu r. 2010. 

Přírodovědný průzkum, zpracovaný Ing. Janem Hartlem, CSc., autorizovanou osoba k 

provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona 114/1992 Sb., Závada 

198, Petrovice u Karviné ve spolupráci s Ing. Martinem Lankiszem v srpnu r. 2010. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba bude napojena na vodovodní řád PVC DN 80 na p. č. 99/8  k.ú. Proskovice. 

Měření vody bude umístěno v technické místnosti bytového domu. Přípojka bude provedena 

z PE potrubí typ HP PS 100 průměr 32 mm v délce 6,85 m. Přípojka NN bude napojena na 
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stávající sloup NN umístěný na p. č. 112/1 k.ú. Proskovice. Přípojka NN bude v délce 12,9  m 

provedena zemním kabelem s měřením na hranici p.č. 72/1 k.ú. Proskovice. Kabelová 

přípojka bude vedena v p.č.99/8. Dešťová  kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci 

na p. č. 99/8 k.ú. Proskovice. Kanalizační přípojka bude provedena z potrubí PVC JS 200 mm 

v délce 12,5 m. Splašková  kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci na p. č. 99/8 k.ú. 

Proskovice. Kanalizační přípojka bude provedena z potrubí PVC JS 200 mm v délce 8,8 m. 

Přípojka STL bude napojena na veřejný rozvod  STL DN 63 PE umístěný v parcele 112/1 k.ú. 

Proskovice, kde bude v délce 7,5 m ukončena na hranici p. č.72/1 zařízením HUP a NTL 

přípojka bude vedena PE potrubím průměr 32mm od zařízení HUP po bytový dům v délce 4,5 

m. 

Povolení na zřízení nového vjezdu je vyřízeno na p. č. 72/1 k.ú. Proskovice. Zvláštní 

užívání komunikace pro uložení inženýrských síti bude vyřízeno na Obecním úřadě 

v Proskovicích, viz souhlas s napojením Obecního úřadu Proskovice.         

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

 Stavba je umístěna v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných 

požadavcích na využívání území, 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního 

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  a 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dané ve vyhlášce č.268/2009 Sb. O obecných 

technických  požadavku  na výstavbu vydané ke Stavebnímu zákonu. Při provádění stavební 

činnosti, montážních a výkopových prací musí být dodrženy veškeré platné předpisy a 

ustanovení o bezpečnosti práce, hygienické předpisy, technologické postupy a ustanovení 

ČSN včetně technologických a prováděcích předpisů. Veškeré práce mohou vykonávat pouze 

vyškolené a poučené osoby s náležitým oprávněním 

k výkonu jednotlivých činností.  

 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 

informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
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  Nízkopodlažní nájemní bytové domy o maximálně pěti nadzemních podlažích. 

   

g) Věcné a časové vazby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území 

  

 Stavba nevyžaduje zvláštní opatření, v řešeném území se nepředpokládají související 

stavby. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

A zděný konstrukční systém, B skeletový konstrukční systém 

 

Zahájení   :  1. 3. 2012 

Dokončení   :  28 .2. 2013 

Lhůta výstavby :  12 měsíců 

Postup výstavby: Stavba bude provedena dle zpracovaného harmonogramu. 

Stavba bude dokončena po závěrečné kolaudaci a převzetím díla 

investorem. 

 

A zděný konstrukční systém 

Plán kontrolních prohlídek: Dokončení základů          duben  2012 

     Dokončení hrubé stavby          červenec  2012 

    Dokončení stavby            březen  2013 

B skeletový konstrukční systém 

Plán kontrolních prohlídek: Dokončení základů          duben  2012 

     Dokončení hrubé stavby          červen  2012 

    Dokončení stavby            březen  2013 

 

14 dní před termínem uvědomí stavebník příslušný stavební úřad. 

 

 

i) Statistické údaje 

  

Plochy a obestavěný prostor:   

Plocha stavebního pozemku   1090 m2  
  Plocha staveniště     1090 m2 
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Zastavěná plocha budovou   293 m2 

Obestavěný prostor    4760 m3 

Cena za m3     4000 Kč 

Předběžná cena objektu    19 040 000 Kč 

Celková podlahová plocha budovy  1177,40 m2 

Užitná plocha – pronajímatelné prostory 85 m2 

Plocha pro garážové stání   99,77 m2 

       

 

Jakékoliv změny proti projektové dokumentaci, které neodpovídají povoleným úpravám 

uvedeným v úvodu dokumentace, je nutné předem projednat s projektantem a následně se 

stavebním úřadem. Elaborát může být použit jen k tomu účelu, ke kterému byl zpracován. 

Další použití je možné jen se souhlasem zpracovatele. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

Obsah: 
01. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Zhodnocení staveniště 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

c) Technické řešení 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

g) Řešení bezbariérového užívání 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními  

         účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

02. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

03. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

04. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

05. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

06. OCHRANA PROTI HLUKU 

07. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

08. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE 

09. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
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01. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 

Stavební pozemek tvoří parcela číslo 72/1, katastrální území Proskovice. Stavební 

pozemek je mírně svažitý, směr stoupání je ze severu na jih, jeho převýšení je 3,5m  na celou 

délku pozemku což odpovídá svahu s průměrným sklonem 8%. Staveniště se nenachází 

v památkové zóně. Staveniště bude oploceno provizorním oplocením v celém svém obvodu. 

Příjezdová komunikace na stavbu bude ze severní strany a budou na ní položeny 

prefabrikované panely tl. 200mm pro zpřístupnění stavby nákladní dopravě. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Bytový dům je navržen jako5-ti podlažní. Objekt je nepodsklepený a je zastřešen 

plochou střechou. Řešení přirozeného osvětlení je zajištěno dostatečnou dimenzí okenních 

otvorů. Celková výška objektu od výškového bodu ,,0,000“ je 16,5 m.  

Dispoziční řešení objektu: Objekt je situován schodišťovým traktem na sever. 

Vstup do objektu a do prostoru k podnikání je od hlavní komunikace tzn. ze severní strany. 

Vjezdy pro automobily do garážového stání jsou navrženy ze západní strany. Parkoviště pro 5 

osobních automobilu a jeden osobní automobil pro držitele invalidního průkazu, jsou 

umístěny ze severní strany sousedící s hlavní komunikací. Suterén má funkci jako 

komunikační prostor a dále též jako prostor pro zaparkování vozidel a je zde umístěn prostor 

k podnikání, dále technická místnost a sklepní boxy v počtu bytových jednotek. 1NP až 4NP 

je řešeno symetricky jako dvě bytové jednotky 4+ kk s lodžiemi na jižní straně rozepínající se 

po celé šíři jižní fasády. 

Urbanistické řešení: Objekt je situován v centru nově vznikající zóně pro bydlení 

v obci Proskovice v lokalitě pod pískovnou. Objekt je situován jako jeden ze čtyř samostatně 

stojících Bytových domů v místě křížení hlavní a obslužné komunikace, vycházející z 

navržené zastavovací studii ,,Urban 99“. Původní části obce mají roztroušenou zástavbu 

v nepravidelném členění ulic. 

Architektonické řešení: Objekt se řídí střízlivou linií a svou jednoduchostí dosahuje 

poutavého pohledu. Hmota základního objektu je ve tvaru kvádru s výsečovým prostorem za 

nimž se skrývá schodišťový prostor.  
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c) Technické řešení  

 

A zděný konstrukční systém 

 

Příprava území – HTÚ 

V rámci přípravy území budou odstraněný náletové dřeviny nacházející se na území 

staveniště. V rámci hlavních terénních úprav bude následující bilance zemin:  

násypy: 220 m3, výkopy: 1130 m3.  

 Základové konstrukce jsou tvořeny základovými železobetonovými pásy z betonu 

třídy C20/25, šířka pásu je 500mm až 1000mm, základová spára je na úrovni -1,400m, pod 

základovými pásy je podkladní beton třídy C16/20 přesahující líc ŽB pásů o 80mm, tak aby 

bylo možno kotvit bednění do tohoto podkladního bednění. Prostor garážového stání je 

přístupný díky zářezu v zemní pláni, tento zářez je zajištěn proti sesuvu záporovou stěnou 

délky 26m tvořenou z prefabrikovaných ŽB prvků, zápor rozměru 300x300mm a výpažnic 

tloušťky 100mm v. 300mm  a zemních kotev. Objekt má jako nosný systém zvolené stěnové 

konstrukce z Porothermu. Po obvodu je tvoří Porotherm block 44 P+D, vnitřní nosné stěny 

jsou z Porotherm 30 P+D. Stropy jsou tvořeny systémově z Porotherm nosníku POT a 

cihelných vložek Miako, tloušťky stropů 250 mm. Středová stěna oddělující bytové jednotky 

a stěna oddělující byt od schodiště je řešena jako zvukově izolační z cihelných bloků 

Porothem 25 AKU. Příčky jsou tvořeny z příčkových bloků Prorotherm a ze sádrokartónu.  

Schodiště je řešeno jako tří-ramenná monolitická konstrukce kotvena do schodišťových stěn a 

podestových nosníků, monolitická deska má tl. 150mm. Pro výtah je vymezen prostor 

1500x1500mm, jedná se o výtah bez strojovny, pohon umístěn ve spodní části výtahové 

šachty. Zastřešení je tvořeno plochou střechou s atikou výšky 950mm.  

 

B skeletový konstrukční systém 

 

 Základové konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými patkami spolu s prefab. pražci. 

Základové patky jsou rozměru 1200x1200x1050 mm a jsou uloženy na betonové mazanině 

v nezamrzne hloubce -1,400m na tyto patky jsou uloženy pražce, které plní funkci ztužující a 

zároveň na ně bude uložené výplňové zdivo (YTONG). Prostor garážového stání je přístupný 

díky zářezu v zemní pláni, tento zářez je zajištěn proti sesuvu záporovou stěnou délky 26m 

tvořenou z prefabrikovaných ŽB prvků, zápor rozměru 300x300mm a výpažnic tloušťky 

100mm v. 300mm  a zemních kotev. Objekt má jako nosný systém zvolené nosné 
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prefabrikované rámy ze železobetonu, které jsou tvořeny sloupy, ztužidly, průvlaky. Pro 

vodorovné konstrukce jsou navrženy stropní panely spiroll tl. 250mm. Překlady nad otvory 

v obvodech  konstrukcí  jsou tvořeny spodním lícem prefa. průvlaků. Vnitřní nenosné stěny a 

příčky jsou z pórobetonových tvarovek YTONG. Středová stěna oddělující bytové jednotky a 

stěna oddělující byt od schodiště je řešena jako zvukově izolační z cihelných bloků YTONG 

š. 300mm. Instalační příčky a předstěny jsou ze sádrokartónu.  Schodiště je řešeno jako tří-

ramenná prefa. konstrukce kotvena do schodišťových nosníků a podestových nosníků, prefa. 

schodišťová deska má tl. 150mm. Pro výtah je vymezen prostor 1500x1500mm, jedná se o 

výtah bez strojovny, pohon umístěn ve spodní části výtahové šachty. Zastřešení je tvořeno 

plochou střechou s atikou výšky 950mm. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Příjezd a přístup na pozemek bude z hlavní komunikace na parcele č.99/8. Místo 

stavby se nachází v centru nově vznikající části vesnice, která bude napojena na dvě hlavni 

komunikace Světlovská a Staroveská, tyto komunikace umožnují přístup do nejbližších vesnic 

Stará Ves nad Ondřejnicí, Krmelín, Stará Bělá. Ve vzdálenosti 7km se nachází rychlostní 

komunikace Místecká, na silnici Rudná je to 6,5km, napojení na dálnici D1 je vzdáleno taky 

zhruba 7 km. Napojení technické infrastruktury bude provedeno viz bod c) Průvodní a 

technické zprávy. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Parkování pro obyvatele domu a klienty prostoru k podnikání bude zajištěno pomocí 

parkoviště, kde bude 5x stání pro osobní automobil a 1x stání pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace a garážového stáni, kde bude 5x parkovací místo. Zbylé místa 

budou řešena pomocí obecního parkoviště v povolené docházkové vzdálenosti. 

Toto území je charakterizováno mimo dosah přímých důlních vlivů na povrch a 

povrchové objekty. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
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 Stavba ani realizace stavby nebude negativně ovlivňovat životní prostředí, avšak 

stavební činnost bude mít, jako vždy negativní vliv na blízké okolí.  V průběhu stavby bude 

průběžně odvážen stavební odpad na veřejnou skládku. Stavební odpad v množství 50 m³.   

15 02 02 – plastové obaly 

15 02 06 – směsné obaly 

17 01 01 – beton  

 17 01 02 – cihly, cihelné bloky  

 17 01 03 – keramické výrobky  

 17 05 04 – zemina a kamení bez nebezpečných látek 

 17 08 02 – stavební materiály na bázi sádry 

Suť jako stavební odpad bude odvážena průběžně na veřejnou řízenou skládku, 

v rámci odvozu prováděného smluvním partnerem. Likvidace bude probíhat v tomto případě 

odbornou firmou v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. Komunální odpad v průběhu provozu 

objektu bude odvážen smluvním partnerem na veřejnou skládku a bude likvidován v souladu 

se zákonem o likvidování odpadu.  Při provádění zemních prací se předpokládá čištění 

okolních vozovek minimálně 2x týdně.  

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:  

a) minimální dobu výstavby  

b) technologickou kázeň 

c) omezení hlučných prací při prodloužených směnách  

d) čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období  

e) čištění vozů při výjezdu ze stavby  

f) dovážení sypkých materiálů v uzavřených nebo zakrytých autech 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

 Veškeré dopravní plochy – pro pěší i pro motorovou dopravu – budou realizovány v 

souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a s ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Přechody a 

místa pro přecházení mají na kříženích s vozovkami a s dopravními prostory snížené dělící 

silniční obruby na 20mm nad úrovní pojížděných pásů. Součásti komunikací bude varovný 

pás šířky 400mm a ve směru osy přechodu nebo místa pro přecházení jsou navrženy signální 

pásy z reliéfní dlažby šířky 800mm s vazbou na vodící linie. [1] 
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

Byly zpracovány tyto průzkumy inženýrsko geologický a radonový průzkum, dále 

přírodovědný průzkum.  Podle výsledků měření radonového průzkumu je 

radonový index nízký a stavba nevyžaduje zvláštní protiradonové opatření. 

Preventivní radonové opatření spočívá v tom, že na podkladním betonu bude použitá lepenka 

jako izolace proti zemní vlhkosti s hliníkovou vložkou GLASTEK 40 - speciál. 

Z přírodovědného průzkumu nevyplívá žádné opatření do projektové dokumentace. 

  

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

 Polohopisné umístění stavby bude provedeno dle výkresu situace (viz výkres č. 101). 

Výškový systém Balt po vyrovnání, souřadnicový systém S-JTSK.  

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

SO 01 – Bytový dům včetně napojení na I. S. a manipulačních ploch. 

  – Zpevněné plochy.  

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Navrhovaná stavba nemá zásadní negativní dopad na ţivotní prostředí. 

Akustický vliv na okolní stavby: Hygienická směrnice předepisuje splnění následujících 

limitů pro ekvivalentní hladinu hluku:  

• v době od 7.00 do 21.00 nesmí LAeq přesáhnout hodnotu 65 dB (A), 

• v době od 21.00 do 22.00 a od 6.00 do 7.00 nesmí LAeq přesáhnout 55 dB (A),  

• v době od 22.00 do 6.00 pak 45 dB (A). 

Hodnoty hluku při výstavbě musí být dodrženy, dle předepsané směrnice. 
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Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především 

obsluha stroje a nejbližší okolí stroje nebo okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou 

utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V 

žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště. 

Vliv znečištění ovzduší: Navrhovaná budova neobsahuje provozy, které by výrazně 

znečišťovaly ovzduší. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Všichni účastníci, kteří se podílejí na realizaci uvedené stavby, jsou povinni dodržovat plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všechna další dotčená nařízení vyplývající z právních 

předpisů pro BOZP a musí být prokazatelně seznámeni s identifikací rizik.  

Firmy zhotovitele a jejich poddodavatelé, zúčastnění na stavbě jsou povinni poskytnout rizika 

vyplývající z jejich činnosti a navzájem si identifikaci rizik předat. Za toto odpovídají 

stavbyvedoucí a mistři. Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů, před zahájením 

prací na staveništi, prokazatelně doložit a informovat koordinátora bezpečnosti práce na 

staveništi o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které zvolil. 

Účastníci výstavby musí na pravidelných poradách informovat vedení stavby o všech 

činnostech, které se budou provádět.  

Odpovědnost za dodržování bezpečnosti práce na stavbě, za užívání osobních ochranných 

pracovních prostředků a pořádek na stavbě má hlavní stavbyvedoucí a mistři dané stavby. 

Tito pracovníci odpovídají také za to, že všichni pracovníci na stavbě byli řádně poučeni o 

bezpečnosti práce. O proškolení z bezpečnosti práce je vypracován protokol, do kterého svým 

podpisem vyškolení pracovníci potvrdí účast na školení. Pracovníci na staveništi jsou povinni, 

řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora BOZP a osob zajišťujících technický 

dozor stavebníka.  

 

02. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

  

Viz projektová dokumentace, část STATIKA body a), b), c) d), nebylo řešeno.  

 

03. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
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Odstupy stavby od hranic pozemku a okolních staveb jsou dostatečné a v souladu 

s vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavební materiál skladovaný 

na pozemku a zařízení staveniště musí být umístěny tak, aby byl zachován průjezd pro 

požární techniku. Viz samostatná požární zpráva. 

 

04. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  

Bude řízeno nařízením vlády č. 163/2002 Sb. 

 

05. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

Ke všem zařízením obdrží uživatel návody k jejich používání a údržbě, které je 

bezpodmínečně nutné dodržovat.  

 

06. OCHRANA PROTI HLUKU 

  

Objekt nebude vyvíjet nadměrný zdroj hluku a v okolí objektu se nenacházejí zdroje 

hluku – nejsou nutná ochranná opatření proti hluku. 

 

07. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

  

Není součásti DP. 

 

08. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

  

Objekt bude možno užívat osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (viz. g. 

řešení bezbariérového užívání). 

 

09. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

  

Neřeší se v diplomové práci. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
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Neřeší se v diplomové práci. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

 

 Splaškové vody budou sváděny do veřejné kanalizace na p. č. 99/8 k.ú. Proskovice. 

Dešťové vody budou sváděny do veřejné dešťové kanalizace na p. č. 99/8 k.ú. Proskovice.   

Kanalizace z objektu je řešena jako oddílná, napojená kanalizační přípojkou na veřejnou 

kanalizaci. Použitá tvarovka 60° na vrchní části veřejné kanalizace. Přípojka je z materiálu 

PVC KG-systém OSMA.  Potrubí přípojky je uloženo do pískového lože a obsyp potrubí je až 

do výše 300 mm nad horní hranou trubky. Kolena mezi odpadním a svodným potrubím 

provedena dvěma kusy 45° a rovným (vyrovnávacím) mezičlánkem dlouhým 250 mm. 

Připojovací a odpadní (stoupací) potrubí OSMA HT-systém z PPs - polypropylen obtížně 

hořlavý. Provedení později nepřístupného potrubí bude věnována pečlivá pozornost. 

Kanalizace procházející přes základy bude uložena v kovové chráničce DN 200       viz výkres 

základů. Odpadní vnitřní kanalizace je opatřena přisávacími ventily podle potřeby a není 

vyvedena nad střešní plášť. 

Objekt bude odvodněn vnitřními i vnějšími svody opatřenými lapači střešních splavenin. [2] 

 

b) zásobování vodou  

Stavba bude napojena na vodovodní řád PVC DN 80 na p. č. 99/8 k.ú. Proskovice a 

vodovodní přípojka bude pokračovat s napojením na p. č. 99/8 k.ú. Proskovice. Měření vody 

bude umístěno v technické místnosti bytového domu. Přípojka bude provedena z PE potrubí 

typ HP PS 100 průměr 32 mm v délce 6,85 m.  

Vodorovné potrubí je vedeno v drážkách nebo v sádrokartonové příčce. Po vstupu do budovy 

je vodovod opatřen standardní vodoměrnou soustavou umístěnou v technické místnosti a to 

500 mm nad podlahou. 

Provedení později nepřístupného potrubí bude věnována pečlivá pozornost! Jako uzavírací 

ventily jsou navrhovány kulové kohouty. Vedení bude zaizolováno, aby nedocházelo k 

tepelným ztrátám. Po dokončení instalace a před uvedením do provozu se provedou příslušné 

zkoušky. 
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c) zásobování energiemi 

 

Přípojka NN bude napojena na stávající sloup NN umístěný na p. č. 112/1 k.ú. 

Proskovice. Přípojka NN bude v délce 12,9 m provedena zemním kabelem s měřením na 

hranici p. č. 72/1 k.ú. Proskovice. Kabelová přípojka bude vedena v p. č. 99/8 a bude 

ukončena v parcele 72/1 v bytovém domě.  

 

d) řešení dopravy 

 

Vjezd k bytovému domu je řešen novou komunikací z parcely 99/8 z asfaltobetonu 

šířky  3m. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Okolí domu bude upraveno ve formě okrasné zahrady a v jihozápadním rohu zahrady 

vytvoříme posezení spolu s hracím koutkem pro děti. Druhy okrasných dřevin budou 

specifikovány v projektu terénních úprav.  

 

f) elektronické komunikace 

 

Příjem televizního, rozhlasového a satelitního signálu bude zajištěn odpovídajícím 

technickým zařízením umístěným na střeše objektu bytového domu. Rozvod televizního, 

rozhlasového a satelitního signálu bude proveden do všech bytových jednotek v objektu 

formou jednotlivých slaboproudých rozvodů. 

 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

  

V objektu se nebudou nacházet žádná technologická zařízení. 

 

 



Diplomová práce 

21 
 

C. SITUACE 

Obsah: 
a) Situace širších vztahů  

b) Koordinační situace  

c) Zařízení staveniště  

d) Návrch vytyčovací sítě stavby  

 

a) Situace širších vztahů  

 

Neřeší se v diplomové práci. 

 

b) Koordinační situace 

 

Viz výkres č. 102 

 

c) Zařízení staveniště 

  

 Vyhotvení kompletního návrhu zařízení staveniště je komplexní proces, na který jsou 

kladeny dva protichůdné požadavky:  

1) plynulost procesu výstavby s ohledem na termín vyžaduje potřebný pokud možno co 

největší prostor pro skladování rozhodujících materiálu, rozmístění hlavních výroben a strojů, 

staveniště, komunikace, sociální zařízení a plochy pro vedení stavby a ostatní administrativu. 

2) minimalizace nákladů vyžaduje, aby zařízení staveniště bylo navrženo co nejmenší  a tím 

i z hlediska nákladů nejlevnější. 

 Podle JKSO budovy pro bydlení mají sazbu 2,4% z celkových nákladu na stavbu. 

Odhad počtu pracovníku dle harmonogramu prací bude v kritické době až 30 pracovníku. 

 

Provozní zařízení staveniště 

1) Zajištění ochrany a bezpečnosti 

Staveniště bude opatřeno plotem vysokým 2m s vyznačenými výstražnými cedulemi na 

viditelných místech. Staveniště bude opatřeno jednou branou v severní části a jendou branou 

ve východní části, obě budou opatřeny zámkem. Prostor stavby bude vymezen červenobílou 

páskou zavěšenou na lanku ve vzálenosti 5m od líce pomyslné fasády. Na stavbě bude na 
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dveřích stavbyvedoucího vyvěšen list se všemi důležitými kontakty, na vedení stavby, 

požárniky, lékařskou pomoc.   

2) Komunikace 

Pro příjezd vozidel na stavbu jsou položeny betonové panely v pískovém loži, pro staveništní 

komunikaci bude zbudován hutněný násep z drceného kameniva v tl. 100mm a pro příjezd 

k mezideponií je zvolen hutněný násyp v tl. 200mm. V případě nutnosti bude zajištěno 

odvodnění staveniště pomocí svahování do kalových jímek, kde bude umístěno kalové 

čerpadlo, které bude odvodňovat stavbu do dešťové kanalizace.    

3) Sklady, skládky 

Velikost staveništních skladů a způsob uskladňování stavebních hmot závisí především na 

rychlosti výstavby, způsobu uskladnění, pravidelnosti dodávky a konstrukcí skladu. Velikost 

skladů byla zvolena s ohledem na rozsah stavby pouze kvalifikovaným odhadem. Pro sklady 

nářadí a k uskladnění hmot které nesmějí být vystaveny povětrnosti bude sloužit unimobuňka 

2,4x6m. Skladky budou rozmístěny viz výkres zařízení staveniště. V případě nepostačujících 

kapacit staveništních skládek budou využity sklady a skládky dodavatelské firmy.  

Rozmístěním skladů a skládek je na staveništi zajištěn plynulý odběr materiálu podle 

naplánovaného postupu prací. V průběhu stavby může být rozmístění skladů a skládek 

změněno, tak aby byly náklady na staveništní dopravu optimalizovány.  

4) Energetické zdroje  

Staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě, nebudu nutno diesel-agregátů ani 

externí dodávka pitné a užitkové vody. 

 

Sociální a hygienická zařízení staveniště 

1) šatny  

minimální plocha šatny na jednoho pracovníka připadá 1,25m2 v případě použití šatny i ke 

svačinám je třeba šatny zvětšit na každého pracovníka o 0,5m2. Minimální světlá výška by 

měla činit 2,3m. Jako šatny budou zvoleny unimobuňky rozměru 2,4m x 6m. Počet bude 

odvislý od aktuálního nasazení subdodavatelských firem. Jako stále šatny lze považovat dvě 

unimobuňky subdodavatelů viz výkres zařízení staveniště. 

2) umyvadla 

15x pracovníku = 1x umyvadlo, pro účely stavby byl zvolen micí žlab se třemi armaturami , 

který bude dostatečný i pro 45 pracovníků.  

3) wc  
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 pro 50 mužů 2x sedadlo a 2x pisoár, pro ůčel stavby jsou zvoleny 4ks mobilního wc, splašky 

budou vyváženy 1x týdně, čištění tlakovou vodou a dezinfekce bude zajištěna v době po 

vyprázdnění odpadů.  

 

Výrobní zařízení staveniště 

1) Výrobny směsy 

budou umístěny poblíž zásobníku maltovin, tak aby neomezovaly provoz staveniště. 

2) Příprava výztuže a dílců 

budou umístěny poblíž skladu výztuží a ocelových prvků, tak aby neomezovaly provoz 

staveniště. 

 

d) Návrch vytyčovací sítě stavby 

 

Neřeší se v diplomové práci. 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 
 

01. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování PD 

  

Neřeší se v diplomové práci. 

 

02. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

  

Neřeší se v diplomové práci. 

 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Obsah: 

01. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
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d) Úpravy z hlediska BOZP třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 

 
 

01. Technická zpráva 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Stavební plocha bude cca 1090 m2. Z celé plochy staveniště budou sejmuty kulturní 

vrstvy. Ornice, podornice a zemina z výkopů budou skladovány na pozemku, který má 

dostatečnou rozlohu pro tyto skládky. Ornice i podornice budou zpětně použity 

k zahumusování po výstavbě objektu, zemina z výkopů bude zpětně použita k záhozu. Příjezd 

a přístup na pozemek bude z hlavní komunikace na p. č.72/1. Staveniště bude oploceno  

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

V bezprostředním okolí stavby vedou ulicemi následující inženýrské sítě. 

Na komunikaci 99/8 se nachází dešťový a splaškový kanalizační řád PVC DN 600, dále 

vodovod PVC DN 80, na p.č. 112/1 a 113/1 se nachází plynovodní řád PE DN 63 a silové 

vedení zavěšeným kabelem AYKY 3x120+70. Na pozemku stavby p.č.72/1 se nenachází 

žádná technická ani jiná infrastruktura. 

 

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

  

Pro výstavbu bude zapotřebí zajistit el. energii, vodu a kanalizaci.  

 

a) Elektrická energie  
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Bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s měřením spotřeby, který bude napojen na 

přípojku NN. 

 

b) Voda  

 

Pro výstavbu bude zajištěna z definitivní nové přípojky vody z p. č.  99/8 přes 

novou vodoměrnou šachtu. Voda bude zapotřebí pro základní hygienu pracovníků, pro 

ošetření betonů, pro očistu vozidel a pohotovostní výrobu stavebních směsí. 

 

c) Odvodnění staveniště 

 

Odvodnění stavební jámy bude řešeno přečerpáním z usazovacích jímek do kanalizace. 

Buňky zařízení staveniště budou provizorně napojeny na novou přípojku kanalizace DN 200, 

která bude vybudována v začátku stavby. 

 

d) Úpravy z hlediska BOZP třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných 

technických  požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Z hlediska 

zařízení staveniště a omezení volného pohybu osob se uplatní zejména příloha č. 2, odst. 4. 

Podmínky uvedené v této vyhlášce je třeba respektovat při zpracování dokumentace a 

organizace zařízení staveniště. 

Na staveništi této stavby se nepředpokládají žádné úpravy pro osoby s omezenou 

pohybovou schopností. 

Zábor staveniště bude oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob 

do prostoru staveniště. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

  

Bezpečnost práce - Při stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat příslušné 

ustanovení bezpečnostních předpisů a státních i oborových norem platných pro jednotlivé 

konstrukce a práce, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví na stavbě. Hlavně 
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vyhlášku č. 601/2006 Sb. Dále musí být na stavbě rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky 

dle ČSN ISO 3864 (018010).                  [3] 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Na staveništi budou umístěny stavební buňky s mobilní toaletou, dále pak mobilní 

buňka se skladem nářadí a buňka se skladem materiálu. 

Uložení materiálu bude řešeno přímo na staveništi a není nutný zábor dalších ploch mimo 

staveniště. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

  

Na této stavbě nebudou žádná zařízení vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

  

Neřeší se v diplomové práci. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

  

 Před výstavbou bude z plochy potřebné pro výstavbu sejmutá kulturní vrstva půdy. 

Ornice i podornice budou skladovány odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo k jejímu 

znehodnocení. Vlastní výstavba bude provedena šetrným způsobem. 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Pro výstavbu bytového domu je zpracován podrobný harmonogram výstavby. Z něho 

rozhodující dílčí termíny jsou: 

A zděný konstrukční systém, B skeletový konstrukční systém 

Zahájení   :  1. 3.  2012 

Dokončení   :  28. 2.  2013 

Lhůta výstavby :  12 měsíců 

 

14 dní před termínem uvědomí stavebník příslušný stavební úřad. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

Obsah: 

1. POZEMNÍ OBJEKTY 

2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

3. PROVOZNÍ SOUBORY 

 

1. POZEMNÍ OBJEKTY 

 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení přístupu 

včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

c) Kapacity, orientace, osvětlení a oslunění 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

f) Způsob založení objektu  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků  

h) Dopravní řešení 

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

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 

a) Účel objektu 

 

Stavební objekt bude sloužit k bydlení, suterén objektu bude vyhrazen pro parkování osobních 

automobilu a pro účely podnikáni. Byty jsou řešeny jako více pokojové jednotky a jsou 

zaměřeny na komfortní formu bydlení s užitnou podlahovou plochou přesahující 100m2. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení 

přístupu včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
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Bytový dům je navržen jako 5-ti podlažní. Objekt je nepodsklepený a je zastřešen plochou 

střechou. Řešení přirozeného osvětlení je zajištěno dostatečnou dimenzí okenních otvorů. 

Celková výška objektu od výškového bodu  ,,0,000“ je 16,5 m.  

Dispoziční řešení objektu. Objekt je situován schodišťovým traktem na sever. 

Vstup do objektu a do prostoru k podnikání je od hlavní komunikace tzn. ze severní strany. 

Vjezdy pro automobily do garážového stání jsou navrženy ze západní strany. Parkoviště pro 5 

osobních automobilu a jeden osobní automobil pro držitele invalidního průkazu, jsou 

umístěny ze severní strany sousedící s hlavní komunikací. Suterén má funkci jako 

komunikační prostor a dále též jako prostor pro zaparkování vozidel a je zde umístěn prostor 

k podnikání, dále technická místnost a sklepní boxy v počtu bytových jednotek. 1NP až 4NP 

je řešeno symetricky jako dvě bytové jednotky 4+ kk s lodžiemi na jižní straně rozepínající se 

po celé šíři jižní fasády. 

Zásady řešení objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených. 

Všechny vstupy do budovy jsou řešeny jako bezbariérové, všechny prostory určené k užívání 

obyvatel domu jsou svou velikostí přizpůsobeny přepravě invalidních osob. Šířka 

automatických vodorovně posuvných dveří výtahů je minimálně 800 mm. Kabina bude 

vybavena ve smyslu vyhlášky  369/2001 Sb. (obousměrné dorozumívací zařízení umístěné ve 

výšce max. 1000 mm; ovládací prvky ve výšce 800 až 1200 mm a vzdálenosti min. 400 mm 

od čelní nebo zadní stěny kabiny; ovladače pro volbu stanic také v hmatném značení; 

akustické značení příjezdu do stanice v rozmezí 35 až 55 dB). Rozdíly u jednotlivých 

hlavních vstupů do objektu jsou řešeny s výškovým rozdílem max. 20mm. Vstupní dveře 

umožňují otevření minimálně 900 mm. Otvíravá dveřní křídla budou vybavena vodorovnými 

madly ve výši 800 až 900 mm. Horní hrana zvonkového panelu u vstupů bude nejvýše 1200 

mm od podlahy. Podlahy místností musí mít povrch se součinitelem smykového tření min. 

0,6. Dveře v budově budou mít šířku minimálně 800 mm. 

 

c) Kapacity, orientace, osvětlení a oslunění 

Plocha stavebního pozemku   1090 m2  
  Plocha staveniště     1090 m2 

Zastavěná plocha budovou   293 m2 

Obestavěný prostor    4760 m3 

Celková podlahová plocha budovy  1177,40 m2 

Užitná plocha – pronajímatelné prostory 85 m2 

Plocha pro garážové stání   99,77 m2 
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Denní osvětlení a proslunění: 

Z hlediska úrovně denního osvětlení budou obytné místnosti bytových jednotek vyhovující 

vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 0580-2 Denní 

osvětlení obytných budov.              [4] 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu  

 

Jedná se o stavbu trvalou, se standardními nároky na kvalitní zpracování všech etap 

výstavby.  

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

 

Parametry konstrukcí (obvodových a konstrukcí oddělující provozy s rozdílnou 

teplotou) jsou navrženy tak, aby splňovaly požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle 

ČSN 730540-2 a další požadované parametry (především min. vnitřní povrchové teploty, 

zabránění kondenzaci uvnitř konstrukce). Výběr požadovaných hodnot součinitele prostupu 

tepla: 

- venkovní stěna    U = 0,38 W/m2K 

- okna      U = 1,70 W/m2K 

- střecha     U = 0,24 W/m2K 

- podlaha a stěna přilehlá k zemině U = 0,60 W/m2K                                         [5] 

 

f) Způsob založení objektu  

 

A zděný konstrukční systém 

  

 Objekt je založen na železobetonových základových pásech. 

 

B skeletový konstrukční systém 

 

 Objekt je založen na železobetonových prefabrikovaných kalichových patkách a 

základových prefa pražcích. 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Není součástí řešení DP.  

 

h) Dopravní řešení 

Není součástí řešení DP. 

 

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

Není součástí řešení DP. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Není součástí řešení DP. 

 

1.1.2 Výkresová část 

Viz seznam na str. 2 

 

1.2. Stavebně konstrukční část 

 

1.2.1 Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

I. Výkopy a zemní práce  

II. Základy  

III. Svislé nenosné konstrukce 

IV. Hydroizolace a protiradonová ochrana  

V. Nosné konstrukce  

VI. Schodiště a rampy 

VII. Podlahy  

VIII. Obvodový plášť, fasáda  

IX. Střešní plášť  

X. Výplně otvorů  

XI. Úpravy povrchů 

XII. Klempířské výrobky  
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XIII. Truhlářské výrobky  

XIV. Zámečnické výrobky  

XV. Komíny a komínové tělesa  

XVI. Protipožární izolace  

XVII. Ostatní výrobky  

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

h)Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

  

A zděný konstrukční systém 

Základové konstrukce jsou tvořeny základovými betonovými pásy. Objekt má jako 

nosný systém zvoleny stěnové konstrukce z Porothermu po obvodu je tvoří Porotherm block 

44 P+D ,vnitřní nosné stěny jsou z Porotherm 30 P+D. Stropy jsou tvořeny systémově 

z Porotherm nosníku POT a cihelných vložek Miako, tloušťky stropů  v rozměru 250 mm. 

Středová stěna oddělující bytové jednotky a stěna oddělující byt od schodiště je řešena jako 

zvukově izolační z cihelných bloků Porothem 25 AKU. Příčky jsou tvořeny z příčkových 

bloků Prorotherm a ze sádrokartónu. Zastřešení je tvořeno plochou střechou. 

B skeletový konstrukční systém 

Základové konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými patkami spolu 

s prefabrikovanými pražci. Základové patky jsou uloženy na betonové mazanině v nezámrzné 

hloubce -1,400m na tyto patky jsou uloženy pražce, které plní funkci ztužující a zároveň na ně 
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bude uložené výplňové zdivo (YTONG). Prostor garážového stání je přístupný díky zářezu 

v zemní pláni, tento zářez je zajištěn proti sesuvu záporovou stěnou délky 26m tvořenou 

z prefabrikovaných ŽB prvků, zápor rozměru 300x300mm a výpažnic tloušťky 100mm v. 

300mm  a zemních kotev. Objekt má jako nosný systém zvolené nosné prefabrikované rámy 

ze železobetonu, které jsou tvořeny sloupy, ztužidly, průvlaky. Pro vodorovné konstrukce jsou 

navrženy stropní panely spiroll tl. 250mm. Překlady nad otvory v obvodech konstrukcí jsou 

tvořeny spodním lícem prefa. průvlaků.                                                                                 [11] 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

I. Výkopy a zemní práce  

Výkopy na staveništi jsou navrženy převážně jako svahované, v západní části 

výkopových prací je navrženo záporové pažení v délce 27,2 bm a průměrné hloubky 

výkopu 2m. V rozsahu staveniště jinak nejsou navrženy hlubší výkopy  vyžadující  

speciální zajištění jejich stěn. Ve výkopech je vždy nutno zohlednit vlastnosti zemin a 

hladinu podzemní vody, v částech pod HPV bude navrženo odvodnění pomocí 

kalového čerpadla, pro případ srážkových vod je navrženo odvodnění drenážním 

systémem. Je třeba respektovat zejména normu ČSN 73 30 50 – Zemní práce, ČSN 

ISO 13333 (277933)- Stroje pro zemní práce, ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin 

a sypanin a normy související Pro zpětné zásypy výkopů kolem základových 

konstrukcí budou zásadně použity štěrkovité zeminy z výkopů, popř. dovezené. 

Hutnění bude prováděno po vrstvách max. 300 mm na hodnotu Edef2 = 45 MPa pod 

podlahy. 

 

II. Základy 

Z hlediska základových poměru se jedná o druhou geotechnicou  kategorii. 

Založení je navrženo na základových páseh, které jsou vyrobeny z železobetonu, 

základová spára je v nezamrzné hloubce 1,4m. Před betonáží základových pásů budou 

provedeny ležaté svody kanalizace (svodné potrubí) s patkovými koleny pro napojení 

svislých odpadů. Po vybetonování základových pásů bude v prostoru stavby proveden 

zásyp hutněným násypem ze strusky střední frakce v tloušťce 100 mm.  

 

III. Svislé nenosné konstrukce 

A zděný konstrukční systém 
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Hlavní dělící konstrukce budou provedeny jako zděné příčky Porotherm, jedná 

se o výplňové nenosné zdivo z dutinových tvárnic tl. 140mm a tl. 175mm, tam kde 

bylo nutné zohlednit opatření proti nadměrnému hluku , byly navrženy akustické 

příčky Porotherm tl. 250mm, jedná se zejména o odhlučnění schodišťového prostoru a 

separační příčka dvou bytových jednotek.  Příčky kde je potřeba vetšího množství 

instalací budou zhotoveny ze sádrokartonu. Předstěny a instalační šachty jsou 

navrženy jako SDK konstrukce. U zděných příček budou použity systémové překlady.  

B skeletový konstrukční systém 

Hlavní dělící konstrukce budou provedeny jako zděné příčky Ytong. Předstěny 

a instalační šachty jsou navrženy jako SDK konstrukce. U zděných příček budou 

použity systémové překlady. 

 

IV. Hydroizolace a protiradonová ochrana 

Objekt bude proti zemní vlhkosti izolován provedením vodorovné 

hydroizolace. Budou použity asfaltové pásy GLASTEK 40 speciál s hliníkovou 

vložkou ve dvou vrstvách. Všechny plochy uvnitř objektu, kde může dojít ke styku 

s vodou ( WC, sprchy, lodžie), budou pod obklady a dlažbou izolovány pružnou 

nátěrovou hydroizolační stěrkou SIKABOND ve dvou vrstvách. Obklady a dlažby 

budou pak spárovány hydroizolační spárovací hmotou. Ochrana proti radonu je 

vyřešena pomocí hydroizolace proti zemní vlhkosti, žádné další opatření není nutné.  

 

V. Nosné konstrukce 

A zděný konstrukční systém 

Svislým nosným prvkem stavby je zdivo Porotherm 44 P+D, které je obvodové 

a zdivo 30 P+D, které je vnitřní, dále pak v prostoru garážového stání jsou použity 

jako svislé nosníky železobetonové zpřažené konstrukce z ocelobetonu TR 200/10 

zalitá betonem C16/20, dále pak jsou použity dva průběžné železo-betonové pilíře 

300/400mm, které podepírají stropní průvlaky. Stropní konstrukce je řešena jako 

keramo-betonový strop, skládající se z Porotherm nosníku POT a keramických vložek 

miako v ojedinělých případech je použito dobetonávek.  

B skeletový konstrukční systém 

Svislým nosným prvkem stavby jsou sloupy 400x400mm . Mezi vodorovné 

nosné konstrukce patří stropní panely spiroll, prefabrikovaná schodišťová ramena, a 

stropní průvlaky a schodišťové nosníky.  
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VI. Schodiště a rampy 

A zděný konstrukční systém 

Všechna schodiště budou monolitická železobetonová, stupně ponese ŽB deska 

tl. 150mm vetknutá do nosné obvodové zděné konstrukce a bude vetknuta do 

stropních průvlaků, schodiště je řešeno jako tři ramenné. Návrh schodiště odpovídá 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy.[6] 

B skeletový konstrukční systém 

Prefabrikovaná schodišťová ramena jsou řešeny jako šikmé deskové prvky tl. 

150mm. Schodiště se skládá ze tří ramen, jednoho 2x zalomeného se dvěma 

mezipodestami  a dvou šikmých ramen napojených na hlavní podestové nosníky. 

 

VII. Podlahy  

Skladby jednotlivých podlah jsou specifikovány ve výkresové části. Betonovou 

mazaninu je nutno v ploše dilatovat dle technických předpisů a tuto dilataci "propsat i 

do povrchové vrstvy! Do skladby podlah bude vložena kročejová izolace – izolace 

steprock Rockwool, tloušťky dle jednotlivých skladeb podlah. Povrchovou vrstvu 

podlah bude tvořit keramická dlažba běžná a v prostoru lodžie bude použita 

mrazuvzdorná keramická dlažba. V prostoru schodiště bude použito zdrsněné 

keramické dlažby. Dále pak bude užita dřevěná podlaha z dubových vlysů, a samo-

nivelačních cementových stěrek bude použito v prostoru technického a hospodářského 

zázemí a prostoru garážového stání. 

 

VIII. Obvodový plášť, fasáda  

Fasáda bude provedena z tenkovrstvé strukturované akrylátové omítky. Vnější 

sokl bude opatřen vodoodpudivou mozaikovou omítkou ve výšce 300 mm.  

 

IX. Střešní plášť  

Je řešen jako jednoplášťová plochá střecha. Skladba s tepelnou izolací tl. 200 

mm tvořenou polystyrénem EPS 100, spádovou vrstvou z EPS 100 v tl. 0-150mm a 

hydroizolací Glastek 30 sticker ve dvou vrstvách a dalšími vrstvami viz. výkresová 

část, výška atiky u této střechy je 950 mm od horního líce stropní konstrukce. 

 

X. Výplně otvorů  
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okna a vedlejší dveře budou hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem. Barva 

oken bude v odstínu Ral 2011. Vchodové dveře budou jednokřídlové hliníkové 

prosklené, ve stejném barevném provedení jako okna. Vnitřní vstupní protipožární 

dveře budou osazené do dřevěných obložkových zárubní. Dveře v interiéru budou 

částečně prosklené, klasické křídlové a též posuvného typu viz výpis dveří. 

 

XI. Úpravy povrchů 

Budou provedeny vnitřní malby ve všech místnostech. V koupelně a na WC 

budou provedeny keramické obklady výšky 2m a v kuchyňských koutech bude 

proveden obklad v pásu 0,6 m nad prostorem kuchyňské linky. Omítky budou sádrové 

tl. 1cm. 

 

XII. Klempířské výrobky  

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z TiZn plechu. Bude provedeno 

oplechování vnějších podokeníku, lemování konstrukcí, oplechování atiky, prostupů 

střechou a oplechování stěn v lodžiích v celém svém obvodu daných otvorů.  Vše 

opatřeno povrchovou úpravou v oranžovém odstínu. Veškeré práce při provádění 

budou realizovány za dodržení ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí                           

                                                                                                                                      [7] 

XIII. Truhlářské výrobky  

Mezi truhlářské konstrukce patří vnitřní obložkové zárubně. Obložkové 

zárubně budou osazeny až po dokončení stavebních otvorů, maleb, obkladů a po 

položení podlahové krytiny. Dále pak zde patří vnitřní dřevěné parapety a barová 

deska, provedení truhlářských prvku je z dubového dřeva. 

 

XIV. Zámečnické výrobky  

Konstrukce zámečnické budou opatřeny žárovým zinkováním, jedná se 

zejména o schodišťové zábradlí, zábradlí v lodžii a dále pak zábradlí na atice.  

 

XV. Komíny a komínové tělesa  

Bude použito systémového komínu schiedel rozměru 360/500 mm. 

 

XVI. Protipožární izolace  
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Těsnění prostupů bude provedeno certifikovanými materiály a odbornými 

firmami, s oprávněním v ČR dle požadavků ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb. 

  

XVII. Ostatní výrobky  

Jedná se především o čistící zóny u vstupů do jednotlivých objektů, budou 

použity systémové výrobky pro exteriér a interiér k zamezení přenosu nečistot do 

interiéru. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Není součástí řešené DP. 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

 

Nejsou žádné zvláštní a neobvyklé konstrukční detaily, ani speciální technologické 

postupy. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Novostavba nebude ovlivňovat okolní zástavbu z hlediska jakýchkoliv omezení. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

Při výstavbě bytového domu nebude docházet k bouracím pracím. 

 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

Před zakrytím jednotlivých konstrukcí (základová spára, hydroizolace apod.) bude 

provedena kontrola konstrukce za účasti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, 

případně dalších dotčených osob a orgánu státního dohledu.  

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 
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ČSN 73 4301 Obytné budovy. Praha : Český normalizační institut, 2004. 28 s. 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Praha : Český normalizační institut, 

2006. 126 s. 

ČSN ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby. Praha : Český normalizační institut, 

2006. 144 s. 

ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Praha : Český normalizační 

institut, 1989. 24 s. 

Zákon č. 183/2006 Sb. : O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). 

[s.l.] : [s.n.], 2006. 38 s. 

Jako software pro vypracování projektové dokumentace byl použit AutoCAD 2010, 

pro vizualizaci objektu byl použit software REVIT 2007. 

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

Před realizací stavby bude vyhotovena výrobní dokumentace specifických nosných 

prvků.  

1.2.2 Výkresová část   

viz 1.1.2 Výkresová část 

 

1.2.3 Statické posouzení 

 Není součástí řešení DP. 

 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

 Není součástí řešení DP. 

 

1.4. Technika prostředí staveb 

Není součástí řešení DP. 

 

2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

Není součástí řešení DP. 

 

3. PROVOZNÍ SOUBORY 

 V objektu se nenacházejí žádné provozní soubory. 
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2. Přílohy k textové části 
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A. Technologické postupy 
 
A1 Zděný systém  
 
 
1) ZEMNÍ PRÁCE   

 

1. STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGIE 

 
Zemní práce - práce, které se zabývají rozdělováním hornin, přemísťováním výkopku, 

případně sypaniny, jejich sypáním, včetně jejich případného hutnění nebo jiného zpevňování a 

jinými úpravami, které souvisí s těmito pracemi. Technologické postupy zemních prací jsou 

zobecněny tak, aby platily pro stavbu zděného konstrukčního systému tak i skeletového 

systému.  

 

2. KVALIFIKACE A POČET ZAMĚSTNANCŮ 

 
Zemní práce můžeme provádět strojně nebo ručně 

 

2.1 Zemní práce prováděné strojně 

 
Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 

stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a splňují technické požadavky.  

Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s  

podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 

- Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

odbornou způsobilost. 

- Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena a přezkoušena z 

předpisů k zajištění bezpečnosti práce. 

- Stroj obsluhuje jeden pracovník, pokud výrobce v technických podmínkách nebo v 

návodu na obsluhu stroje nestanoví jinak. Vyžaduje-li to bezpečnost práce, dodavatel 

stavebních prací určí více člennou obsluhu. 

- Obsluhuje-li stroj více než jeden pracovník, musí být určen odpovědný pracovník. 

- Samostatně mohou obsluhovat stroje jen pracovníci duševně a tělesně způsobilí, starší 

18 let, pokud pro obsluhu stroje není stanovena vyšší věková hranice, kteří jsou: 
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- pověřeni výrobcem strojů (montují, ověřují, zkoušejí a předvádějí stroje, případně 

zaučují obsluhu), 

- určeni dodavatelem stavebních prací k obsluze (údržbě), prokazatelně zaškoleni a 

zacvičeni, případně podle zvláštních předpisů majících odbornou způsobilost k 

obsluze nebo řízení (topičský, jeřábnický, řidičský průkaz  pod.). 

- Obsluha se musí plně věnovat ovládání stroje tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 

osob, stroje a konstrukcí. 

- Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce a 

provozu, a které není schopna sama odstranit, nesmí stroj uvést do provozu a musí 

závadu ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Zjistí-li takovou závadu během provozu, 

musí stroj ihned zastavit a bezpečně zajistit proti nežádoucímu spuštění. Během 

provozu musí obsluha sledovat chod stroje a zjištěné závady zaznamenat do 

provozního deníku a tam, kde je to předepsáno, zaznamenávat i další určené údaje. 

- Obsluha musí před zahájením práce podle návodu výrobce prohlédnout stroj a 

příslušenství a překontrolovat, zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení 

funkčně činná. 

- Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita v průběhu všech pracovních 

operací. Je-li stroj vybaven opěrami, táhly nebo závěsy, musí být během provozu 

nastaveny v souladu s návodem výrobce v pracovní poloze a zajištěny proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění. 

- Výsuvné, sklopné a podobné části strojů a zařízení, včetně hadic, elektrických přívodů 

a vedení musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich styku s pohyblivými 

částmi stroje. 

- Při práci stroje za provozu na veřejných komunikacích musí dodavatel stavebních 

prací zajistit stálý dozor určeným pracovníkem. Tento pracovník je zejména povinen 

vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce. 

- Vibrační válce a pěchy musí být používány jen takovým způsobem a na takových 

pracovištích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací a způsobení škod na blízkých 

objektech, výkopech apod. 

- Stroje musí být při přerušení nebo ukončení provozu zajištěny tak, aby nemohly být 

zdrojem ohrožení nebo neoprávněného užití. 

- Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací strojů a 

technickými normami. Za včasné zajištění údržby a oprav strojů v souladu s 

dokumentací odpovídá dodavatel zemních prací. 
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2.2 Zemní práce prováděné ručně 

 
Práce spojené se zemními prácemi prováděnými ručně provádějí převážně zaučení 

stavební dělníci, kteří jsou řádně a prokazatelně seznámeni se závaznými technologickými 

předpisy a předpisy BOZP o kterých je proveden zápis do deníku BOZP a poučení je stvrzeno 

podpisy jednotlivých dělníků. Pracovní skupinu stavebních dělníků vede vedoucí čety – 

zakladač. 

 

3. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 

 
Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a uzavřených objektech musí 

být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. 

Zajištěním ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu se rozumí: 

- jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m 

- nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká 

- materiál z výkopu uložený v kyprém stavu 

Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich musí být 

opatřeny: 

- výstražnou dopravní značkou 

- v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem 

na začátku a na konci výkopu 

Přes výkopy hlubší než 0,5 a se má zřídit: 

- bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m na veřejných prostranstvích 

- přechody musí být široké nejméně 1,5 m 

Přes výkopy hluboké do 1,5 m se musí zřídit: 

- oboustranné jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m 

- oboustranné dvoutyčové zábradlí se zarážkou na veřejných prostranstvích 

Přes výkopy o hloubce nad 1,5 m se musí zřídit: 

- oboustranné dvoutyčové zábradlí se zarážkou 

Pro pracovníky pracující ve výkopech se musí zřídit: 

- bezpečný sestup (výstup) 

- sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m ve výkopech hlubších než 1,5 m 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
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Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit. 

Způsob zabezpečení objektů musí být stanoven v projektu stavby. 

 

4. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ 

 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Způsob zajištění musí být uveden 

v projektu stavby. 

Svislé stěny (boky) ručních výkopů  musí být zajištěny pažením od hloubky větší než. 

- 1,3 m v zastavěném území 

- 1,5 m v nezastavěném území (dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.) 

Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku nejméně 0,8m. 

Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do 

strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 

324/1990 Sb. 

Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 

odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození blízko stojících konstrukcí při 

přepažování a odstraňování pažení, ponechá se pažení v potřebné výšce ve výkopu. 

 

5. MECHANIZMY, POMOCNÉ PROSTŘEDKY 

 
Těžké mechanizační prostředky, které používáme při zemních pracích: 

- minirýpadla, rypadla, traktorová rypadla, hydraulická rypadla, dozery, pásové 

buldozery, grejdry, vibrační válce, pneumatikové válce, vibrační desky, skalní 

frézy, vrtné soupravy, mobilní drtící soupravy, korečkové mobilní rypadla, otočné 

nakladače, lopatové nakladače, čelní nakladače, jeřáby, nákladní auta atd. 

Lehké mechanizační prostředky: 

- lopaty, krumpáče, rýče, kolečka, metry, pásma apod. 

Nasazení zemních mechanismů pro zemní práce se řídí rozsahem složitosti a 

náročnosti vždy konkrétní stavby. Plán postupu provádění zemních prací těžkými 

mechanismy zpracovává oddělení technologie a přípravy. 

Podrobné informace o jednotlivých mechanizačních prostředcích , které používáme při 

zemních pracích je možno vyhledat např. na: http://www.stavebnitechnologie.cz/, či na 

internetových stránkách a v technických listech výrobců jednotlivých strojů.                        [8] 
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6. ÚDAJE O ZPRACOVANÉM MATERIÁLU 

 
Zpracovatelnost a zatřídění zemin a hornin se provádí dle ČSN 73 613. 

 

7. PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ 

 
7.1 Průzkum staveniště a hydrologické podmínky staveniště 

 
- Před zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací ověřit na staveništi 

(pracovišti) inženýrské sítě, podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých 

látek a ve spolupráci s projektantem stanovit opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

Zjištěné skutečnosti budou zapsány do stavebního deníku nebo do předávacího 

protokolu staveniště a stvrzeny podpisy zainteresovaných stran. 

- Průzkum staveniště musí být řešen v rámci projektu stavby. 

- Geologické poměry na stavbě se zjišťují inženýrsko geologickým průzkumem. 

- Na podkladě výsledků geologického průzkumu a průzkumu překážek na stavbě je 

projektant povinen stanovit třídu hornin a ve spolupráci s dodavatelem opatření k 

zajištění bezpečnosti práce. 

- Zjišťují se rovněž hydrologické podmínky staveniště tzv. pracovní hladina vody - 

hladina podzemní vody ve výkopku v čase provádění zemních prací. 

Rozlišuje se :   a) navržená pracovní hladina vody 

b) skutečná hladina vody 

- Pokud podle výsledků průzkumů zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 

podzemní vody, je nutno určit způsob a rozsah jak hladinu snížit (např. odvedením 

nebo odčerpáním vody)‚ nebo se musí předepsat zemní práce pod vodou. 

- Stavební jámy zasahující pod hladinu podzemní vody musíme odvodňovat a při větším 

přítoku v hloubce těsnit po obvodě štětovými nebo podzemními stěnami. Při 

odvodňování postupujeme tak, že vodu stahujeme po povrchu do příkopů a svádíme 

do studní, odkud  ji čerpáme  (povrchové odvodňování)‚ nebo ji čerpáme z vrtaných 

studní nebo čerpacími jehlami (hloubkové odvodňování). 

-  

7.2 Vyznačení inženýrských sítí  

 
- Při projektování zemních prací je povinností investora, aby zajistil vyznačení všech 

inženýrských sítí a jiných překážek z hlediska směrového a hloubkového uložení. 
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- Projekt stavby musí obsahovat vyznačení všech inženýrských sítí a jiných překážek 

pod zemí, na povrchu a nad zemí. Vyznačení všech inženýrských síti v projektu stavby 

musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska směrového i 

hloubkového uložení. Zjištěné skutečnosti budou zapsány do stavebního deníku a nebo 

do předávacího protokolu staveniště a stvrzeny podpisy zainteresovaných stran. 

- Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu 

vyznačení tras podzemních vedeni inženýrských síti a jiných překážek. S druhem 

inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí 

být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy 

inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. 

-  

7.3 Vytyčení zemních prací 

 
Prostorová poloha stavebního objektu (hlavní polohové čáry, hlavní osy a hlavní body 

trasy (případně charakteristická body) a z něj geometrické prvky podrobného vytyčení (body, 

osy, roviny, výškové úrovně a pod.) se vyznačí vytyčovacími značkami a zajistí zajišťovacími 

značkami. 

Při vykopávkách se vytyčení rohových bodů má zabezpečovat lavičkami umístěnými 

1m až 2m od obrysu výkopu. Na lavičce se může vyznačit i pracovní výška. 

Obrysy zemních konstrukcí se mají označovat profilovými lavičkami. Niveleta 

budoucího násypu se má vyznačit laťovým křížením osazeným u osového kolíku. Tvar sklonu 

se označuje šikmými lavičkami umístěnými na okraji paty násypu nebo výkopu. 

Investor zajišťuje vytýčení a předání výškového bodu, hlavní osy (2 směrových bodů) 

stavby zhotoviteli a ten prostřednictvím těchto bodů zajišťuje prostorovou polohu stavebního 

objektu a z něj geometrické prvky podrobného vytýčení (body, osy, roviny, výškové úrovně 

apod.) 

 

7.4 Zemní práce podél podzemních a nadzemních vedení a při křižování s nimi 

 
Obnažení podzemních vedení se může provádět strojově, pokud to předpisy dovolují, 

tak nejblíže 1 m od jeho vyznačené polohy. Vedení sítí má být, pokud je to z provozních 

důvodů možné, v té době vyřazeno z provozu. Další práce se provádějí ručně a způsobem 

odpovídajícím charakteru vedení. O způsobu a postupu vykonávání zemních prací v místech, 
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kde jsou podzemní vedení a o bezpečnostních opatřeních musí být pracovníci před začátkem 

prací prokazatelně poučeni. 

 

7.5 Nálezy ve výkopech 

 
Pokud se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, při kterých se nedá vyloučit, 

že jde o nálezy povahy historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o 

minerální prameny nebo o jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se podle 

stavebního zákona  ( §127 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) 

 

7.6 Přípravné práce 

 
- Porosty a ornice se musí odstranit v souladu s příslušnými předpisy zákona České 

národní rady o Pozemkovém fondu České republiky č. 569/1991 Sb. ve znění zákona 

č. 253/2003 Sb. 

- Při stavebních pracích každého druhu se musí provést odkrytí kultivované vrstvy 

půdy. Musí se přemístit tak, jak to organizace výstavby a zachování kvality 

zkultivované půdy vyžadují. 

- Zkultivovaná půda na dočasné skládce musí být správně a na vhodném místě uložena 

a tvarovaná výška nemá přesáhnout 2 m, sklony svahů 1:1,5 až 1:2. 

-  

7.7 Ochrana základové spáry a dodržení zimních opatření 

 
Je-li nebezpečí, že se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo dopravou 

materiálu, je třeba výkop provádět tak, aby na něj bezprostředně navazovaly následující 

technologické operace. 

U prací menšího rozsahu je třeba výkop neprovádět až na úroveň základové spáry, ale 

ponechat vrstvu cca 200 mm na ochranu základového podloží, které se odstraní až 

bezprostředně před betonáží základů. V zimním období je nutno chránit základovou spáru 

proti promrznutí rohožemi. Dojde-li přesto k zmrznuti zeminy, je nutno zmrzlou vrstvu 

odstranit těsně před betonáží základů a nahradit ji jiným nenarušeným materiálem 

(štěrkopískové násypy, hubený beton a pod.). 

 

7.8 Ochrana výkopu před přítokem vody 
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Zabránit přítoku povrchových vod do výkopů řádným vyspádováním. 

 

7.9 Dodržení sklonů bočních stěn a zatěžování svahů 

 
Nepažené výkopy, které se hloubí do 3 m musí mít boční stěny ve sklonu 

odpovídajícímu stabilitě zeminy. Např.: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Při svahování ve výše uvedeném sklonu je nutno nezatěžovat svahy a stěny skládkami 

materiálu. 

 

7.10 Přesnost provedení dna a stěn zákl. jam 

 
- Dna a stěny základových jam, rýhy a šachty, ke kterým přiléhají stavební konstrukce 

mohou mít odchylku od navrženého tvaru + 30 mm a (-50) mm 

- Upravená pláň dna výkopu, na které bude provedena zpevněná plocha (násypy), musí 

být provedena s přesností ± (40 mm + 1/10) rozměru největšího zrna. 

- Místní rovinnost se kontroluje 3 m latí a nesmí pod ní být větší prohlubně jak 50 mm, 

nebo 1/3 rozměru největšího zrna 

- Na pláni, kde má být uložena ornice se kontroluje jenom dodržení rovinnosti. 

 

 

 

 

 

Druh horniny  cm(v)/1m(š) Sklon  v : š 

písek silně zhlíněný 200/1 1:0,5 

písek podle tvaru zrn 100/1-150/1 1 : 1 až 1 : 0,75 

štěrk zajílovaný 400/1 1 : 0,25 

štěrk podle zrnitosti 150/1-100/1 1 : 0,75 až 1 : 1 

hlína 400/1-200/1 1 : 0,25 až 1 : 0,5 

jíl 400/1-200/1 1 : 0,25 až 1 : 0,5 

spraš suchá 400/1 1 : 0,25 š 

v 
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7.11 Šířka pracovního prostoru a šířka na pažení ve výkopech 

 
Tab. 1  Nejmenší dovolená šířka pracovního prostoru b pro zhotovení izolace 

 

Druh izolace 
Nejmenší dovolená šířka pracovního prostoru 

„b“ v m pro pažené a otevřené výkopy 

Nátěrové a vložkové izolace 

zpracované za horka 
1,2 

Nátěry za studena, natavované 

izolace a izolace foliové 
0,8 

 

Obr. 1  Nejmenší šířky pracovního prostoru na provedení izolací 

 

Tab. 2  Nejmenší šířky pracovního prostoru na použití bednění 

 

Hloubka 

výkopu v m 

Nejmenší šířka pracovního prostoru „b“ v m 

Roubené výkopy 

Neroubené výkopy se sklonem svahu 

Menší a nebo rovným 

1 : 0,6 (167cm/m) 

Větším než 1 : 0,6 

(167cm/m) 

Do 4 

Nad 4 do 6 

Nad 6 

0,6 

0,8 

1,0 

0,3 

0,3 

0,3 

0,5 

0,5 

0,5 
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7.12 Dodržování tloušťky vrstev a použitého materiálu, stroje pro zhutňování Zemin 

 
Pro budování násypů je vhodné používat sypaniny z nesoudržných hornin, např. písek, 

štěrk, kamenitý materiál, protože jsou málo stlačitelné, značně propustné, nejsou namrzavé, 

poměrně dobře se zhutňuji, jsou objemově stálé a nerozbřídají. 

Sypaniny ze soudržných zemin, např. jíly, prachovité zeminy, hlíny, spraše a sprašové 

hlíny jsou méně vhodné, protože při vyšší vlhkosti mají menší pevnost, jsou plastické, 

namrzavé, poměrně objemově nestálé, rozbřídají a obtížně se zhutňují. Pro zlepšení 

zpracovatelnosti a kvality se doporučuje násypové těleso promíchat ve vrstvách 200 mm 

štěrkopísku a 200 mm hlíny. Zhutnění po vrstvách max. 400 mm. Volba zhutňovacích 

prostředků a technologických parametrů zhutňování (tloušťka vrstvy, typ zhutňovacího 

prostředku, počet a rychlost zhutňovacího prostředku atd.) stanoví akreditovaná zkušebna. 

Zásypy kolem patek a pod podlahami je nutno provádět po vrstvách 200 - 400 mm. 

Hutnění se provádí vibračními pěchy nebo ručně ovládanými vibračními válci. 

 

8. STROJE PRO ZHUTŇOVÁNÍ ZEMIN 

 
Zhutňovací stroje svým statickým a dynamickým zhutňovacím účinkem bezprostředně 

ovlivňují kvalitu stavebního díla. U nových koncepcí zhutňovacích strojů se vyžaduje, aby 

měly velký rozsah použitelnosti a přizpůsobitelnosti v různých měnících se podmínkách 

mechaniky zemin, vlhkosti, hloubky hutnění apod. 

 

Podle způsobu práce rozdělujeme zhutňovací stroje do 4 skupin: 

1. Stroje působící statickým tlakem 

2. Stroje zhutňující nárazem 

3. Stroje zhutňující vibrací 

4. Stroje s kombinovanými účinky 

8.1 Stroje působící statickým tlakem 

Mezi zhutňovací stroje působící statickým tlakem patří válce hladké, rýhované, 

ježkové a pneumatické 

Pohybem těchto strojů se zemina po vrstvách zhutňuje. Požadovaný stupeň zhutnění se 

dosáhne vícenásobným pohybem. Počet jízd závisí od druhu zeminy, tloušťky vrstvy a od 
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druhu a váhy stroje. Většina válců je konstruovaná tak, že váhu je možno zvyšovat přidáním 

zátěže. 

Hladké válce 

Hladké válce vždy uválcují  povrch zeminy což není výhodné pro spojení s další 

vrstvou. Jsou vhodná na zarovnání živičných povrchů vozovek. 

Rýhované válce 

Rozeznáváme následující rýhované válce: 

- S prstencovými žebry 

- válce mřížkové 

Oba dva druhy těchto válců vyvozují velký specifický tlak zvláště na malých 

plochách, a proto je třeba s nimi přecházet několikrát po povrchu zhutňované 

vrstvy.Osvědčují se v jílovitých zeminách a zhutňují se do hloubky 25 až 35 cm. 

Pneumatické válce 

Rozdělujeme je na dvounápravové nebo jednonápravové - vlečné.Pneumatikové válce 

zhutňují mnohem účinněji než válce hladké, protože rovněž působí soustředěným tlakem na 

malé plochy.Těžší typy pneumatikových válců jsou vhodné rovněž na zhutňování kamenitého 

materiálu. 

Ježkové válce 

Ježkové válce velmi dobře zhutňují jílovité zeminy. Mají po celém obvodě válcového 

kola trny, které dosedají velkým tlakem na malou plochu. Trny mají nejčastěji tvar zkoseného 

jehlanu nebo kuželu, případně mají zahnuté nebo rozšířené konce. 

 

8.2 Stroje zhutňující nárazem 

 

Sem patří beranidla univerzálních rypadel a výbušné beranidla, které zhutňují násypy 

pádem vlastní váhou. Beranidla jsou velmi účinné zhutňovací zařízení, kterými je možno 

beranit ± kamenité násypy. Tloušťka zhutňované vrstvy bývá 50 až 100 cm Beranidla těžké 

l,5t jsou zavěšené na výložnících univerzálních rypadel nebo traktorů. Dosedací plocha bývá 

asi l m.Beranidlo dopadá z výšky 2 až 5 m. 
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Výbušné beranidla jsou přímé nebo nakloněné válce váhy 100 až 2500 kg. Plášť tvoří 

motorový válec, v kterém se pohybují dva písty. Při výbuchu se celý stroj vymrští asi o 20 až 

40 cm. Zemina se zhutňuje jednak tím, že se stroj od podloží odrazí a jednak jeho dopadem. 

 

8.3 Stroje zhutňující vibrací 

 

Stroje zhutňující vibrací jsou obzvlášť vhodně na zhutňování sypkých zemin. Kmitání 

vyvolané vibrátory se přenáší na zeminu a výsledkem je, že menší zrna sypké zeminy zapadají 

mezi větší, čím se násyp stane hutným a únosným. Zhutňovače a vibrátory dle jednotlivých 

typů působí do hloubky od 30 cm - 20 cm. 

 

8.4. Zhutňovací stroje s kombinovanými účinky 

 

Zhutňovací stroje s kombinovanými účinky jsou vlastně vibrátory a válce, takže jde o 

zhutňování tlakem a vibrací. Rozdělujeme je na tahané nebo motorové. 

 

9. ROUBENÍ A PAŽENÍ 

 
Roubeni -  dočasná stavební konstrukce, která chrání stěny výkopu proti sesuvu. 

Pažení -  plochá výplň roubení, která je v přímém styku se zeminou. 

Roubení  

Roubení musí být navrhnuto tak, aby zajišťovalo bezpečnost pracujících pod stěnami 

výkopů, zabránilo poklesu okolního území, znemožnilo sesouvání stěn výkopů a aby 

zabránilo ohrožení stability hotových nebo budovaných objektů v sousedství. 

Pažení 

Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením cd hloubky větší než 

a) 1,3 m v zastavěném území 

b) 1,5 m v nezastavěném území 
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10. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 
Všechny zemní práce se musí provádět se stálou ochrannou povrchových a 

podzemních vod před škodlivými účinky ropných látek od stavebních strojů. Způsob a rozsah 

opatření, kterými se brání přítoku vody na staveniště (např. vybudováním záchytných 

příkopů, drenáží, ochranných hrází) určuje dokumentace staveb. 

Při vlastním provádění zemních prací se mudí postupovat tak, aby nedocházelo k 

zamoření staveniště, Zabránit přítoku povrchových vod do výkopů je možno řádným 

vyspádováním a včasným zhutněním povrchu se podaří odvést většinu srážkových vod. 

Pokud podle výsledků průzkumu zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 

podzemní vody, je potřebné buď určit způsob a rozsah jak hladinu snížit např.odvedením 

nebo odčerpáním vody )‚ nebo se musí předepsat zemní práce pod vodou 

Pokud by mohla porucha čerpadla ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, 

případně zastavit plynulý postup prací, musí se určit potřebné opatření (náhradní čerpací 

soustavy, příp. náhradní zdroj energie). 

Je povinností investora, aby dal podzemní rozvody zakreslit do projektu .Zemní práce 

nesmí být zahájeny před vyznačením inženýrských sítí. 

Nevyplavování jemných Částí hornin 

Během Čerpání je nutno dbát, aby se intenzivním čerpáním vody neodsávaly nebo 

nevyplavovaly jemné části hornin pod sousedními objekty nebo sousedním územím, což by 

mohlo vést k nerovnoměrnému sedání a k poškození zmíněných objektů nebo k 

nerovnoměrnému sedaní sousedního území. 

Stavební jámy zasahující pod hladinu podzemní vody musíme odvodňovat a při větším 

přítoku v hloubce těsnit po obvodě štětovými nebo podzemními stěnami. 

Při odvodňování postupujeme tak, že vodu stahujeme po povrchu do příkopů a 

svádíme do studní, odkud ji čerpáme povrchové odvodňování) nebo ji čerpáme z vrtaných 

studní nebo Čerpacími jehlami (hloubkové odvodňování). 

Tekutý jemný písek se může objevit i při povrchovém odvodnění. Vytvoření tekutých 

jemných písků se proto zamezuje hloubkovým odvodňováním. 

Pro hrubší Zeminu se používá vrtaných studní, do kterých se vkládá děrovaná trouba ( 

zvaná zárubnice ) ovinutá sítem a obsypaná filtrační zeminou, pro jemnější zeminu se používá 

čerpacích jehel, tj.trubek opatřených na spodním konci filtrem. Pro návrh hloubkového 
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odvodnění musí projektant stanovit tzv. filtrační koeficient K, který se určuje Z čerpacího 

pokusu. 

U hloubkového odvodňování je nutno kontrolovat nepřetržitost čerpání, doporučuje se 

použít automatického ovládání čerpadla.  

 
2) SPODNÍ A HRUBÁ STAVBA 
 
 
1. ÚVOD 

Jedná se o nepodsklepený bytový dům, který je navržen jako 5-ti podlažní s plochou 

střechou. Řešení přirozeného osvětlení je zajištěno dostatečnou dimenzí okenních otvorů. 

Celková výška objektu od výškového bodu  ,,0,000“  je 16,5 m.  

Svislé a vodorovné nosné i nenosné konstrukce v objektu jsou navrženy v systému 

POROTHERM. Pracovní postup provádění těchto konstrukcí je tedy omezen, respektive 

korigován předpisy výrobce, tj. společností Wienerberger cihlářský průmysl, a.s..  

 

2. PŘEHLED MATERIÁLŮ 

 

2.1 Základy 

 

Základové konstrukce jsou tvořeny základovými železobetonovými pásy z betonu 

třídy C20/25, šířka pásu je 500mm až 1000mm, základová spára je na úrovni -1,400m, pod 

základovými pásy je podkladní beton třídy C16/20 přesahující líc ŽB pásů o 80 mm, tak aby 

bylo možno kotvit bednění do tohoto podkladního bednění. 

 

2.2 Zděný systém Porotherm 

 

Pro obvodové zdivo byly navrženy cihelné bloky POROTHERM 44 P+D. Pro 

odstranění lineárních tepelných mostů jsou tyto bloky doplněny koncovými cihlami pro 

ostění, parapety a doplňkovými polovičními a rohovými cihlami v rozích a koutech.  

Pro vnitřní nosné zdivo byly zvoleny cihelné bloky POROTHERM 30 P+D. 

Pro vnitřní nenosné zdivo oddělující jednotlivé pokoje byl z požadavků na zvukovou 

izolaci zdiva navržen systém cihelných bloků POROTHERM 19 AKU P+D, který splňuje 

akustické požadavky. Vnitřní nenosné zdivo – příčky bude tvořeno cihelnými bloky 

POROTHERM 14 P+D. 
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Vnější zdi budou vyzděny na tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Tato malta 

zvyšuje tepelný odpor zdiva o 22%, zjednodušuje a urychluje samotný proces zdění a je 

hygienicky nezávadná. Vnitřní zdi budou vyzděny na maltu POROTHERM CB. 

Překlady budou tvořeny systémem POROTHERM 7 v délkách 1250-3250mm. 

Stropní konstrukce bude tvořena POROTHERM nosníky POT v délkách 6500 a 4250 

mm stropními vložkami MIAKO 19/62,5 a 19/50,  věncovkami POROTHERM VT 8/23,8. 

 

 

3. MECHANIZACE, PRACOVNÍ POMŮCKY A DOPLŇKY 

 

Těžká mechanizace:  autojeřáb TATRA AD28 
            stavební výtah GEDA 500/ZP 

    domíchávač betonu MAN TGS 35, 400 8x4 

                                    čerpadla 

Lehká mechanizace:  stavební míchačka 

                                     elektrické ruční míchadlo 

                        příklepová vrtačka  

                                   pneumatické kladivo 

                                   kotoučová pila 

                                 frézka drážkovací 

 

Zednické pomůcky:   zednická lžíce 

  naběrák 

  olovnice 

  zednické kladivo 

  gumová palička 

  vodováha 

  svinovací metr 

hoblovaná lať (se značkami po 125 mm pro kontrolu délkového 

a výškového modulu) 

  pomůcka pro přesné maltování  

ocelové stěnové spony (z nerezového plechu tloušťky 0,75 mm 

pro kotvení nosných i nenosných stěn) 
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Upevňovací technika:  hmoždinky a vruty pro upevňování rámů oken a dveří, obkladů 

stěn, instalačních vedení a různých zařizovacích předmětů 

 

4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP BETONÁŽE 

 

4.1 Bednění 

 

Před samotným zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím překontrolovány, 

že jsou v požadované kvalitě dokončený předcházející práce a to zejména: 

- základová spára 

- podkladní betony 

- ochranné betonové potěry na hydroizolacích 

- jiné konstrukce dle projektové dokumentace (PD) 

Přitom je třeba prověřit, zda jsou dodržené povolené odchylky stanovené pro dané 

konstrukce. Před zahájením konstrukce je nutno, minimálně v rozsahu spár, podklad vyčistit, 

případně odčerpat vodu. Při přejímce pracoviště se rovněž prověřuje únosnost podkladu, na 

kterém bude bednění, zejména jeho podpůrné konstrukce postaveny.  

Prověří se dále, zda jsou pevně stanoveny vytyčovací výškové a polohové body, na 

které bude železobetonová konstrukce orientována.  

Bednění musí být provedeno v souladu se ZTP výrobce nebo dodavatele systémového 

bednění. 

Bednění ve svých jednotlivých částech i jako celek musí být zabezpečené proti 

uvolnění, posunutí, vybočení nebo borcení, a provedené tak, aby umožnilo postupné 

odbedňování podle potřeby. Bednění musí být dostatečně tuhé, aby se zajistilo vyhovující 

tolerance dokončených konstrukcí. Spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné, tj. 

bednění musí být provedeno tak, aby vlivem netěsnosti nedošlo k vyplavení jemných složek 

betonu a aby neporušil povrch konstrukce. Vnitřní povrch bednění musí být čistý.  

Nenosné bednění konstrukcí, zejména jeho boční části, může být odstraněno, když 

dosáhne beton požadované pevnosti, tak aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a 

hran. Nosné bednění nesmí být odstraněné dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti. 

 

4.2 Armování 
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Vstupní kontrola 

Před zahájením ukládání výztuže se prověří, zda byla provedena výstupní kontrola 

bednění. Při kladném výsledku mohou být zahájeny železářské práce. Z hlediska připravenosti 

bednění pro montáž armatury musí být bednění důkladně očištěné a nastříkané odbedňovacím 

přípravkem. 

Při vstupní kontrole materiálu se postupuje v souladu s dokumentovaným postupem. 

Při tom je třeba sledovat, zda naohýbaná výztuž z armovny je dodána podle objednávky, PD a 

v souladu s dodacím listem. Zejména: 

- druh oceli 

- průměr dle jednotlivých prvků 

- délky, ohyby, tvary výztuže, ukončení prutů 

- počet kusů 

- čistota povrchu výztuže 

- dokladování jakosti výztuže 

- místa stykování nastavování prutů 

 

Ukládání výztuže 

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, aby 

i během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. 

Betonová ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý povrch bez odlupujících se okují, 

bez mastnoty a nečistot, bez znečištění ztvrdlým cementovým mlékem apod. Jakékoli 

nečistoty, které snižují přilnavosti oceli a betonu, se musí odstranit.    

 

Krytí výztuže 

Tloušťka krycí vrstvy výztuže je předepsaná v projektové dokumentaci. Pro 

zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční podložky. 

Nejvhodnější jsou z PVC, betonové nebo vláknocementové. V žádném případě se nesmí 

používat podložky z materiálu, který podléhá korozi nebo způsobuje skvrny na povrchu 

hotového betonu. Mezery mezi pruty výztuže musí být větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce 

kameniva v použité betonové směsi. 
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4.3 Betonáž 

Pro přejímku betonové směsi se musí vytvořit na staveništi takové podmínky, aby se 

přejímka mohla uskutečnit v nejkratší době a aby nedošlo ke znehodnocení betonové směsi. 

Při vstupní kontrole se prověřuje: 

- shoda údajů na dodacím listě s objednávkou 

- čas zamíchání betonové směsi 

- teplota betonové směsi při nízkých nebo záporných teplotách 

Před zahájením betonáže musí být prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola bednění a 

vstupní kontrola železářských prací. O betonáži a provedených kontrolních zkouškách se vede 

zápis ve stavebním deníku. Při betonáži je nutno dodržet následující zásady: 

- nasákavé bednění se musí navlhčit tam, kde se bude betonová směs ukládat 

- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání 

- betonové ucelené části musí být zabezpečené tak, aby byly plynulé, bez přerušení 

- betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách 

- betonová směs se nesmí volně spouštět do hloubky větší než 1,5 m 

- ukládání další vrstvy betonové směsi na předchozí, dokud je nezhutněná, je zakázáno 

- betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění nebo posunu 

výztuže  

- přerušit betonování je možno na tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne hodnoty 

3,5 MPa požadované při zkoušce tuhnutí 

- při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do jednoho 

místa 

Ochrana betonu 

K dosažení předpokládaných vlastností betonu je nutné ošetřování a ochrana betonu 

po určitou dobu po zabetonování. Ošetřováním betonu má zabránit předčasnému vysychání, 

zvláště v důsledku slunečnímu záření a působení větru. Hlavními metodami ošetřování jsou 

ponechání betonu v bednění, přikrytí folií nebo vlhkou tkaninou, stříkání vodou. Ochrana má 

zabránit: 

- vyplavení při dešti 

- rychlému ochlazení betonu během prvních dnů uložení 

- vysokému vnitřnímu rozdílu teplot 

- působení nízkých teplot nebo mrazu 

- vibracím a nárazům 
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4.4 Výstupní kontrola a přejímka 

Tvary a rozměry betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům v projektové 

dokumentaci. Jakost povrchu betonových konstrukcí se musí kontrolovat co nejdříve, 

bezprostředně po odbednění. Celková plocha vadných míst nesmí převyšovat 5% celkového 

povrchu dané konstrukce. 

Zápisem ve stavebním deníku vyzve stavbyvedoucí technický dozor investora v prověrce 

dokončené betonové konstrukce. K přejímce připraví dodavatel a zhotovitel konstrukce 

dokladovou část. 

 

5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZDĚNÍ 

 

5.1 Povětrnostní vlivy 

 

Zdění za normálních podmínek 

Při zdění za normálních podmínek je třeba dodržet následující požadavky stanovené 

společností Wienerberger: 

- zdící prvky vlhčit vždy, když je nebezpečí, že by nadměrně odebíraly vodu maltě 

- před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí navlhčit zaschlé 

ložné plochy 

- zdivo na cementovou a vápenocementovou maltu chránit za suchého horkého počasí 

před vysoušením a to zakrytím a vlhčením 

- před použitím speciálních tmelů, suchých maltových směsí se vždy dokonale seznámit 

s technologií jejich přípravy pro zdění a dbát pokynů výrobce těchto hmot 

 

Zdění za nízkých teplot 

Zděním za nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší 

než + 5 °C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. Při zdění za nízkých teplot se sledují teploty 

prostředí, malty, zdících prvků a povrchu uloženého zdiva (min. +10 °C). Zdící prvky musí 

být vždy chráněny proti provlhnutí (deštěm, sněhem apod.). Při nízkých teplotách je možné 

zdít jen za těchto opatření: 

- klesne-li teplota pod +5 °C:  

- k výrobě malty přednostně použít mletého vápna max. 3 měsíce starého (vyvine větší 

teplo) a ohřát vodu (max. +60 °C), 
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- klesne-li teplota pod 0 °C:  

- ohřát záměsovou vodu 

- použít maltu o jeden stupeň vyšší 

- použít ohřívané kamenivo 

- použít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty jen když mají certifikát – jejich 

účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle ČSN 72 24 30 – 3 – Malta pro 

stavební účely. Část 3 : Malty pro zdění z keramických dílců a stykové malty 

- klesne-li teplota pod -5 °C:  

- doporučuje se ohřát i drobné kamenivo (max. 60 °C) pro výrobu malty a prodloužit 

dobu mísení až na dvojnásobek doby 

- mísení za normálních teplot, teplota malty těsně před použitím ke zdění 

- nesmí klesnout pod +15 °C, 

- povrch podkladu, na který se zdí, musí mít teplotu nejméně +10 °C 

- malty musí být zpracovány nejdéle do 15 minut po rozdělání 

- je třeba zdít bez přerušení, maltu rozlévat v malých záběrech, zdící prvky ukládat bez 

předběžného vlhčení a při zdění se nesmí používat řídká malta (cihly je nutné do 

maltového lože řádně zatlačit) 

- pro výrobu maltové směsi se nesmí použít zmrzlého kameniva 

- zdící prvky je nutné chránit proti dešti a sněhu, není dovoleno zdít z přechlazených či 

zmrzlých zdících prvků 

- při přerušení a po ukončení prací musí být položené zdivo chráněno proti mrazu 

přikrytím tepelně izolačním materiálem (PE fólie nejsou vhodné) a to na tak dlouho, 

dokud krychelná pevnost malty nedosáhne nejméně 50% krychelné pevnosti 

odpovídající značce malty uložené v místě zhotovené zděné konstrukce – pro kontrolu 

nutno zhotovit min. 3 krychle 100x100x100 mm 

- na zamrzlém nebo jinak narušeném zdivu (např. rozmáčeném) se nesmí vyzdívat – 

části zdiva, které jsou tímto nebo jiným vlivem narušeny, se musí před dalším zděním 

odstranit, přičemž musí být zajištěno spojení nově ukládaného zdiva se starým 

nepoškozeným zdivem 

- pro pórobetonové tvárnice je nepřípustné použít přísad proti mrazu do stavebních 

lepidel (popř. omítkovin) 

- není přípustné používání rozmrazovacích solí  
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Podmínky pro zachování tepla ve zdivu 

Mezi základní podmínky pro zachování tepla ve zdivu patří: 
- ochrana cihel před povětrnostními vlivy 

- ohřívání malty (vody a písku) 

- přikrývání zdiva pro vyzdění  

 

5.2 Příprava staveniště a podkladu 

 

Před zahájením zdění musí být co do rozsahu i kvality překontrolováno řádné 

zhotovení a dokončení předcházejících konstrukcí a ostatních prací. Je to zejména kontrola: 

- základové konstrukce, 

- hydroizolace proti zemní vlhkosti a hydroizolace proti vodě s ochranným potěrem 

nebo omítkou 

- ocelové a jiní konstrukce 

- podlahové konstrukce 

Přitom se musí zkontrolovat, zda jsou dodrženy odchylky přesnosti stanovené pro dané 

konstrukce v ČSN. Hodnoty rovinnosti ploch a svislosti jsou uvedeny v následujících 

tabulkách.  

 

 

 

Předmět 
Výška konstrukce v m 

do 2,5 2,5 – 4,0 nad 4,0 

Stěny +) ± 5,0 ± 8,0 ± 12,0 

Sloupy +) ± 4,0 ± 6,0 ±10,0 

+) Určené povrchové přímky nebo hrany 

Tab. č. 1:  Mezní odchylky v mm svislosti konstrukcí 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 73 0205 
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Pro delší rozměr plochy v m 

Předmět 
Do 

1,0 
1,0 – 4,0 

4,0 – 

10,0 

10,0 – 

16,0 
Nad 16,0 

Nedokončené povrchy stropů 4,0 6,0 12,0 15,0 20, 

Nedokončené povrchy stropů se 

zvýšenými  nároky 
Podle funkčních požadavků 

Stěny s nedokončeným povrchem 6,0 12,0 15,0 20,0 25,0 

Stěny s nedokončeným povrchem se 

zvýšenými nároky 
Podle funkčních požadavků 

 

Tab. č. 2:  Tolerance místní rovinnosti v mm povrchu rovinných ploch 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSN 73 0205 
 

Nejprve, pokud je to potřebné, se vyrovná podlaha (podklad) maltou. Pro zdění se 

používá dobrá plastická malta. První vrstva cihel se uloží do nejméně 10 mm tlustého 

maltového lože. Od druhé vrstvy se osazují cihly se spárou cca 12 mm. V případě, že délka 

vyzdívané stěny není v modulu 250 mm, je možné použít tzv. vyrovnávací cihly 

Je-li nutné provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, pak se na zatvrdlou maltu položí 

pásy hydroizolačního materiálu o šířce- 550 mm.  

Pro kontrolu délkového a výškového modulu při zdění je vhodné připravit rovnou 

hoblovanou lať, na které jsou značky s roztečí 125 mm. Délka latě musí odpovídat 

projektované výšce hotové zdi (násobek 250 mm). 

 

5.3 Skladování a doprava 

 

Cihelné bloky POROTHERM musí být uskladněny tak, aby byly chráněny před 

povětrnostními vlivy. Je nutné zabránit jejich provlhnutí, čemuž zabraňuje neporušená balící 

fólie, v níž je stavivo dopravováno na stavbu. Teplota vzduchu při procesu zdění nesmí 

během dne ani noci klesnout pod +5°C, aby nedošlo k narušení chemických procesů 

probíhajících v maltě. Při zdění se nesmí používat zmrzlé cihly, ani cihly, na kterých ulpívá 

led či sníh. Hotovou zeď je rovněž nutno chránit před provlhnutím, jelikož hrozí 

nashromažďování vody ve vodorovných komůrkách cihel, která by vysychala dlouhou dobu. 
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Zvláště vrchní plochy stěn a parapetů se přikrývají nepropustnými obaly, aby se nevyplavila 

malta ze spár a aby se zabránilo tvoření výkvětů a vyplavování snadno rozpustných hmot.  

 

5.4 Složení zdící čety 

 

Pracovní četa pro proces zdění bude tvořena šesti pracovníky. Pracovní četu povede 

osoba s patřičným vzděláním a potřebnou praxí – zedník zakladač. Rohy, kotvení, křížení, 

napojování a jiné složitější konstrukce budou zhotovovány zedníky s odpovídajícím 

vzděláním, seznámenými s danými technologiemi výstavby.  Pod dohledem těchto zedníků 

budou pracovat zaškolení a s technologií zdění seznámení pracovníci.  

 

Pracovní četa: 3x zedník (zdící práce)  

 2x pomocník (řezání, příprava malty) 

                                 1x pomocník (obsluha míchačky) 

 1x pomocník (obsluha jeřábu) 

 

 

5.5 Provádění spár 

 

Ložná spára 

Tloušťka ložné spáry by měla být v průměru 12 mm. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté 

ložné spáry snižují pevnost zdiva. Ložná spára u obvodového a vnitřního nosného zdiva bude 

promaltována zplna.  

U vnitřního nenosného zdiva bude realizována tzv. přerušovaná ložná spára 

(maltováním v pruzích). Přerušovanou ložnou spárou docílíme toho, že tepelný most tvořený 

obyčejnou maltou v ložné spáře je jednou nebo dvakrát přerušen vzduchovou mezerou šířky 

30 až 50 mm. Toto opatření zvyšuje tepelný odpor zdiva o 1 až 3%, ale zároveň významně 

snižuje pevnost zdiva (př. u zdiva tloušťky 400mm dvě vzduchové mezery tloušťky 50mm 

snižují jeho pevnost o 25% - z toho důvodu se u nosných a obvodových zdí tento dokládá 

statickým výpočtem).  

Styčná spára 

Styčná spára se u cihelných bloků typu P+D nevyplňuje maltou. 
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5.6 Zdění stěn 

 

Při prováděná zdění stěn bude potřeba striktně dodržovat postup stanovený výrobcem tj. 
společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Postup je následující: 

- pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn se použije vápenocementová malta 

POROTHERM Profi AM, nikoli tepelněizolační maltu POROTHERM, která je více 

nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. 

- nejdříve se osadí cihly v rozích stěn. Bude se přitom dbát na správné směrování i 

systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly spojte zednickou šňůrou vedenou z 

vnější strany zdiva. 

 
Obr. č. 17  Zdění stěn, osazování cihly v rozích 

                              Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                                                        [9] 

 

- malta ložné spáry se nanese na podklad ve stejné šířce jako je tloušťka stěny tj. 

400mm.  

- do čerstvé malty bude pokládána cihla po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby 

se vzájemně dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro přesné 

ukládání jednotlivých cihel). Poloha cihel bude korigována podle vodováhy a latě 

pomocí gumové paličky. Přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může 

být max. 1/6 tloušťky zdiva. 

- malta v ložné spáře musí být nanesená až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat 

přes hrany cihel a proto přebytečná malta vytékající z ložné spáry po položení cihel 

bude stažena zednickou lžící.  



Diplomová práce 

63 
 

                              
Obr. č. 17, 18, 19  Zdění stěn, osazování dalších cihel 

                               Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                                                       [9] 

 

- před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel se navlhčí vrchní část cihel 

poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do 

svislých otvorů v cihlách. 

- zdění následujících vrstev se provede stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých 

spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125 mm. 

- je třeba průběžně kontrolovat  jednotné výšky vrstev zdiva pomocí připravené latě a 

kontrolu svislosti zdiva pomocí vodováhy či olovnice. Vhodné je také občas 

zkontrolovat správnou polohu šňůry.  

 

Obr. č. 20  Zdění stěn, osazování dalších cihel, přesah styčné spáry 

                                   Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                                                   [9] 
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Obr. č. 21, 22  Zdění stěn, provedení vazby rohů obvodových stěn 

                                          Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                                           [9] 
 

5.7 Zdění příček 

 

- nejprve se vyrovná podlaha v místě budoucí příčky maltou. První vrstva příčkových 

cihel se uloží do nejméně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás 

izolačního materiálu. Od druhé vrstvy osazujte cihly se spárou cca 12 mm. 

- ostatní zásady zdění, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém 

směru, maltování atd. Viz 5.6 Zdění stěn. 

 
Obr. č. 23  Zdění příček 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm  

 
- při napojování nosné příčky z cihel POROTHERM 30 P+D, 24 P+D a 19 AKU se 

vnější stěna cihly namaltuje z boku a namaltovanou stranou k ní přisadí a přimáčkne. 

V každé druhé spáře se nosná příčka zaváže do obvodové stěny.                          [9] 
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Obr. č. 24   Zavázání nosné příčky do nosné stěny 

                                         Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                                             [9] 
 

- při napojování nenosné příčky na nosnou se opět cihla namaltuje z boku a 

namaltovanou stranou přisadí a přimáčkne k nosné stěně. V každé druhé ložné spáře 

se provede vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z 

korozivzdorné oceli, která se ohnutá do pravého úhlu vmáčkne do malty ložné spáry a 

svislou částí se přišroubuje vrutem a hmoždinkami k nosné stěně.  

 
Obr. č. 25   Vyztužení napojení nenosné příčky 

                              Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                                                       [9] 
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5.8 Provádění zárubní 

 

- dveřní zárubně se vyrovnají pomocí klínů a zafixují šikmými latěmi. Zárubně se v 

příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Nad zárubněmi se 

umístí překlady. 

 
Obr. č. 26   Provádění zárubní 

                           Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                                                          [9] 
 

5.9 Provádění výklenků a drážek 

 

- drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nemají procházet překlady nebo 

jinými částmi konstrukce zabudovanými do stěny.  

Provádění svislých drážek a výklenků 

 
Tab. č. 5:  Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu, které jsou přípustné bez posouzení statickým 

výpočtem 

                                     Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                                                 [9] 
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- přitom se za největší hloubku drážky nebo výklenku uvažuje hloubka otvorů 

předvrtaných při vytváření drážky nebo výklenku. 

- svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad stropní desku mohou 

mít u stěn tloušťky > 225 mm hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm. 

- vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem 

nebo otvorem ve stěně nebude menší než 225 mm. 

- vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky bez ohledu, zda leží na stejné 

nebo opačných stranách, a mezi drážkou a otvorem ve stěně nebude menší než 

dvojnásobek šířky širší drážky. 

- součet šířek svislých drážek a výklenků nebude větší než 0,13 násobek délky stěny.  

 

Provádění vodorovných a šikmých drážek 

 

Tab. č. 6:  Rozměry vodorovných a šikmých drážek ve zdivu přípustné bez posouzení statickým 

výpočtem  
                                                       Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                              [9] 

 

- největší hloubka drážky nebude překročena ani v místech otvorů, které byly 

předvrtány při vytvoření drážky. 

- vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně nebude menší než 500 

mm. 

- vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky nebude menší než 

dvojnásobná délka delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejné nebo opačných 

stranách stěny. 

- u stěn o tloušťce > 175 mm se smí přípustná hloubka drážky o 10 mm zvětšit, pokud 

bude drážka vyřezána na danou hloubku. 

- šířka drážek nebude větší než polovina tloušťky stěny v místě oslabení.  
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6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP STROPU 

6.1 Skladování a doprava stropu 

 

- při manipulaci a skladování budou nosníky podkládány ve vzdálenosti 500 mm od 

konců nosníků dřevěnými proklady o rozměrech 40x20 mm. 

- proklady jednotlivých vrstev budou uspořádány vždy svisle nad sebou  a v místě svaru 

příčné výztuže s horní výztuží. 

- při ukládání nosníků na ložnou plochu dopravního prostředku na ní budou nosníky 

ležet v celé své délce. 

- nosníky budou na skládkách ukládány podle délek. 

- při skladování stropních vložek MIAKO bude dodržen maximální počet dvou palet na 

sobě. 

- v zimním období budou nosníky chráněny proti povětrnostním vlivům 

-  

 

Obr. č. 29  Uložení stropní vložky MIAKO mezi POT nosníky 

                              Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                                                        [9] 

 

 

6.2 Montáž stropu 

 

- stropní nosníky budou ukládány na nosné zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové 

malty. Skutečná délka uložení bude na každé straně nejméně 125 mm.  

- nosníky je nutno podepřít provizorními podporami (např. Vodorovnými dřevěnými 

hranoly se sloupky) již při ukládání na nosné stěny symetricky tak, aby vzdálenost 

mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1,8 m. 
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Obr. č. 30, 31  Provizorní podpory POT nosníků 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm                            [9] 
 

- provizorní podpory budou zavětrovány, podloženy a podklínovány 

- osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (hranolů) nepřekročí 1,5 m 

- při osazování stropů ve všech podlažích, budou stát sloupky svisle nad sebou 

- únosnost podpor (průřezy hranolů a sloupků) bude stanovena ve statickém výpočtu 

- stropní vložky MIAKO budou kladeny na sucho na osazené a podepřené nosníky v 

řadách rovnoběžných s nosnou stěnou postupně od jednoho konce nosníků ke 

druhému (viz Schéma montáže stropu) 

 

6.3 Podmínky použití 

 

Stropní nosníky je možné použít v běžném i vlhkém prostředí uzavřených objektů. 

Pokud budou použity v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 až 80 %, musí být stropy na 

podhledu opatřeny omítkou minimální tloušťky 15 mm. 

POROTHERM strop lze s výhodou použít i pro rekonstrukce starších objektů. Pro 

uložení stropních nosníků se do zdiva vysekají kapsy hloubky cca 200 mm a dna kapes se 

vyrovnají cementovou maltou do vodorovné roviny. 

 

7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘEKLADŮ 

 

7.1 Skladování a doprava 

 

- překlady POROTHERM budou skladovány na rovném a nerozbřídavém terénu. Budou 

uloženy na dřevěné hranoly tak, aby se vlastní tíhou nedeformovaly. Mohou se také 

skladovat přímo na paletách či na paketech tak jak budou baleny výrobcem. Překlady 
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ani palety, či pakety se mezi sebou nebudou prokládat a maximální výška slohy 

skladovaných překladů bude 3000mm. 

- při přepravě na autech, či vagónech bude dbáno stejných zásad jako při skladování. 

Překlady na vozidle budou zajištěny proti posunutí při dopravě a ukládány do vrstev 

podle výšky bočnic, nosnosti dopravního prostředku, stavu vozovky atd. 

- v zimním období budou překlady chráněny proti povětrnostním vlivům  

-  

7.2 Osazování překladů 

 

- překlady POROTHERM 23,8 budou osazeny na zdivo svou užší stranou (na výšku) do 

lože z cementové malty. 

- u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým rádlovacím drátem proti překlopení. 

Požadovaná kombinace překladů se sestaví na podlaze na dvou prokladech, sdrátují se 

dostatečně nosným drátem. Za tento drát se zdvihnou a osadí do předem připraveného 

maltového lože. Pro přesnější výškové usazení budou použity dřevěné klínky. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Obr. č. 27  Sestava překladů 23,8 pro obvodové zdivo tl. 400mm 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm 
 

- Překlady budou osazovány na zdivo s předepsanými minimálními délkami uložení  

 

Délka překladu (mm) Délka uložení (mm) 

1000, 1250, 1500, 1750 125 

2000 200 

2500 250 
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Tab. č. 7:  Minimální délky uložení stropních nosníků  
Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm  

 

 

 

 
 

Obr. č. 28  Uložení překladu 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm          [9] 
 

- překlady nesmí být zásadně uloženy na dělené cihly (upravené oříznutím či 

odseknutím). V místě uložení lze použít pouze cihly celé nebo poloviční, které však 

jako poloviční již byly vyrobeny. [8] 

 

 

A2 Skeletový systém 
            
    
1. ÚVOD 

 

Jedná se o nepodsklepený bytový dům, který je navržen jako 5-ti podlažní s plochou 

střechou. Řešení přirozeného osvětlení je zajištěno dostatečnou dimenzí okenních otvorů. 

Celková výška objektu od výškového bod ,,0,000“ je 16,5 m. Konstrukčním systémem 

budovy je prefabrikovaný betonový skelet s předpjatými stropními panely spiroll. 

 

2. PŘEHLED MATERIÁLŮ 

 

Základním prvkem konstrukce jsou rámy složené ze sloupů a průvlaků. Průvlaky jsou 

přes otvory nasunuty na trny vyčnívající ze sloupů. Tyto trny jsou nad průvlaky přivařeny k 

ocelové bodce sloupů. Stykování průvlaků se obvykle provádí mimo sloupy. Na příruby 
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průvlaků jsou prostě uloženy stropní panely Spiroll. Prvky nosné konstrukce jsou opatřeny 

ocelovými konstrukčními prvky v závislosti na použitém obvodovém plášti. 

Vodorovnou tuhost konstrukce ve směru rámů zajišťují samotné rámy, které se uvažují 

jako dokonale tuhé. Ve směru kolmém na nosné rámy vodorovnou tuhost zajišťují ztužidla. 

 

3. MECHANIZACE, PRACOVNÍ POMŮCKY A DOPLŇKY 

 

Těžká mechanizace:  věžový jeřáb MB 50 
            stavební výtah GEDA 500/ZP 

    rotorová míchačka 

                                    čerpadla 

trafo 

samonosné kleště zavěšené na vahadlech 

Lehká mechanizace:  stavební míchačka 

                                     elektrické ruční míchadlo 

                        příklepová vrtačka  

                                   pneumatické kladivo 

                                   kotoučová pila 

                                 frézka drážkovací 

   nivelační přístroj 

hydraulický zvedák 

Ostatní pomůcky:   montážní žebřík 

  ocelové pásmo 

  olovnice 

  bezpečnostní pásy 

  kolečka a maltu 

  zednické lžíce 

  ocelová páčidla 

  hadicová vodováha, vodováha 

  palice 

  klíny z tvrdého dřeva 

  ocelové distanční destičky 

  kotevní vzpěry 

  závěsy pro sloupy 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 

 

Před započetím samotné montáže prefabrikovaných betonových dílců kupující 

(odběratel) zabezpečuje na své náklady následující stavební připravenost: 

- zpevnění příjezdových cest a ploch staveniště včetně jejich průjezdnosti pro pojezd 

těžkých kolových jeřábů a automobilových návěsů, 

- v případě, že v okruhu staveniště vede nadzemní elektrické vedení zabezpečí odběratel 

po dobu montáže jeho vypnutí, 

- přípojku elektrického proudu a vodovodní přípojku, 

- zhotovení základové konstrukce nebo úložných věnců v rovinnosti +- 10mm v 

předepsané pevnosti betonu.                                                                                     [12] 

 

4.1 Povrch stavebních dílců 

 

Veškeré prefabrikované stavební prvky musí mít hladký povrch, který odpovídá ČSN 

732520 bez větších dutin a štěrkových hnízd. Dále musí splňovat následující body: 

 

- Celková plocha míst s dutinami a hnízdy by neměla přesáhnout 3% celkového povrchu 

dílce. Lokální hnízda nesmí zasahovat více než 5% plochy příčného průřezu dílce. 

- Pohledový beton – povrch dílce, který zůstává po zabudování do stavby viditelný a 

plní estetickou funkci. Tato plocha je buď hladká, nebo různě plasticky vytvarovaná. 

U pohledového betonu je třeba uvádět všechny požadavky na vzhled povrchu dílce 

(rovinatost, pórovitost, strukturu, barevnost). 

- Na pohledových plochách nelze v plné míře zabránit vzniku vzduchových pórů do 

průměru 3 až 5 mm. Tyto vznikají při zhutňování betonu. Dodatečné opravy ploch 

pohledového betonu proto nelze vyloučit. Vysprávky ploch se provádějí podle 

řemeslných zásad. S ohledem na použití přírodních látek nelze vždy dosáhnou zcela 

jednotného barevného odstínu pohledové plochy. Posouzení ploch z pohledového 

betonu se může proto uskutečnit jen podle objektivních hledisek a ze vzdálenosti 

přiměřené velikosti stavebního díla. 

- Plochy můžou při ostrém bočním slunečním osvětlení zdánlivě vykazovat ostřejší 

kontrasty v detailech rovinnosti, které však při běžném osvětlení nejsou zřejmé, nelze 
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je tudíž považovat za vadu. Odborné opravy prvků jsou přípustné, není-li ohrožena 

jejich funkčnost. 

- Výrobní trhlinky do 0,2 mm vznikající smršťováním betonu jsou přípustné. 

 

4.2 Rovinnost ploch 

 

Nerovnosti v ploše dílců nebo jejich prohnutí se posuzují přiložením 2 m latě a může 

dosáhnout maximálně hodnoty ± 5 mm. 

U sendvičových desek se vlivem různého vysychání a smršťování betonu vrstev 

objevují deformace (prohnutí), které nesmí překročit ± 5 mm na 2 m lati. K vyloučení tohoto 

jevu u těchto dílců je nutno beton prvních 7 dní ošetřovat vlhčením. Po tuto dobu také 

nevystavovat prvky slunečnímu svitu a větrnému počasí. 

 

4.3 Sloup 

 

Provedeme kontrolu vertikálního a horizontálního založení. Vyrovnání výšky nivelací 

v celém půdorysu v místech sloupů s ohledem na nejvyšší místo. Sloup se očistí na dosedací 

ploše a zkontroluje se kompletnost. U obou montovaných otvorů v horní části se zapne závěs. 

Oba vazači nasměrují sloup a osadí ho do maltového lože. Přesné osazení se provede pomocí 

klínů. Po osazení zůstává sloup v závěsu. Musí být zajištěna stabilita sloupu. Poté se sundají 

závěsy. Následuje dovaření trnů koutovými svary. Tímto způsobem se montují nejprve rohové 

sloupy a poté sloupy mezilehlé. 

 

4.5 Průvlaky 

 

Vytvoříme váhorys na všech sloupech a provedeme kontrolu výšky záhlaví sloupu pro 

uložení průvlaků. Na navlhčené hlavy sloupů se nanese maltové lože. Na návěsu se pak 

průvlak očistí, zkontroluje kompletnost a zahákne do závěsů. Dva vazači průvlak ustálí a 

nasměrují trny čnějící ze sloupu do otvoru s průvlaku. Následuje montáž ztužidel. Ztužidlo, 

průvlak a sloup se vzájemně provaří a spoj se zmonolitní. 
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4.6 Ztužidla 

 

Na místě uložení ztužidel se nanese maltové lože. Na návěsu se zkontroluje 

kompletnost a zapne do montážních ok. Dva vazači ztužidlo osadí, svářeči svaří v tuhý spoj s 

ostatními částmi průvlaku. 

 

4.7 Panely Spiroll 

 

Pracovní postup 

- přejímka a kontrola dílců před montáží 

- před zahájením montáže stropu dílci SPIROLL musí být provedena technická 

přejímka podpůrných konstrukcí za účasti  

- vedoucího montážní čety a odběratele. Výsledek přejímky musí být zaznamenán v 

montážním deníku s následujícími údaji: 

-kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek. 

   -kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců SPIROLL. 

-kontrola umístění a délky kotevní věncové výztuže. 

- stanovení a kontrola montážních a bezpečnostních pomůcek. 

- závěr prověrky vyhodnocující stav a stavební připravenost konstrukce z hlediska 

zahájení montáže 

- stanovení zařízení pro vertikální a horizontální dopravu s ohledem na hmotnost a 

rozměry použitých dílců SPIROLL  

a na staveništní podmínky 

- stanovení a kontrola montážních a bezpečnostních pomůcek                                    [10] 

 

Kompletace stropního systému Spiroll 

Specifickým případem postupu je použití ocelové výměny pro vytvoření prostupu ve 

stropní konstrukci, kdy jsou nejprve smontovány pozice vymezující příčný rozměr prostupu, 

poté ocelové výměny podporované již smontovanými pozicemi či konstrukcemi a následně 

pozice podporovaná ocelovou výměnou. Pozice s nestandardní (upravenou) šířkou lze 

montovat za použití čtyřháku v případě, že jsou opatřeny zabudovanými montážními závěsy 

(oky) nebo dvojicí manipulačních závěsů umístěných na vahadle – v tomto případě je třeba 
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zachovat projekčně uvažovaný odstup následující pozice od řezané hrany šířkově upraveného 

dílce min. 50 mm pro umožnění provedení zmonolitňující zálivky spár mezi dílci. 

Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Provedení zálivky výrazně 

ovlivňuje chování a životnost stropu. 

- ze spár musí být odstraněny všechny napadané nečisty. nečistoty na povrchu dílců 

nesmí být v žádném případě zametány do spár  

- beton boků spár musí být před provedením zálivky nasáklý vodou. 

- do spár se vloží zálivková výztuž. U malých staveb lze zálivkovou výztuž nahradit 

pruty délky 1 m na kraji objektu nebo délky 2 m se středy nad vnitřní podporou. 

Zálivková výztuž musí být ukotvena do věnců a sousedních konstrukcí pomocí 

kotevní úpravy nebo přivařením ke kotevním deskám. 

- zálivkový beton musí být pevnostní třídy min. C 16/20 s maximální velikostí zrna 8 

mm, měkké konzistence, pokud možno s plastifikátorem. 

- zálivkový beton se vylévá z posuvného truhlíku nebo vhodné nádoby do spáry, 

přičemž musí jeden pracovník kontrolovat výškové umístění zálivkové výztuže. 

- zhutnění zálivkového betonu je problematické, vždy po provedení malého úseku 

zálivky se doporučuje provést částečné zhutnění plošným beranidlem (prknem 

tloušťky do 20 mm). 

- ošetřování betonu zálivky. Při nízkých teplotách pod +5°C musí být beton zálivky 

navržen pro nízké teploty nebo musí být zalití spár odloženo. Při vysokých teplotách a 

zejména při větrném počasí je nutné chránit zálivkový beton před vyschnutím – 

vlhčením, zakrytím fólií nebo nástřikem parotěsného filmu. 

- dílce je možno zatížit konstrukcí podlahy, stavebním materiálem a podobně až po 

získání min. 70 % pevnosti betonu zálivky, aby nedošlo k poruše spár mezi dílci 

(zpravidla po 3 – 4 dnech). Vzhledem k tomu, že kvalita provedení zmonolitňujících 

zálivek a věnců výrazně ovlivňuje chování a stabilitu kvality stropní konstrukce, 

doporučuje výrobce provádět kontrolu pro vedení odpovědnou a řádně poučenou 

osobou a o prováděných kontrolách vést záznamy, například ve stavebním deníku. 

[10] 

Zimní opatření  

Přístupové cesty a montážní místo musí být udržováno v bezpečném a schůdném stavu 

čisté, bez sněhu a námrazy. 
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Montážní a vázací prostředky a pomůcky nutno denně kontrolovat, udržovat v čistotě 

a bez námrazků, při mrazu větším než -10°C je nutno dbát snížené únosnosti vázacích 

prostředků. 

Podkladní malta musí být přizpůsobena pro použití za mrazu, případně pokud projekt 

dovoluje nahrazena pryžovými průběžnými ložisky. 

Montážní práce nutno provádět za zvýšené opatrnosti.  

Technologické přestávky 

Montážní práce se musí přerušit: 

- při větru o síle 6° Beaufertovy stupnice (tj. rychlost větru nad 10 m/s) 

- při ztížené viditelnosti (mlha, hustý déšť nebo sněžení) 

- při pochybnostech o stabilitě konstrukce či její části                                                 [10] 

 

5. SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA 

 

Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu, umožňující umístění 

dvojice podkladů v kterémkoliv místě ložného prostoru dle délky a tvaru. Prvky se přepravují 

v poloze zabudování. Panely Spiroll v hranicích s proklady umístěnými ve svislici nad sebou 

ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od čel. 

V případě uložení po vrstvách nesmí dojít k poškození výrobku, zejména v oblasti 

profilu spoje. Zabezpečení musí být dále provedeno pomocí stahovacích pásů tak, aby se po 

celou dobu přepravy zajistila poloha prefabrikátů beze změny a nemohlo dojít k poškozením 

jejich vzájemným nárazem, nebo nárazem do konstrukce dopravního prostředku. Za upevnění 

je zodpovědný řidič nákladního vozidla. 

Příjemce přezkoumá před složením každou dodávku, co do úplnosti, souhlasu 

s objednávkou, provede kontrolu jakosti výrobků, zda nejsou poškozeny přepravou. 

 

Pokud není možná přímá montáž z dopravního prostředku, výrobky se skladují  ve 

výrobní poloze na rovném, zpevněném, odvodněném a dostatečně únosném terénu. 

Jsou uloženy na dřevěných prokladcích stejné tloušťky. Umisťují se v 1/10 rozpětí, 

max. 600 mm od čela dílu. 

Prokládky panelu Spiroll musí být ve svislici nad sebou. Výška stohu nesmí 

přesáhnout 4,0 m. Mezi stohy musí být zachován bezpečný průchod o šířce min. 0,8 m. Při 

manipulaci nesmí docházet k poškození dílců. Na uskladněné dílce je zakázáno vystupovat, 

vylézat apod.  
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B. Harmonogramy a rozpočety 

B1 Zděný systém 

B2 Skeletový systém 
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3. Seznam použitých pramenů 

 
Eurokódy a normy: 

ČSN 736110 Projektování místních komunikací      [1] 

ČSN ISO 3864 (018010) Bezpečnostní značky a tabulky dle     [3] 

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov       [4] 

ČSN 730540-2 Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla     [5] 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy        [6] 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí      [7] 

 

Knihy: 

VAVERKA – Stavební tepelná technika, VUT Brno, 2000  [5] 

 

web: 

Uživatelská příručka Porotherm, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.    [9] 

Uživatelská příručka Spiroll, Prefa Brno a.s.      [10] 

http://www.tzb-info.cz/   [2] 

http://www.wienerberger.cz/   [8] 

http://www.ytong.cz/   [11] 

http://www.stavebnitechnologie.cz/  [12] 
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4. Závěr 

 
Výběr technologie konstrukčního systému hrubé stavby podstatně ovlivní dobu 

výstavby a cenu díla. Doba výstavby hrubé stavby se tedy bude lišit dle zpracovaných 

harmonogramů následovně, zděný konstrukční systém zabere 110 dní v roce, skeletový 

konstrukční systém zabere 86 dní v roce. Cena díla hrubých staveb bez DPH dle 

zpracovaných rozpočtů bude zaokrouhleně u zděné stavby 8 728 000 Kč a u montovaného 

skeletu 7 279 000 Kč.  

Z výše popsaného plyne, že zvolením skletového konstrukčního systému ušetříme cca 

22% času vůčí tradiční zděné stavbě. Cenové náklady skeletového systému pak budou 

v porovnání o 1 449 000Kč nižší což odpovídá 16,6%  úspoře. Z posuzovaných hledisek tj. 

doby výstavby a finanční náročnosti hrubé stavby vyplívá, že použití skeletového 

konstrukčního systému je výhodnější. Je třeba podotknout, že zvolením skeletového systému 

dojde v další fázi realizace k mírnému nárůstu ceny díla v důsledku nutnosti použití tepelných 

izolantů, zejména z toho důvodu že, obvodové výplňové zdivo má nedostačující tloušťku co 

se týče tepelně technických vlastností a prvky železobetonového skeletu exponované do 

exteriéru by bez izolantů tvořili nežádoucí tepelné mosty.  

  

 

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM DOBA VÝSTAVBY [den] CENA HRUBÉ STAVBY [Kč] 

ZDĚNÝ 110 8 728 000 

SKELETOVÝ 86 7 279 000 
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