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Anotace bakalá�ské práce 

 

Bakalá�ská práce �eší správný návrh bytového domu a provád�ní vybraných podlah.  

V �ásti pozemního stavitelství �eší správný návrh bytového domu ve form� stavebn� 

technologické studie a provád�cích výkres� 1.PP, 1.NP, �EZ A-A a �EZ B-B   v�etn� 

technické zprávy. V �ásti technologické se práce zabývá technologickými postupy provád�ní 

vybraných podlah. Dále �eší položkový rozpo�et pro podlahy a �asový plán provád�ní podlah 

v objektu. 
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Annotation of bachalor work 

 

Bachelor thesis deals with the proper design of a residential building and 

implementation of selected floors. In the structural engineering design solves the right 

apartment house construction in the form of technological studies and detailed drawings, 1st 

floor, 1. above ground floor, SECTION A-A and SECTION B-B including technical reports. 

The technological part of the thesis is connected with the implementation of technological 

processes selected floors. Another part of thesis is also the itemized budget for the floors and 

the timetable for implementation of floors in the building. 
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a) Identifika�ní údaje[1] 

 Název akce:         Bytový d�m 

 Místo stavby:      ulice Kostelní parcela �. 132/12, okr. Jeseník, Jeseník 

 Parcela �íslo:   132/12 

 Stupe� PD:         projektová dokumentace pro stavební povolení  

 Kraj:            Olomoucký kraj 

 Stavební ú�ad:             Jeseník 

 Investor:             M�sto Jeseník 

 Dodavatel stavby:   bude vybrán ve výb�rovém �ízení  

 Vypracoval:        Radek Pale�ek 

    

b) Údaje o stávajících pom�rech staveništ�[1] 

Objekt je situován na stavební parcele �. 132/12 o celkové vým��e 1697 m2 v 

katastrálním území Jeseník v obytné zón� „Koupališt�“. Vjezd na pozemek je z ulice 

Kostelní (asfaltová komunikace ší�e 6m). Parcela je situována v mírn� svažitém území 

(jižní svah s p�evýšením 1,5 m). Základová p�da je tvo�ena hlínou pís�itou pevné 

konzistence. V území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

pr�zkumu nebyla zjišt�na hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky 

+ tkané pletivo výšky 150 cm), vjezd 6 m. U vjezdu je ve zd�ném pilí�ku napojení 

elekt�iny se zásuvkovou sk�íní a hlavní uzáv�r plynu. Inženýrské sít� jednotné 

kanalizace, plynu, elekt�iny a vodovodu jsou vedeny v Kostelní ulici. [2] 

c) P�ehled výchozích podklad� a provedených pr�zkum�[1] 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000,  

- výškopisné a polohopisné zam��ení 1:500,  

- inženýrsko-geologický a radonový pr�zkum. [2] 
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d) Spln�ní požadavk� dot�ených orgán�[1] 

Dokumentace je zpracována ke stavebnímu povolení. Všechna vyjád�ení dot�ených 

orgán� budou p�iložena k této dokumentaci.  

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu [1] 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky �íslo  137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky �íslo 502/2006 Sb., kterou se m�ní 

vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj �íslo 137/1998 Sb., o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. [2] 

  

f) Údaje o spln�ní územních regulativ�[1] 

Zákon �. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním �ádu ve smyslu pozd�jších 

p�edpis�. [2] 

g) V�cné a �asové vazby[1] 

Stavba je v souladu s územn� plánovací dokumentací sídelního útvaru m�sta Jeseník. 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby [1] 

Dokon�ení projektu stavby               únor 2011 

Zahájení stavby                               b�ezen 2011 

Ukon�ení stavby                              �íjen 2012 [2] 
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Postup výstavby: 

- Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy hlavní stavební jámy a rýh pro základy. 

P�íprava a p�evzetí základové spáry. 

- Betonáž základ� v�. podkladního betonu. P�evzetí základové desky. 

- Vodorovná hydroizolace spodní stavby, zd�ní svislých nosných konstrukcí, osazení 

p�eklad�. Provedení svislé hydroizolace.  

- Betonáž schodišt� v 1.PP.   

- Sestavení stropu nad  1.PP, betonáž strop� a ztužujícího v�nce. 

- Zd�ní svislých konstrukcí ve  1NP v�. osazení p�eklad�, betonáž ztužujícího v�nce. 

- Betonáž schodišt� v 1.NP. 

- Sestavení stropu nad 1.NP, betonáž strop� a ztužujícího v�nce. 

- Zd�ní svislých konstrukcí ve 2.NP v�. osazení p�eklad�, betonáž ztužujícího v�nce. 

- Betonáž schodišt� ve 2.NP. 

- Sestavení stropu nad 2.NP, betonáž strop� a ztužujícího v�nce. 

- Zd�ní svislých konstrukcí ve 3.NP v�. osazení p�eklad�, betonáž ztužujícího v�nce. 

- Sestavení stropu nad 3.NP, betonáž strop� a ztužujícího v�nce. 

- Zd�ní atiky. 

- Provedení st�ešního plášt� 

- Osazení výplní otvor�. Instalace, rozvody TZB.  

- Provedení omítek a obklad�, podlahových vrstev. 

- Oplechování konstrukcí, vn�jší povrchové úpravy. [2] 

i) Orienta�ní statistické údaje o stavb�[1] 

Zastav�ná plocha celkem: 208 m2 

Obestav�ný prostor:  2770m3 

Podlahová plocha celkem: 635 m2 

Celkové náklady stavby: ±10 mil. K� [2] 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení[1] 

a) Zhodnocení staveništ�[1] 

Objekt je situován na stavební parcele �. 132/12 o celkové vým��e 1697 m2 v 

katastrálním území Jeseník v obytné zón� „Koupališt�“. Vjezd na pozemek je z ulice 

Kostelní (asfaltová komunikace ší�e 6m). Parcela je situována v mírn� svažitém území 

(jižní svah s p�evýšením 1,5 m). Základová p�da je tvo�ena hlínou pís�itou pevné 

konzistence. V území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. V rámci geologického 

pr�zkumu nebyla zjišt�na hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky 

+ tkané pletivo výšky 150 cm), vjezd 6 m. U vjezdu je ve zd�ném pilí�ku napojení 

elekt�iny se zásuvkovou sk�íní a hlavní uzáv�r plynu. Inženýrské sít� jednotné kanalizace, 

plynu, elekt�iny a vodovodu jsou vedeny v Kostelní ulici. [2] 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby[1]  

Urbanistické �ešení[1] 

Objekt bytového domu je situován v obytné zón�: Jeseník-Koupališt�. Poloha budovy je 

ur�ena regula�ní uli�ní �arou. Podélná osa objektu (orientace S-J) je rovnob�žná k ose 

komunikace (ul. Kostelní). Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které 

je na východní stran� pozemku. P�ší vstup je od mobilní komunikace odd�len pruhem 

zelen�. Objekt spl�uje závazné pokyny zadané regula�ním plánem. [2] 

 

Architektonické a dispozi�ní �ešení[1] 

P�dorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníka. Budova je podsklepená se t�emi 

nadzemními patry. Vstup do objektu je z jižní strany objektu. Vede p�es zádve�í do 

chodby, kde se nachází vstupy do jednotlivých byt�, schodišt� a výtah. V 1.NP se 

nachází dva byty z toho jeden �ešen pro nájemníky s omezenou pohyblivostí. 

Po vstupu do bytu �. 1 se nachází chodba, po pravé stran� je ložnice. Naproti vstupu se 

nachází koupelna s WC, vlevo od vstupu se nachází kuchyn� a obývací pokoj. 

Byt �. 2 po vstupu jsme na chodb�, na levé stran� od vstupu se nachází ložnice. Naproti 

vstupu je WC vpravo od WC je koupelna, naproti ní se nachází šatna. Po projití chodbou 

se nachází kuchyn� s jídelnou a obývací pokoj. 

Byty ve 2.NP a 3.NP jsou stejné provedeny zrcadlov�, v každém podlaží se nachází dva 

byty. Byt �. 3 po vstupu jsme na chodb�, po pravé stran� je d�tský pokoj za ním ložnice. 

Naproti vstupu se nachází WC, vlevo od WC je koupelna. Naproti koupelny se nachází 
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šatna. Po projití chodbou se nachází kuchyn� s jídelnou a obývací pokoj. Ve 3.NP se 

nachází pr�lez na st�echu.  

Hmotové �ešení p�ízemní budovy s plochou st�echou je v harmonickém souladu 

s charakterem okolní zástavby bytovými domy. Nedílnou sou�ástí stavby je zahradní 

úprava s oplocením a drobnou architekturou. [2] 

c) Technické �ešení[1] 

Základy [1] 

Po provedení geologického pr�zkumu je zjišt�no, že podmínky pro zakládání jsou 

jednoduché a nenáro�né základová zemina je hlína pís�itá. Základové pásy budou 

zhotoveny z betonu – C16/20. Do základ� budou vloženy zemnící pásky. Podkladní 

betony (C16/20 tlouš�ky 100 mm) budou uloženy na zhutn�ný št�rkopískový násyp o 

mocnosti 100mm. [2] 

Konstruk�ní systém[1] 

Obvodové st�ny budou zd�né z cihelných blok� Porotherm 44 Si na tepeln� izola�ní 

maltu Porotherm TM (sou�ástí systému jsou dopl�kové cihly polovi�ní, koncové a 

rohové). U okenních a dve�ních otvor� budou na ost�ní použity tvarovky Porotherm 44 

K Si a Si s drážkou š. 250 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30 mm pro 

p�erušení tepelného mostu. Vnit�ní nosné st�ny z cihel Porotherm 30 P+D P10 a 24 P+D 

P10 na MC 5 MPa. P�eklady Porotherm 7 a PTH 11,5. V objektu jsou navrženy 

p�í�ky17,5 P+D P10 , 11,5 P+D P10 na MC 5,0 MPa. [2] 

 

Stropy[1] 

Stropní konstrukce 1. NP je z keramobetonových nosník� Porotherm POT 160x175 a 

vložek Miako 19/50PTH 19/62,5 PTH, v míst� ztužujících a nosných trámc� navrženy 

dopl�kové vložky Miako 8/50 8/62,5. Tlouš�ka stropu 210 mm, beton C16/20. 

Upozorn�ní: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz Wienerberger[5] – podklad 

pro navrhování z roku 2010. Železobetonový monolitický v�nec výšky 250 mm (po 

obvodu s v�ncovkou Porotherm VT 238 s vloženou tepeln� izola�ní deskou EPS o 

celkové tlouš�ce 150 mm) je navržen v rámci strop� 1. PP 1. NP 2. NP 3. NP(výztuž 4 

Ø12, t�mínky Ø6 po cca 200 mm).  [2] 
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Schodišt�[1] 

Vertikální komunikace v objektu bude �ešena dvouramenným schodišt�m. Schodišt� je 

železobetonové deskové navrženo dle statického výpo�tu. Rozm�ry schodišt� 

(viz.výkresová �ást). Zábradlí je ocelové.  Madlo je d�ev�né profilu 40 mm. [2] 

 

Zast�ešení[1] 

St�ešní pláš� ploché st�echy je navržen ve skladb�:hydroizolace Roofspecial PV S5-25 

p�írodní, tepelná izolace Polyroof speciál tlouš�ky 180mm s nakašírovaným 

hydroizola�ním pásem, parozábrana Parofol  AL, penetra�ní asfaltový nát�r Benbit BR-

ALP, spádová vrstva z betonové mazaniny. [2] 

 

Vn�jší plochy[1] 

Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na východní stran� 

pozemku. P�ší vstup je od mobilní komunikace odd�len pruhem zelen�. Nedílnou 

sou�ástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. Celé okolí 

stavby bude osázeno p�dokryvnou, nízkou i vzrostlou zelení a ke�i. Vjezd na pozemek, 

parkovací stání budou z obalovaného kameniva asfaltem. Asfaltová sm�s bude uložena 

na zhutn�né št�rkodrti tl. 100mm pod touto vrstvou bude vrstva makadamu tl.50mm. 

P�ístupový chodník je vydlážd�n zámkovou betonovou dlažbou tlouš�ky 60 mm 

uloženou do kamenné drt� frakce 4-8 mm tlouš�ky 40 mm. Podkladem pak bude 

zhutn�ná št�rkodr�. Chodník bude lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. [2] 
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d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury[1] 

Deš�ová voda bude svedena do místní deš�ové stokové sít�. Splašková kanalizace bude 

napojena do místní stokové sít� vedené v ulici Kostelní. 

Ostatní vedení technické infrastruktury budou p�ipojeny na vedení umíst�né východn� 

od stavby v ulici Kostelní. 

Napojení na ve�ejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní komunikace 

na ulici Kostelní. 

e) �ešení dopravní a technické infrastruktury[1] 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 

stávající p�ší komunikaci. 

Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na východní stran� 

pozemku. [2] 

f) Vliv stavby na životní prost�edí[1] 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Na stavb� budou 

použity b�žné technologie, které neohrožují životní prost�edí. Vzrostlé stromy a ke�e 

nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 

185/2001 Sb. o odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný stavební odpad je 

nutno likvidovat povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením na 

povolenou skládku, pop�ípad� p�edat odborné firm� k likvidaci. [2] 

g) Bezbariérové �ešení okolí stavby[1] 

Pro p�ístup osoby s omezenou pohyblivostí je u vchodu navrhnuta rampa. Byt �.1 je 

projektován pro užívání hendikepovaným. [2] 

h) Pr�zkumy a m��ení[1] 

P�ed provedením projektu byly provedeny vlastní pr�zkumy, fotodokumentace a 

zam��ení projektantem. [2] 

i) Geodetické podklady[1] 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zam��ení[2] 
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j) �len�ní stavby[1] 

Stavba je �len�na na stavební objekty: 

SO 001 – Novostavba objektu 

SO 002 – Zpevn�né plochy 

SO 003 – Kanalizace 

SO 004– P�ípojka plynu 

SO 005 – P�ípojka vody 

SO 006 – P�ípojka NN [2] 

k) Vliv stavby na okolí[1] 

Provád�ní ani samotná stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 

l) Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník�[1] 

P�i realizaci musí být dodržován projekt, �SN, vyhláška o bezpe�nosti a ochran� zdraví 

p�i práci (�. 309/2006 Sb.) v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobk� a materiál�. V pr�b�hu stavby budou provád�t 

speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby zp�sobilé tuto 

�innost vykonávat.  

Pro zajišt�ní bezpe�nosti p�i budoucím provozu bude stanoven zp�sob zajišt�ní 

bezpe�nosti práce dle �SN EN 1050 (83 3010), �SN ISO 3864 (01 8010), 

�SN 26 9030. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona �.22/1997 Sb. v platném zn�ní a na n�j 

navazující ustanovení vlády. [2] 

2. Mechanická odolnost a stabilita[1] 

Je �ešeno ve statickém výpo�tu. 

3. Požární bezpe�nost[1] 

Požární bezpe�nost je �ešena vyjád�ením odborníka. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí[1] 

Provád�ní ani samotná stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost�edí. Se 

vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vzniklé splašky z chemických záchod� budou vyváženy 

odbornou firmou každý týden. [2] 

Zásady pro nakládání s odpady 

P�i provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpad� 

• separovat jednotlivé druhy odpad� 

• uplat�ovat zásady maximální recyklace 

• minimalizovat odpady k p�ímému skládkování. [2] 

 

5. Bezpe�nost p�i užívání[1] 

Provád�ní stavebních úprav nijak negativn� neovlivní bezpe�ný provoz okolí. 

Staveništ� bude provizorn� oploceno. 

6. Ochrana proti hluku[1] 

Vzniklý hluk z ulice kostelní bude eliminován zvukovou izolací oken. 

7. Úspora energie a ochrana tepla[1] 

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky Vyhlášky �. 151/2001. Vn�jší obálka 

objektu bude spl�ovat požadavky normy �SN 73 0540-2 a m�rnou energetickou 

spot�eby dle Vyhlášky �. 291/2001. [2] 

 

8. Bezbariérové �ešení okolí stavby[1] 

Pro p�ístup osoby s omezenou pohyblivostí je u vchodu navrhnuta rampa. Byt �.1 je 

projektován pro užívání hendikepovaným. [2] 
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9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy[1] 

V dané lokalit� nevznikají žádné zásadní vn�jší vlivy omezující �ešenou stavbu. [2]   

10. Ochrana obyvatelstva[1] 

Staveništ� bude provizorn� oploceno a po celé délce oplocení bude opat�eno tabulkami 

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN. 

11. Inženýrské stavby (objekty) [1] 

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních ploch[1] 

Deš�ové vody budou zaúst�ny do RŠ deš�ové kanalizace zhotovené v rámci p�ípravy 

staveništ�. 

Splašková kanalizace bude svedena do m�stské stokové sít�.  

 

b) zásobování vodou[1] 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu �adu DN 100 PE v ulici 

Kostelní.  

 

c) zásobování energiemi[1] 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umíst�na HDS.  

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je 

umíst�na sk�í� s HUP. [2] 

 

d) �ešení dopravy[1] 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 

stávající p�ší komunikaci. 

Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na východní stran� 

pozemku. [2] 
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e) povrchové úpravy okolí stavby[1] 

Podél objektu (mimo zpevn�né plochy pro parkovací stání) je navržen okapový chodník 

z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm ší�e 500 mm s betonovým obrubníkem. 

P�ístupový chodník je vydlážd�n zámkovou betonovou dlažbou tlouš�ky 60 mm 

uloženou do kamenné drt� frakce 4-8 mm tlouš�ky 40 mm. Podkladem pak bude 

zhutn�ná št�rkodr�. Chodník bude lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 

P�íjezdová komunikace a parkovací stání jsou provedeny z obalovaného kameniva 

asfaltem. Uloženém na zhutn�né št�rkodrti tl. 100mm pod touto vrstvou vrstva 

makadamu tl.50mm. [2] 

 

f) Elektronické komunikace[1] 

 Ne�ešeno 
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1. Charakteristika staveništ�[1] 

Objekt je situován na stavební parcele �. 132/12 o celkové vým��e 1697 m2 v katastrálním 

území Jeseník v obytné zón� „Koupališt�“. Vjezd na pozemek je z ulice Kostelní 

(asfaltová komunikace ší�e 6m). Staveništ�m objektu je celá stavební parcela, která slouží 

k za�ízení staveništ�. [2] 

2. Inženýrské sít� a jiné za�ízení[1] 

Inženýrské sít� nebudou dot�eny. 

3. Napojení staveništ� na energie[1] 

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní p�ípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude ú�tovat na základ� samostatné dohody, která bude 

sou�ástí zápisu o p�evzetí staveništ�. [2] 

4. Bezpe�nost a ochrana zdraví[1] 

Na staveništi bude zamezen p�ístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je 

nutno dodržovat pravidla, která si p�ed zapo�etím prací ur�í dodavatel stavby. Mezi 

prvo�adé požadavky po dobu prací pat�í nevstupování do t�sného okolí objektu, nejmén� 

na vzdálenost ohrani�eného staveništ�. 

P�i provád�ní stavebních a montážních prací je t�eba dodržovat ustanovení NV �. 

362/2005  o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích 

s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon �. 309/2006 Sb. zákon o zajišt�ní 

dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (ZBOZP) a NV �. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích. Zvýšenou pozornost je t�eba v�novat zejména dodržení práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou. Všichni zú�astn�ní pracovníci musí být s p�edpisy seznámení p�ed 

zahájením prací a jsou dále povinni používat p�i práci p�edepsané osobní ochranné 

pom�cky podle výše uvedených p�edpis�. [2] 
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5. Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�[1] 

Za�ízení staveništ� bude uspo�ádáno dle platných norem a bezpe�nostních p�edpis� aby 

byl zajišt�n bezpe�ný provoz. 

6. Za�ízení staveništ� [1] 

Pro za�ízení staveništ� budou použity provizorní do�asné objekty – staveništní kontejner, 

chemické WC a kontejner na stavební su�. �ást materiálu je na staveništi skladována na 

vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude uskladn�n na staveništi pouze 

krátkodob�, chrán�n bude p�ed pov�trnostními vlivy zesílenou plastovou fólií 

s dostate�ným zajišt�ním proti poškození v�trem. Další �ást materiálu je uskladn�na ve 

staveništním kontejneru, kterou ur�í správce objektu. Tato místnost bude po dokon�ení 

stavby uvedena do p�vodního stavu. [2] 

7. Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení[1] 

Použité stavby za�ízení staveništ� budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 

základy (nebudou pevn� spojeny se zemí). Po ukon�ení výstavby budou kontejnery 

odvezeny. Uvedené stavby za�ízení staveništ� umíst�né na staveništi v areálu investora 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. [2] 

8. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci[1] 

Všechny práce spojené s provád�ním stavby musí provád�t zam�stnanci k tomu vyu�ení. 

Všichni zam�stnanci budou proškoleni ve v�ci BOZP a používání OOPP. V souladu 

s tímto proškolením jsou povinni používat OOPP a dbát své osobní bezpe�nosti. Všechny 

stavební mechanismy budou zajišt�ny proti manipulaci cizími osobami.  
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9. Vliv stavby na životní prost�edí[1] 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Na stavb� budou 

použity b�žné technologie, které neohrožují životní prost�edí. Vzrostlé stromy a ke�e 

nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 

Sb. o odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný stavební odpad je nutno 

likvidovat povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku, pop�ípad� p�edat odborné firm� k likvidaci. [2] 

10. Orienta�ní lh�ta výstavby [1] 

11. Dokon�ení projektu stavby               únor 2011 

12. Zahájení stavby                                b�ezen 2011 

13. Ukon�ení stavby                               �íjen 2012 
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a) Ú�el a popis objektu[1] 

Objekt je situován na stavební parcele �. 132/12 o celkové vým��e 1697 m2 v katastrálním 

území Jeseník v obytné zón� „Koupališt�“. Vjezd na pozemek je z ulice Kostelní (asfaltová 

komunikace ší�e 6m). Parcela je situována v mírn� svažitém území (jihovýchodní svah s 

p�evýšením 1,5 m). Základová p�da je tvo�ena hlínou pís�itou pevné konzistence. V území 

nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. V rámci geologického pr�zkumu byla zjišt�na 

hladina podzemní vody, která se nachází 2m pod základovou spárou. Pozemek je oplocen 

vjezd 6 m. U vjezdu je ve zd�ném pilí�ku napojení elekt�iny se zásuvkovou sk�íní a hlavní 

uzáv�r plynu. Inženýrské sít� jednotné kanalizace, plynu, elekt�iny a vodovodu jsou 

vedeny v Kostelní ulici. [3] 

b) Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení[1] 

 

Urbanistické �ešení[1]  

Objekt bytového domu je situován v obytné zón�: Jeseník-Koupališt�. Poloha budovy je 

ur�ena regula�ní uli�ní �arou. P�í�ná osa objektu (orientace S-J) je rovnob�žná k ose 

komunikace (ul. Kostelní). Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je 

na východní stran� pozemku. P�ší vstup je od mobilní komunikace odd�len pruhem zelen�. 

Objekt spl�uje závazné pokyny zadané regula�ním plánem. [3] 

 

Architektonické a dispozi�ní �ešení[1] 

P�dorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníka. Budova je podsklepená se t�emi 

nadzemními patry. Vstup do objektu je ze severní strany objektu. Vede p�es zádve�í do 

chodby, kde se nachází vstupy do jednotlivých byt�, schodišt� a výtah. V 1.NP se nachází 

dva byty z toho jeden �ešen pro nájemníky s omezenou pohyblivostí.  

Po vstupu do bytu �. 1 se nachází chodba, po pravé stran� je ložnice. Naproti vstupu se 

nachází koupelna s WC, vlevo od vstupu se nachází kuchyn� a obývací pokoj. 

Byt �. 2 po vstupu se nachází chodba, na levé stran� od vstupu je ložnice. Naproti vstupu je 

umíst�no WC vpravo od WC je koupelna naproti ní se nachází šatna. Po projití chodbou se 

nachází kuchyn� s jídelnou a obývací pokoj.  

Byty ve 2.NP a 3.NP jsou stejn� provedeny zrcadlov�, v každém podlaží se nachází dva 

byty. Byt �. 3 po vstupu jsme na chodb�, po pravé stran� je d�tský pokoj za ním ložnice. 

Naproti vstupu se nachází WC, vlevo od WC je koupelna. Naproti koupelny se nachází 
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šatna. Po projití chodbou se nachází kuchyn� s jídelnou a obývací pokoj. Ve 3NP se 

nachází pr�lez na st�echu.  

Hmotové �ešení p�ízemní budovy s plochou st�echou je v harmonickém souladu 

s charakterem okolní zástavby bytovými domy. [3] 

 

Orienta�ní statistické údaje o stavb� 

Zastav�ná plocha celkem:  208 m2 

Obestav�ný prostor:  2770m3 

Podlahová plocha celkem:  635 m2 [3] 

c) Technické a konstruk�ní �ešení[1] 

Objekt je zd�ný (konstruk�ní systém Porotherm), st�echa plochá odvodn�ná do interiéru, 

stropy v 1.PP, 1. NP, 2.NP, 3.NP ze systému Porotherm z nosník� a vložek Miako. 

Schodišt� monolitické železobetonové deskové. P�í�ky zd�né z p�í�kovek Porotherm. 

Sou�ástí realizace objektu bytového domu jsou zpevn�né plochy, komunikace a oplocení. 

Materiály a technologie použité p�i realizaci mají p�íslušné atesty, které budou doloženy 

ke kolaudaci stavby. [3] 

d) Technické a konstruk�ní �ešení[1] 

d1) P�íprava území a zemní práce[1] 

P�ed zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice o mocnosti 20cm ve 

zhruba 70% staveništ�. Skrytá ornice bude uskladn�na na staveništi. Hlavní stavební jáma 

bude zajišt�na svahováním ve sklonu 60°.Rýhy pro základové pásy nebude t�eba pažit. 

�ást zeminy bude odvezena na skládku, zbytek bude uskladn�n na mezideponii. Tato 

zemina se použije po dokon�ení stavby na terénní úpravy.  

d2) Základy a podkladní betony[1] 

Po provedení geologického pr�zkumu je zjišt�no, že podmínky pro zakládání jsou 

jednoduché a nenáro�né základová zemina je hlína pís�itá. Základové pásy budou 

zhotoveny z betonu – C16/20. Do základ� budou vloženy zemnící pásky. Podkladní 

betony (C16/20 tlouš�ky 100 mm) budou uloženy na zhutn�ný št�rkopískový násyp o 

mocnosti 100mm. [3] 
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d3) Svislé nosné konstrukce[1] 

Obvodové st�ny zd�né z cihelných blok� Porotherm 44 Si na tepeln� izola�ní maltu 

Porotherm TM (sou�ástí systému jsou dopl�kové cihly polovi�ní, koncové a rohové). U 

okenních a dve�ních otvor� budou na ost�ní použity tvarovky Porotherm 44 K Si a Si s 

drážkou š. 250 mm pro vlepení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30 mm pro p�erušení 

tepelného mostu. Vnit�ní nosné st�ny z cihel Porotherm 30 P+D P10 a 24 P+D P10 na MC 

5 MPa. P�eklady Porotherm 7 a PTH 11,5. [3] 

d4) Stropní konstrukce[1] 

Stropní konstrukce 1. NP je z keramobetonových nosník� Porotherm POT 160x175 a 

vložek Miako 19/50PTH 19/62,5 PTH, v míst� ztužujících a nosných trámc� navrženy 

dopl�kové vložky Miako 8/50 8/62,5. Tlouš�ka stropu 210 mm, beton C16/20. 

Upozorn�ní: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz Wienerberger[5] – podklad pro 

navrhování z roku 2010. Železobetonový monolitický v�nec výšky 250 mm (po obvodu s 

v�ncovkou Porotherm VT 238 s vloženou tepeln� izola�ní deskou EPS o celkové tlouš�ce 

150 mm) je navržen v rámci strop� 1. PP 1. NP 2. NP 3. NP(výztuž 4 Ø12, t�mínky Ø6 po 

cca 200 mm).  [3] 

d5) Schodišt�[1] 

Vertikální komunikace v objektu je �ešena dvouramenným schodišt�m. Schodišt� je 

železobetonové navrženo dle statického výpo�tu. Rozm�ry schodišt� (viz. výkresová �ást). 

Zábradlí je ocelové.  Madlo je d�ev�né profilu 40 mm. [3] 

d6) Zast�ešení[1] 

St�ešní pláš� ploché st�echy je navržen ve skladb�: hydroizolace Roofspecial PV S5-25 

p�írodní, tepelná izolace Polyroof speciál tlouš�ky 180mm s nakašírovaným 

hydroizola�ním pásem, parozábrana Parofol  AL, penetra�ní asfaltový nát�r Benbit BR-

ALP, spádová vrstva z betonové mazaniny, stropní konstrukce. [3] 

d7) P�í�ky[1] 

V objektu jsou navrženy p�í�ky systému POROTHERM 17,5 P+D P10 , 11,5 P+D P10 na 

MC 5,0 MPa. [3] 

 

 



Bakalá�ská práce 
 

31 

 

d8) Podlahy[1] 

Podlahy v objektu jsou navrženy v souladu na hygienické a tepeln�technické požadavky. 

Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové �ásti(viz. �ez A-A, �ez B-B). Provád�ní 

podlah je �ešeno v technologické �ásti této práce. Jako nášlapné vrstvy jsou zvoleny 

keramická dlažba, anhydritový samonivela�ní pot�r, laminátová podlaha a PVC. 

d9) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie[1] 

a) Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special (tl. 4 mm) 

nataven bodov� na podklad s 2x penetra�ním nát�rem, izolace vytažena nad upravený terén 

minimáln� 300 mm, spoje viz vzorové detaily hydroizolací. [3] 

b) Hydroizolace podlah – koupelna, WC hydroizola�ní elastická st�rka (podél st�n 

vytažení izolace min. 200 mm na st�ny) a koutovým dilata�ním profilem. Separa�ní vrstva 

PE fólie mezi betonovou mazaninou a tepelnou – zvukovou izolací podlah. [3] 

d10) Tepelná, zvuková a kro�ejová izolace[1] 

Podlahy v PP:EPS 100S tlouš�ky 80mm.  

Podlahy v p�ízemí: polystyrén STYRENFLOOR tlouš�ky 60mm. 

Podlahy v dalších NP: polystyrén STYRENFLOOR tlouš�ky 60mm. 

 

Desky EPS tl. 90 mm mezi p�eklady Porotherm 7 desky EPS o celkové tl. 70 mm mezi 

v�ncovkou a ŽB v�ncem. Vlepené pruhy XPS tl. 30 mm do drážky Porotherm tvarovek v 

ost�ní otvor� obvodové st�ny. [3] 
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d11) Omítky[1] 

a) vnit�ní – zdiva a stropy Porotherm: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm a 

vápenocementová štuková tl. 2 mm (železobetonový podklad nat�ít p�ed omítáním 

neutraliza�ním nát�rem Prince color PPB, p�íruby ocelových nosník� – p�eklad� obalit 

pletivem Keramid). Sádrokartonové povrchy budou p�etmeleny a p�ebroušeny. [3] 

b) vn�jší skladba vrstev: cementový post�ik + tepeln� izola�ní omítka Porotherm TO tl. 

30mm + uzavírací štuková vápenocementová omítka Porotherm univerzal tlouš�ky 

minimáln� 5 mm + penetrace pod omítku + tenkovrstvá silikátová omítka. [3] 

c) sokl: cementový post�ik + tepeln� izola�ní omítka Porotherm TO tl. 30 mm + uzavírací 

štuková vápenocementová omítka Porotherm univerzal tlouš�ky minimáln� 5 mm + 

penetrace pod omítku + fasádní mozaiková omítka. [3] 

d12) Obklady[1] 

Vnit�ní obklady v koupelnách, WC a kuchyních jsou uvažovány keramické obklady. 

(umíst�ní, výška obkladu viz výkresová �ást). Typ a vzhled obkladu up�esní b�hem 

realizace architekt. 

d13) Truhlá�ské, záme�nické a ostatní dopl�kové výrobky[1] 

Okna budou plastová šestikomorová hloubka 80mm zasklené izola�ním dvojsklem barva 

bílá.  

Vstupní dve�e budou provedeny z oceli a ze skla. V jednom kuse i s nadvchodovým oknem 

a s panelem pro poštovní schránky. 

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né hladké dýhované do ocelových zárubní, povrch dýha dub. [3] 

d14) Klempí�ské výrobky[1] 

Klempí�ské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tlouš�ky 0,7 mm. Jedná se 

o oplechování parapet� a st�echy, nových prostup� vystupujících nad st�echu, a 

oplechování atiky. [3] 
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d15) Malby a nát�ry[1] 

a) vnit�ní – malby st�n a strop� budou provedeny  2xnát�r Primalex Plus, SDK – 2x nát�r 

Primalex Plus. Barva interiéru bude zvolena architektem.  

b) Vn�jší-oplechování a plechové prvky budou nat�eny emailovou barvou hn�dou. 

d16) V�trání místnosti[1] 

V�trání místností bude provád�no p�irozen� okny. 

d17) Venkovní úpravy[1] 

Podél objektu (mimo navazující terasu a p�ilehlé komunikace) je navržen okapový chodník 

z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm ší�e 500 mm s betonovým obrubníkem. 

P�ístupový chodník je vydlážd�n zámkovou betonovou dlažbou tlouš�ky 60 mm uloženou 

do kamenné drt� frakce 4-8 mm tlouš�ky 40 mm. Podkladem pak bude zhutn�ná št�rkodr�. 

Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 

P�íjezdová komunikace a parkovací stání jsou provedeny z obalovaného kameniva 

asfaltem.  Uloženém na zhutn�né št�rkodrti tl. 100mm pod touto vrstvou vrstva makadamu 

tl.50mm. [3] 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí[1] 

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky Vyhlášky �. 151/2001. Vn�jší obálka objektu 

bude spl�ovat požadavky normy �SN 73 0540-2 a m�rnou energetickou spot�eby dle 

Vyhlášky �. 291/2001. [3] 

f) Zp�sob založení objektu[1] 

Po provedení geologického pr�zkumu je zjišt�no, že podmínky pro zakládání jsou 

jednoduché a nenáro�né základová zemina je hlína pís�itá. Základové pásy budou 

zhotoveny z betonu – C16/20. Do základ� budou vloženy zemnící pásky. Podkladní 

betony (C16/20 tlouš�ky 100 mm) budou uloženy na zhutn�ný št�rkopískový násyp o 

mocnosti 100mm. [3] 
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g) Vliv stavby na životní prost�edí[1] 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Na stavb� budou 

použity b�žné technologie, které neohrožují životní prost�edí. Vzrostlé stromy a ke�e 

nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 

Sb. o odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyt�íd�ný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným zp�sobem, nap�íklad recyklací nebo uložením na povolenou skládku, 

pop�ípad� p�edat odborné firm� k likvidaci. [3] 

Zásady pro nakládání s odpady 

P�i provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpad�, 

• separovat jednotlivé druhy odpad�, 

• uplat�ovat zásady maximální recyklace, 

• minimalizovat odpady k p�ímému skládkování. [3] 

h) Dopravní �ešení[1] 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 

stávající p�ší komunikaci. 

Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, které je na východní stran� 

pozemku. [3] 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí[1] 

Dle výsledk� vyhodnocení základových p�d z hlediska rizika vnikání radonu do budov na 

základ� provedeného m��ení p�dního radonu se parcela �. 132/12 nachází v kategorii 

nízkého radonového rizika a stavba nevyžaduje žádné zvláštní opat�ení. [3] 
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j) Obecné požadavky na výstavbu[1] 

P�i provád�ní stavebních a montážních prací je t�eba dodržovat ustanovení NV �. 362/2005 

o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích 

s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon �. 309/2006 Sb. zákon o zajišt�ní 

dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (ZBOZP) a NV �. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništních. Zvýšenou pozornost je t�eba v�novat zejména dodržení práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou. Všichni zú�astn�ní pracovníci musí být s p�edpisy seznámeni p�ed 

zahájením prací a jsou dále povinni používat p�i práci p�edepsané osobní ochranné 

pom�cky podle výše uvedených p�edpis�. 

Na staveništ� bude zamezen p�ístup nepovolaných osob. [3] 
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1, Technologický postup tvorby podlahy S1 

Obecné informace 

Technologický postu �eší provád�ní podlahy bytového domu v Jeseníku. Podlaha se nachází 

v technické místnosti v suterénu (ve výkresech ona�ena S1). Jako nášlapná vrstva bude 

použita keramická dlažba RAKO ARENA. 

 

1, Pracovní postup 

a) Na �ádn� p�ipravený podklad (viz bod 5) se položí tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 

S v tlouš�ce 80mm.Desky v tlouš�ce 80mm klademe na sraz k sob�. 

 

b) Na tepelnou izolaci se položí separa�ní vrstva tvo�ena PE-folií. U st�ny se fólie vytáhne 

nad úrove� budoucí betonové desky a p�ichytí se ke st�n� lepící páskou. Fólie se klade 

s p�esahy alespo� 100mm, tyto p�esahy se spojí hliníkovou lepící páskou. 

 

c) Po obvodu místnosti se uchytí pásek z Mirelonu 5x80mm.Uchycení se provede pomocí 

stavební sešíva�ky. 

 

d) Na PE folii se umístí KARI sít�150/150/6. KARI sít� se položí do správné polohy na 

plastové distan�ní podložky.  Sít� vedle sebe budou kladeny s p�esahy alespo� 150mm 

(jedno oko sít�).  

 

e) Po položení sítí bude provedena betonová roznášecí vrstva z betonu C 16/20. Roznášecí 

vrstva bude mít v nejtlustším míst� u st�ny mocnost 49mm a bude vyspádována sm�rem 

k podlahové vpusti (viz. projektová dokumentace). Betonová sm�s bude provád�na, jako 

zavadlá tzn. s vodním sou�initelem w=0,3 - 0,5.  

 

f) Po technologické p�estávce viz. bod 4 bude provedena hydroizola�ní flexibilní st�rka 

Sikalastic 152 v mocnosti 4mm. St�rka bude provád�na ve dvou vrstvách. První vrstva bude 

nanesena zubovým hladítkem 3x3mm. Musí být dosaženo stejnom�rného povrchu. Druhá 

vrstva bude nanášena hladkou stranou hladítka v maximální tlouš�ce 2mm. Musí být 

dosaženo p�ekrytí první vrstvy. 
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g) Po dokon�ení HI se provede rozm��ení podlahy pomocí metru tak, aby byly d�lené 

dlaždice rozmíst�ny stejnom�rn� u st�ny. 

 

h) Po rozm��ení bude nanesen lepící tmel Ceresit CM 13 Express, který bude rozet�en 

zubovou st�rkou. Tlouš�ka nanesené vrstvy tmelu musí být taková, aby po osazení dlaždic 

byla jeho tl. min. 2mm. Lepící tmel bude nanášen v pruzích ší�ky cca 0,5 m a délky cca 1,5 

m. 

 

i) Do p�ipraveného pásu tmele budou kladeny dlaždice. Dlaždice musí být p�iklopeny celou 

svou zadní plochou do tmelu. Správná poloha dlaždice bude docílena poklepem gumovou 

pali�kou. Do spár mezi dlaždicemi budou vkládány spárové k�íže, aby byla docílena stejná 

velikost spár. 

 

j) Dlaždice budou kladeny od nejvzdálen�jšího místa od dve�í sm�rem ke dve�ím. Po �erstv� 

uložených dlaždicích je zakázáno chodit, nebo je nijak jinak zat�žovat. Zárove� s pokládkou 

dlaždic bude provád�n keramický sokl. Výška soklu bude 85mm. Dlaždice soklu budou 

lepeny stejným zp�sobem jako dlaždice na podlaze. 

 

k) Po dokon�ení pokládky prob�hne technologická p�estávka viz bod 4. Po této p�estávce 

bude provedeno spárování spárovací hmotou Ceresit CE 40 AQUASTATIC. Spárovací 

hmota bude do spár nanášena gumovou st�rkou šikmo na sm�r spár.  Zhruba po 30 minutách 

po zaspárování bude dlažba o�išt�na. Spáry u st�n budou vypln�ny pružným silikonovým 

tmelem. 

 

2, Návaznost a soub�h jednotlivých pracovních operací 

P�ed zapo�etím provád�ní podlahy musí být dokon�eny: 

-Základové pásy a podkladní beton 

-Vodorovná hydroizolace 1.PP 

-Svislé nosné konstrukce  

-Osazení otvor� 

-Vnit�ní povrchové úpravy 
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3, Minimální p�ípustné doby realizace 

-roznášecí betonová vrstva bude pochozí po 24 hodinách 

- zaspárovaná dlažba bude pochozí po 9 hodinách, první kontakt s vodou bude možný po 24 

hodinách. 

 

4, Technologické p�estávky 

-P�ed provád�ním hydroizola�ní st�rky bude nutno po�kat na vyschnutí podkladního betonu 

alespo� 20dní. 

-Po provedení hydroizola�ní st�rky je nutno dodržet tech. p�estávku. Délka záleží na okolní 

teplot� p�i 20°C bude 2dny , p�i 10°C bude 7dní. 

-Po nalepení dlažby je nutno po�kat alespo� 6 hodin, než bude dlažba spárována. 

-Po zaspárování dlažby je nutno po�kat 15minut pro zaschnutím spárovací hmoty. Po této 

pauze bude odstran�na p�ebyte�ná spárovací hmota. 

 

5, P�ipravenost staveništ� 

-P�ed zahájením pokládky tepelné izolace z EPS 100Z musí být provedena kontrola 

vodorovné hydroizolace: 

 -kontrola spojení asfaltových pás� mezi sebou a kontrola spojení asfaltových pás� 

k podkladní vrstv�. Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nep�ípustnou 

vadou! 

 -kontrola t�snosti hydroizolace (zda nedošlo k poškození hydroizolace v d�sledku                                                            

  jiných pracovních �inností) 

-P�ed zahájením betonáže roznášecí betonové desky musí být provedena kontrola separa�ní 

PE-folie a uložení KARI sítí: 

 -fólie musí být natažená v celé ploše podlahy, p�esahy alespo� 10mm spojeny    

  hliníkovou lepící páskou. Fólie nesmí být protržená.  

 -KARI sít� musí být správn� usazeny na distan�ních podložkách, dále kontrolujeme  

  p�esahy KARI sítí 150mm(jedno oko sít�) a jejich svázání vaza�ským drátem.    

  Kontrolujeme �istotu výztuže, výztuž nesmí být mastná, zne�išt�ná nap�. blátem,    

  barvou, vápnem. Výztuž nesmí být p�íliš zkorodovaná.   
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-P�ed zahájením provád�ní HI st�rky je pot�eba zkontrolovat povrch betonové roznášecí 

vrstvy: 

 -podklad pod HI st�rku musí být pevný, bezprašný, zbavený mastnoty, ne�istot a 

 jiných volných �ástí. Podklad nebude vlh�en! Beton musí být suchý nebo matov� 

 zavlhlý.  

 -maximální odchylka rovinnosti podkladu je 5 mm na 2 m (m��eno 2 m latí). 

 Pokud jsou nerovnosti v�tší, musí se vyrovnat maltou. 

-P�ed zahájením nanášení lepidla a pokládky dlažby je t�eba zkontrolovat provedenou HI 

st�rku: 

 -kontrolujeme, zda je HI st�rka provedena jednolit�, že se neodchlipuje od podkladu 

 a netvo�í  puchý�e. 

    -povrch musí být rovný, bezprašný, zbavený mastnoty a jiných ne�istot. 

 

6, Podmínky realizace 

-Betonáž roznášecí vrstvy: 

 -bude provád�na za teplot od 5°C do 25°C, práce budou provád�ny v interiéru, tudíž 

 teplotu udržíme v tomto rozmezí vytáp�ním �i v�tráním prostoru 

-Provád�ní HI st�rky 

 -práce budou provád�ny p�i teplotách podkladu a okolí v rozmezí od 5°C do 35°C 

-Lepení dlaždic: 

 -práce budou provád�ny v suchém prost�edí, p�i teplotách okolí i podkladu od 5°C  do 

 25°C 

 -p�i jiných klimatických podmínkách bude uvažováno se zkrácením nebo 

 prodloužením doby tvrdnutí materiálu 

-Spárování dlaždic: 

 -práce budou provád�ny v suchém prost�edí, p�i teplotách okolí i podkladu od 5°C  do 

 25°C 

 -p�i jiných klimatických podmínkách bude uvažováno se zkrácením nebo 

 prodloužením doby tvrdnutí materiálu 
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7, Optimální složení pracovní �ety 

Práce bude provád�na dv�ma �etami pracovník�, jedna �eta bude složena z: 

 -1 mistr: dohlíží na správné provád�ní dle technologického postupu a projektové  

   dokumentace, p�ebírá a p�edává staveništ� 

 -2 zedníci (obklada�i): provádí betonáž roznášecí vrstvy a samotnou pokládku   

               dlažby 

 -2 pomocní d�lníci: zajiš�ují dopravu materiálu a výrobu betonu a lepícího tmele 

Všechny práce budou provád�t pracovníci, kte�í jsou k tomu odborn� vzd�láni (vyu�eni, 

proškoleni). 

 

8, Parametry kvality 

- kontrola vzhledu minimáln� ze vzdálenosti 2 m.                                       

-rovinnost plochy (maximální povolená odchylka 2mm / 2m, dlaždice nesmí vy�nívat                                                    

z roviny podlahy.             

 -kontrola velikosti otvor�, aby se daly zakrýt krycími prvky.                            

- p�ilnutí k podkladu se kontroluje poklepem. Nesmí se ozvat dutý zvuk. 

-spáry musí být hladké, rovné a stejn� hluboké. 

 

9, Použití a podmínky nasazení stroj�, nástroj� a za�ízení 

-Stroje: el. stavební mícha�ka, el. rozbrušova�ka, ru�ní míchadlo,  

-Nástroje: stavební kole�ko, kýbl, zednická lžíce, ocelové hladítko zubové, ocelové hladítko 

hladko, vysouvací n�ž, stavební sešíva�ka, hliníková la�, vodováha, tužka, metr, �eza�ka 

na dlažbu, gumová pali�ka, spárovací k�ížky, molitanové hladítko 

-OOPP: rukavice, ochranné brýle, ochranný štít 

 

10, Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

-Provád�ní podlahy nebude vyžadovat žádné zvláštní stavební konstrukce. 

 

 

 

 



Bakalá�ská práce 
 

42 

 

11, Zp�soby svislé a vodorovné dopravy 

-Beton se bude dopravovat z míchacího centra na místo ur�ení ve stavebních kole�kách. 

-Tmel se bude dopravovat ru�n� v plastových kýblech. 

-Dlažba se bude dopravovat ru�n� po balících. 

 

12, Technické a organiza�ní opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti  

- Všichni pracovníci budou dbát své osobní bezpe�nosti hlavn� p�i práci s �eza�kou dlažby, 

p�i jejím používání budou používat OOPP a �ídit se pokyny výrobce. 

-P�i míchaní betonu a tmele budou používat ochranné brýle a dodržovat pokyn� výrobce p�i 

práci s mícha�kou. 

-P�i �ezání KARI sítí budou pracovníci používat ochranné brýle. 

 

13, Opat�ení pro zajišt�ní staveništ�/pracovišt� po dobu kdy se na n�m nepracuje 

-V p�ípad� možnosti p�ekro�ení teplot nad 25°C nebo pod 5°C je nutno zajistit vytáp�ní 

pop�ípad� v�trání prostor po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev. 

-Po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev nesmí být tyto vrstvy zat�žovány, místnosti budou 

zajišt�ny proti vstupu osob na tyto vrstvy vložením p�ekážky do dve�í a tabulkou  

NEVSTUPOVAT!  

-Ná�adí a nepoužitý materiál bude uložen do krytého uzamykatelného skladu. 
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2, Technologický postup tvorby podlahy S2  

Obecné informace 

Technologický postu �eší provád�ní podlahy bytového domu v Jeseníku. Podlaha se nachází  

v suterénu (ve výkresech ona�ena S2). Jako nášlapná vrstva bude samonivela�ní 

anhydritový pot�r Cemex AnhyLevel 20. 

 

1, Pracovní postup 

a) Na �ádn� p�ipravený podklad (viz bod 5) se položí tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 

S v tlouš�ce 80mm.Desky v tlouš�ce 80mm klademe na sraz k sob�. 

 

b) Na tepelnou izolaci se vloží separa�ní vrstva tvo�ena PE-folií. U st�ny se fólie vytáhne 

nad úrove� budoucí betonové desky a p�ichytí se ke st�n� lepící páskou. Fólie se klade 

s p�esahy alespo� 100mm tyto p�esahy se spojí hliníkovou lepící páskou. 

 

c) Po obvodu místnosti se uchytí pásek z Mirelonu 5x80mm.Uchycení se provede pomocí 

stavební sešíva�ky. 

 

d) Po té bude proveden anhydritový samonivela�ní pot�r o mocnosti 70mm. Pot�r bude 

dodáván autodomícháva�i a bude �erpán šnekovým �erpadlem gumovými hadicemi. 

 

e)P�ed zapo�etím lití je t�eba provést rozlivovou zkoušku* p�i tlouš�ce pot�ru 70mm je 

optimální rozlití 22cm. P�i úprav� konzistence p�idáním vody bude t�eba sm�s dostate�n� 

promíchat. Míchání se bude �ídit pravidlem 1m3/1 minuta míchání. Minimální doba míchání 

bude 5 minut. 

 

h) P�ed za�átkem lití bude odchycen do kýble vápenný kal ur�ený pro prolití �erpadla. Tento 

kal nesmí být vylit do plochy podlahy. 

 

i) Pot�r bude litý z hadice z maximální výšky 20cm od podkladu. Bude lit do nivela�ních 

šablon, které budou rozmíst�ny maximáln� po 2m. 
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j) Po rozlití bude pot�r odvzdušn�n a znivelován. Odvzdušn�ní a znivelování bude 

provedeno pomocí nat�ásacích latí. Toto hutn�ní bude provedeno ve t�ech krocích. První dva 

budou provád�ny kolmo až k podkladu. T�etí krok bude hutn�ní povrchové. Hutn�ní bude 

provedeno po jednotlivých místnostech. 

 

k)Po dobu 48 hodin od rozlití pot�ru bude zabrán�no jeho vysoušení p�ímým slune�ním 

zá�ením nebo pr�vanem. To znamená, že budou zastín�na všechna okna a stavba zajišt�na 

proti pr�vanu. 

 

l) Po uplynutí 48 bude zajišt�no rovnom�rné vysychání pot�ru po dobu 28 dní. To znamená, 

že bude �ádn� v�tráno nebo topeno. P�i topení nebudou použity lokální topné fukary 

z d�vodu nerovnom�rného vysychání pot�ru. 

 

*Poznámka: Rozlivová zkouška bude provád�na kónusem s dolní podstavou pr�m�ru 

100mm s horní �ástí pr�m�ru 70mm a výškou kužele 60mm na st�edn� nasákavé podložce. 

Postu zkoušky bude následující, nádoba bude zcela napln�na samonivela�ní sm�sí, poté se 

kužel zvedne, což umožní sm�si se rozlít. Po rozlití sm�si bude zm��en pr�m�r rozlité sm�si.   

 

2, Návaznost a soub�h jednotlivých pracovních operací 

P�ed zapo�etím provád�ní podlahy musí být dokon�eny: 

-Základové pásy a podkladní beton 

-Vodorovná hydroizolace 1.PP 

-Svislé nosné konstrukce  

-Osazení otvor� 

-Vnit�ní povrchové úpravy 

 

3, Minimální p�ípustné doby realizace 

-samonivela�ní pot�r bude pochozí po 24-48 hodinách 

- samonivela�ní pot�r m�žeme zat�žovat po 4-5 dnech 
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4, Technologické p�estávky 

-po rozlití samonivela�ní vrstvy bude nutno vy�kat na ztuhnutí sm�si 48 hodin. 

 

5, P�ipravenost staveništ� 

-P�ed zahájením pokládky tepelné izolace z EPS 100S musí být provedena kontrola 

vodorovné hydroizolace: 

-kontrola spojení asfaltových pás� mezi sebou a kontrola spojení asfaltových pás� 

k podkladní vrstv�. Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nep�ípustnou 

vadou! 

 

-Kontrola t�snosti hydroizolace (zda nedošlo k poškození hydroizolace v d�sledku jiných 

pracovních �inností). 

-P�ed zahájením provád�ní samonivela�ního pot�ru musí být provedena kontrola separa�ní 

vrstvy s PE-folie. 

-Bude kontrolováno �ádné spojení folie s okrajovou dilatací, dále bude kontrolováno, zda 

fólie u kraj� netvo�í dutiny a zda nejsou v ploše p�ehyby fólie. 

 

6, Podmínky realizace 

-provád�ní samonivela�ního pot�ru: 

-Samonivela�ní pot�r bude provád�n p�i teplotách v rozmezí  5°C-30°C, teplota v tomto 

rozmezí bude udržována i v následujících 48 hodinách. 

- Po dobu 48 hodin od rozlití pot�ru, bude zabrán�no jeho vysoušení, p�ímím slune�ním 

zá�ením nebo pr�vanem. To znamená, že budou zastín�na všechna okna a stavba zajišt�na 

proti pr�vanu. 
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7, Optimální složení pracovní �ety 

Práce bude vykonávat jedna pracovní �eta ve složení: 

-1 mistr: dohlíží na správné provád�ní dle technologického postupu a projektové 

dokumentace, p�ebírá a p�edává staveništ� 

-2 zedníci: provádí lití pot�ru a následné hutn�ní 

-2 strojníci: obsluha autodomícháva�e a obsluha �erpadla 

Všechny práce budou provád�t pracovníci, kte�í jsou k tomu odborn� vzd�láni (vyu�eni, 

proškoleni). 

 

8, Parametry kvality 

- kontrola vzhledu minimáln� ze vzdálenosti 2 m            

- rovinnost plochy (maximální povolená odchylka 2mm / 2m, m��eno hliníkovou latí)  

- kontrola vzniku prasklin a jednolitosti povrchu 

 

 

9, Použití a podmínky nasazení stroj�, nástroj� a za�ízení 

-Stroje: autodomícháva�, šnekové �erpadlo 

-Nástroje: kýbl, hliníková la�, nivela�ní šablony, nat�ásací la� 

-OOPP: rukavice, ochranné brýle, gumáky 

 

10, Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

-Provád�ní podlahy nebude vyžadovat žádné zvláštní stavební konstrukce. 

 

11, Zp�soby svislé a vodorovné dopravy 

-pot�r bude dopravován šnekovým �erpadlem gumovou hadicí 
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12, Technické a organiza�ní opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti  

- Všichni pracovníci budou dbát své osobní bezpe�nosti.  

-P�i nalévání pot�ru z autodomícháva�e do �erpadla budou pracovníci chránit zrak 

ochrannými  brýlemi a budou pracovat v rukavicích. 

-p�i lití pot�ru p�ímo v objektu budou zam�stnanci taktéž používat ochranné brýle a rukavice 

-p�i práci se šnekovým �erpadlem budou zam�stnanci dbát své osobní bezpe�nosti a �ídit se 

pokyny výrobce 

 

13, Opat�ení pro zajišt�ní staveništ�/pracovišt� po dobu kdy se na n�m nepracuje 

-V p�ípad� možnosti p�ekro�ení teplot nad 30°C nebo pod 5°C je nutno zajistit vytáp�ní 

pop�ípad� v�trání prostor po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev. 

-Po dobu tuhnutí vrstev nesmí být tyto vrstvy zat�žovány, místnosti budou zajišt�ny proti 

vstupu osob na tyto vrstvy vložením p�ekážky do dve�í a tabulkou  NEVSTUPOVAT!  

-Ná�adí a nepoužitý materiál bude uložen do krytého uzamykatelného skladu. 
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Technologický postup tvorby podlahy S4  

Obecné informace 

Technologický postu �eší provád�ní podlah bytového domu v Jeseníku. Podlahy se nachází 

v 1. až 3.NP (ve výkresech ozna�eny jako S4). Jako nášlapná vrstva budou použity 

laminátové lamely Quickstep classic. 

 

1, Pracovní postup 

a) Na dokon�enou stropní konstrukci budou kladeny desky polystyrenu Styrenfloor 

v tlouš�ce 60mm. Desky budou kladeny vedle sebe na sráz. 

 

b)  Na tepelnou izolaci se vloží separa�ní vrstva tvo�ena PE-folií. U st�ny se fólie vytáhne 

nad úrove� budoucí betonové desky a p�ichytí se ke st�n� lepící páskou. Fólie se klade 

s p�esahy alespo� 100mm tyto p�esahy se spojí hliníkovou lepící páskou. 

 

c) Po obvodu místnosti se uchytí pásek z Mirelonu 5x80mm.Uchycení se provede pomocí 

stavební sešíva�ky. 

 

d) Na PE folii se umístí KARI sít�150/150/6. KARI sít� se položí do správné polohy na 

plastové distan�ní podložky.  Sít� vedle budou kladeny s p�esahy alespo� 150mm (jedno 

oko sít�). 

 

e) Po položení sítí bude provedená betonová roznášecí vrstva z betonu C 16/20. Roznášecí 

vrstva bude provedena v tlouš�ce 50mm. Betonová sm�s bude provád�na, jako zavadlá tzn. 

s vodním sou�initelem w=0,3 - 0,5.  

 

f) Po technologické p�estávce viz. bod 4.Na �ádn� p�ipravený povrch viz bod 5. Bude 

provedena pokládka Mirelonu. Pásy Mirelonu budou kladeny vedle sebe na sráz bez 

p�esah�. 

 

g) Po pokládce Mirelonu budou pokládány lamely Quickstep classic. Na první �ad� budou 

u�ezána pera na dlouhých i kratších stranách. 
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h) Lamely budou kladeny rovnob�žn� s kratší st�nou místnosti. O�íznuté strany lamel budou 

kladeny ke zdi, mezi zdí a lamelami budou vloženy instala�ní klínky. Tím bude vytvo�en u 

st�ny expanzní spoj v ší�ce 8-10mm. 

 

i) Lamely budou kladeny od rohu místnosti. Lamely budou spojeny na delší stran� na pero a 

drážku. Kladení bude provád�no viz obrázek �. 1. 

 

Obr. �. 1 Za�átek kladení lamel [4] 

j) Další lamely budou kladeny dle obrázku �.2. Op�t na pero a drážku. 

 

Obr. �. 2 Kladení lamel [4] 
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k)  Takto položené lamely budou dotla�eny  k sob� za pomoci d�ev�ného špalíku a kladívka. 

 

Obr. �. 3 Dotla�ení lamel [4] 

l) Kroky j a k budou opakovány, dokud nebude provedena podlaha v celé místnosti. 

V místech se špatným p�ístupem nap�. u st�n, bude k dotahování lamel použito ocelové 

dotahovadlo. 

 

Obr. �. 4 Podlaha po dokon�ení pokládky [4] 

m) Mezi poslední �adou lamel a st�nou bude dodržena mezera 8-10mm. Na konec budou 

odstran�ny všechny distan�ní klínky. Po odstran�ní klínk� bude po obvodu místnosti 

p�ichycena soklová lišta. Lišta bude p�ichycena speciálními h�ebíky do zdiva. 

 

2, Návaznost a soub�h jednotlivých pracovních operací 

P�ed zapo�etím provád�ní podlahy musí být dokon�eny: 

-Stropní konstrukce 

-Svislé nosné konstrukce  

-Osazení otvor� 

-Vnit�ní povrchové úpravy 
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3, Minimální p�ípustné doby realizace 

-Roznášecí betonová vrstva bude pochozí po 24 hodinách. 

-P�ed zahájením kladením lamel, bude t�eba lamely aklimatizovat 48 hodin p�ed pokládkou, 

budou lamely v uzav�ených balících položeny v místnosti, kde budou instalovány. 

 

4, Technologické p�estávky 

-P�ed zahájením kladení lamel bude nutno po�kat alespo� 20 dní na vyschnutí podkladní 

betonové vrstvy.  

-Lamelová podlaha je pochozí okamžit� po pokládce. 

5, P�ipravenost staveništ� 

-P�ed zahájením betonáže roznášecí betonové desky musí být provedena kontrola separa�ní 

PE-folie a uložení KARI sítí: 

 -Fólie musí být natažená v celé ploše podlahy, p�esahy alespo� 100mm spojeny 

 hliníkovou lepící páskou. Fólie nesmí být protržená.  

 -KARI sít� musí být správn� usazeny na distan�ních podložkách, dále kontrolujeme 

 p�esahy KARI sítí 150 mm(jedno oko sít�) a jejich svázání vaza�ským drátem. 

 Kontrolujeme �istotu   výztuže, výztuž nesmí být mastná, zne�išt�ná nap�. blátem, 

 barvou, vápnem. Výztuž nesmí být   p�íliš zkorodovaná.   

-P�ed zahájením kladení lamel musí být provedena kontrola roznášecí vrstvy: 

 -podkladní roznášecí vrstva musí být rovná bezprašná, suchá a rovná. Jakékoliv 

 nerovnosti v�tší než 2mm na 1m musí být vyrovnány bu	 seškrábáním, nebo 

 vylitím maltou.  

 

6, Podmínky realizace 

-Betonáž roznášecí vrstvy: 

 -Bude provád�na za teplot od 5°C do 25°C, práce budou provád�ny v interiéru, tudíž 

 teplotu udržíme v tomto rozmezí vytáp�ním �i v�tráním prostoru. 

-Kladení lamel: 

 -Kladení bude provád�né p�i teplotách 10°C-20°C, relativní vlhkost okolí 50-60%, 

 tyto podmínky budou udržováním vytáp�ním �i v�tráním místnosti. 
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7, Optimální složení pracovní �ety 

Práci budou provád�t dv� pracovní �ety, jedna pracovní �eta složena z: 

-1 mistr: dohlíží na správné provád�ní dle technologického postupu a projektové  

      dokumentace, p�ebírá a p�edává staveništ� 

-2 zedníci: provádí betonáž roznášecí vrstvy  

-2 pomocní d�lníci: zajiš�ují dopravu materiálu a výrobu betonu  

-2 podlahá�i: provád�jí kladení lamel 

Všechny práce budou provád�t pracovníci, kte�í jsou k tomu odborn� vzd�láni (vyu�eni, 

proškoleni). 

 

8, Parametry kvality 

- kontrola vzhledu minimáln� ze vzdálenosti 2 m  

-podlaha musí být rovná max. 1mm na 1m 

-všechny spáry musí být �ádn� dotla�eny úpln� k sob�  

-povrch lamel nesmí být od�ený ani jinak poškozený  

 

9, Použití a podmínky nasazení stroj�, nástroj� a za�ízení 

-Stroje: el. stavební mícha�ka, el. rozbrušova�ka, okružní pila 

-Nástroje: stavební kole�ko, kýbl, zednická lžíce, ocelové hladítko hladké, vysouvací n�ž, 

stavební sešíva�ka, hliníková la�, vodováha, tužka, metr, kladivo, dorážedlo, 

klíny, p�íklepový blok, ru�ní pilka 

-OOPP: rukavice, ochranné brýle, ochranný štít 

 

10, Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

-Provád�ní podlahy nebude vyžadovat žádné zvláštní stavební konstrukce. 

 

11, Zp�soby svislé a vodorovné dopravy 

-Beton se bude dopravovat z míchacího centra na místo ur�ení ve stavebních kole�kách, do 

patra budou kole�ka dopraveny stavebním vrátkem. 

-Mirelon a balíky lamel budou na místo ur�ení ru�n�, do patra pak stavebním vrátkem. 
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12, Technické a organiza�ní opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti  

- Všichni pracovníci budou dbát své osobní bezpe�nosti hlavn� p�i práci s s okružní pilou a 

el. rozbrušova�kou, p�i jejím používání budou používat OOPP a �ídit se pokyny výrobce. 

-P�i míchaní betonu budou používat ochranné brýle a dodržovat pokyn� výrobce p�i práci 

s mícha�kou. 

-P�i �ezání KARI sítí budou pracovníci používat ochranné brýle. 

 

13, Opat�ení pro zajišt�ní staveništ�/pracovišt� po dobu kdy se na n�m nepracuje 

-V p�ípad� možnosti p�ekro�ení teplot nad 25°C nebo pod 5°C je nutno zajistit vytáp�ní 

pop�ípad� v�trání prostor po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev. 

-Po dobu tuhnutí a tvrdnutí vrstev nesmí být tyto vrstvy zat�žovány, místnosti budou 

zajišt�ny proti vstupu osob na tyto vrstvy vložením p�ekážky do dve�í a tabulkou  

NEVSTUPOVAT!  

-Ná�adí a nepoužitý materiál bude uložen do krytého uzamykatelného skladu. 
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P�íloha �. 1 

Položkový rozpo�et podlah 



POLOŽKOVÝ ROZPO�ET

Rozpo�et 1 Podlahy JKSO 803.5

Objekt Název objektu SKP 

1 Podlahy M�rná jednotka m3

Stavba Název stavby Po�et jednotek 0

01 Bytový d�m jeseník Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpo�tu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 1

Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

HSV celkem 247 482 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 416 811 Oborová p�irážka 0

R M práce celkem 0 P�esun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 664 293 Za�ízení staveništ� 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompleta�ní �innost (I�D) 0

ZRN+HZS 664 293 Ostatní náklady neuvedené 0

664 293 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 14,0 %  

DPH 14,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

664 293 K�

93 001 K�

0 K�

0 K�

757 294 K�

Radek Pale�ek

Radek Pale�ek

M�sto Jeseník

 -

ZRN+ost.náklady+HZS
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01 Bytový d�m jeseník Rozpo�et: 1

1 Podlahy

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20) m3 29,69 3 385,00 100 493,88

7,50

7,52

7,33

7,33

2 631362021R00 Výztuž mazanin sva�ovanou sítí z drát� Kari t 1,80 26 920,00 48 485,61

0,46

0,46

0,44

0,44

3 631416221RT3 Mazanina PROFI samonivela�ní, tlouš�ka 5 - 8 cm 

Alphafliessestrich E225, 20 MPa, anhydritová m3 9,29 7 240,00 67 252,36

9,29

4 632481213U00 Separa�ní vrstva PE fólie m2 589,33 13,90 8 191,69

150,08

147,39

145,93

145,93

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 224 423,54

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot
5 998011002R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m t 90,78 254,00 23 058,70

Celkem za 99 Staveništní p�esun hmot 23 058,70

Díl: 711 Izolace proti vod�
6 711212002R00 St�rka hydroizola�ní t�snicí hmotou m2 53,07 475,00 25 208,25

17,37

16,38

9,66

9,66

7 998711202R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 12 m % 252,08 4,00 1 008,33

Celkem za 711 Izolace proti vod� 26 216,58

Díl: 713 Izolace tepelné
8 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci m2 439,25 23,40 10 278,45

147,39

145,93

145,93

9 713121111RV4 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá v�etn� dodávky 

polystyren tl. 80 mm m2 150,08 228,50 34 293,28

150,08

10 1116661111111 STYRENFLOOR tl. 60mm m2 439,25 70,04 30 765,07

147,39

145,93

145,93

1.NP:5,4+9,35+9,1+16,66+11,55+32,5+16,23+18,1+5,91+4,83+1,16+

14+2,6

2.NP:5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+

1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26

3.NP:5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+

1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26

1.PP:45,92+10,92+10,85+10,42+7,11+7,11+7,01+7,95+7,11+7,38+6,

95+21,35

1.NP:(5,4+9,35+9,1+16,66+11,55+32,5+16,23+18,1+5,91+4,83+1,16+

14+2,6)

2.NP:(5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+

1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26)

3.NP:(5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+

1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26)

1.PP tech. místnosti:10,42+6,95

1.NP koupelny:11,55+4,83

2.NP koupelny:4,83*2

3.NP koupelny:4,83*2

1.NP:5,4+9,35+9,1+16,66+11,55+32,5+16,23+18,1+5,91+4,83+1,16+

14+2,6

2.NP:5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+

1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26

3.NP:5,5+11,80+9,2+11,34+1,18+4,38+16,26+18,1+5,81+17,5+4,83+

1,18+11,34+9,2+11,80+3,25+3,26

1.pp:(150,07/6)*0,0182

1.np:(150,35/6)*0,0182

2.np:(146,67/6)*0,0182

3.np:(146,67/6)*0,0182

1.PP:(45,92+10,91+10,85+7,11+7,11+7,01+7,95+7,11+7,38+21,35)*0,

07

1.PP:45,92+10,92+10,85+10,42+7,11+7,11+7,01+7,95+7,11+7,38+6,

95+21,35

Položkový rozpo�et 

Stavba :

Objekt : Podlahy

1.pp:150,07*0,05

1.np:150,35*0,05

2.np:146,67*0,05

3.np:146,67*0,05
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01 Bytový d�m jeseník Rozpo�et: 1

1 Podlahy

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový rozpo�et 

Stavba :

Objekt : Podlahy

11 998713202R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 753,37 2,00 1 506,74

Celkem za 713 Izolace tepelné 76 843,54

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
12 771130111R00 Obklad soklík� rovných do tmele výšky do 100 mm m 41,92 53,20 2 230,14

41,92

13 771130211R00 Obklad sokl. schodiš�. stup�ov., TM, v. do 100 mm m 22,37 80,30 1 796,41

22,37

14 771271111111 Obklad keram.schod.stup�� relief.do tmele m2 26,85 466,00 12 509,96

26,85

15 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 101,22 301,00 30 467,22

17,37

32,31

17,52

17,52

16,50

16 59764200 Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm m2 41,92 225,55 9 455,06

41,92

17 59764203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm m2 123,59 225,55 27 876,00

17,37

32,31

17,52

17,52

16,50

22,37

18 59764240 Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm m2 26,85 270,85 7 271,08

26,85

19 998771202R00 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 916,06 6,80 6 229,20

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 97 835,05

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
20 775413010R00 Montáž podlahové lišty ze d�eva, p�ibíjené m 337,74 41,60 14 049,78

103,90

116,92

116,92

21 775541400R00 Položení podlah lamelových se zámkovým spojem m2 330,07 149,50 49 345,47

112,43

108,82

108,82

22 775591113U00 Podložka podlah plov Mirelon 3mm m2 330,07 34,10 11 255,39

112,43

108,82

108,82

23 61193645 Podlaha lamin. SWISS CLICK 1380x193x7 Dub Calvados m2 330,07 362,25 119 567,86

112,43

108,82

108,82

24 61193652.A Lišta soklová 20 x 40 mm MDF - CLASSEN dub m 337,74 37,26 12 584,01

103,90

116,92

116,92

25 998775202R00 P�esun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 2 068,02 1,55 3 205,44

1.NP:(5,25+3,75)*2+4,635+1,2+1,6+10+10+(4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,

25+6,86+2,75

2.NP:((4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,25+6,86+2,75)*2

3.NP:((4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,25+6,86+2,75)*2

1.NP:9,1+16,69+32,5+16,23+18,1+5,81+14

2.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5

3.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5

1.NP:9,1+16,69+32,5+16,23+18,1+5,81+14

2.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5

3.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5

Schodišt�:(0,165+0,3)*16+(0,1666+0,3)*32

Schodišt�:((0,165+0,3)*16+(0,1666+0,3)*32)*1,2

1.NP:(5,25+3,75)*2+4,635+1,2+1,6+10+10+(4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,

25+6,86+2,75

2.NP:((4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,25+6,86+2,75)*2

3.NP:((4*3,5)*2+4+1,6+2+2+11,25+6,86+2,75)*2

1.NP:9,1+16,69+32,5+16,23+18,1+5,81+14

2.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5

3.NP:11,80+9,2+11,34+16,23+18,1+5,81+17,5+11,34+7,5

sokl:5,24*2+1,985*4+3,5*2+(3+2,5)*3

1.PP tech. místnosti:10,42+6,95

1.NP :11,55+4,83+1,18+5,4+9,35

2.NP :4,83*2+1,18*2+5,5

3.NP :4,83*2+1,18*2+5,5

podesty:(3+2,5)*3

sokl:5,24*2+1,985*4+3,5*2+(3+2,5)*3

Schodišt�:(0,165+0,3)*16+(0,1666+0,3)*32

Schodišt�:((0,165+0,3)*16+(0,1666+0,3)*32)*1,2

1.PP tech. místnosti:10,42+6,95

1.NP :11,55+4,83+1,18+5,4+9,35

2.NP :4,83*2+1,18*2+5,5

3.NP :4,83*2+1,18*2+5,5

podesty:(3+2,5)*3
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01 Bytový d�m jeseník Rozpo�et: 1

1 Podlahy

P.�. �íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový rozpo�et 

Stavba :

Objekt : Podlahy

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 210 007,93

Díl: 776 Podlahy povlakové
26 776521100RU3 Lepení povlakových podlah z pás� PVC na Chemopren 

v�etn� podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm m2 16,01 366,00 5 859,66

2,61

6,70

6,70

27 998776202R00 P�esun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 58,60 0,82 48,05

Celkem za 776 Podlahy povlakové 5 907,71

1.NP:2,61

2.NP:3,35*2

3.NP:3,35*2
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P�íloha �. 2 

�asový plán provád�ní podlah 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon�ení

1 Provád�ní podlah 35 dny 20.8. 12 5.10. 12

2 Pokládka tep. izolace 1.PP a 3.NP 1 den 20.8. 12 20.8. 12

3 Betonáž roznášecí vrstvy 1.PP a 3.NP 4 dny 21.8. 12 24.8. 12

4 Pokládka tep. izolace 2.NP 1 den 27.8. 12 27.8. 12

5 Betonáž roznášecí vrstvy 2.NP 4 dny 28.8. 12 31.8. 12

6 Pokládka tep. izolace 1.NP 1 den 3.9. 12 3.9. 12

7 Provád�ní samonivela�ního pot�ru 1.PP 2 dny 3.9. 12 4.9. 12

8 Betonáž roznášecí vrstvy 1.NP 4 dny 4.9. 12 7.9. 12

9 Provád�ní nášlapných vrstev 1.PP a 3.NP 5 dny 17.9. 12 21.9. 12

10 Provád�ní nášlapných vrstev 2.NP 5 dny 24.9. 12 28.9. 12

11 Provád�ní nášlapných vrstev 1.NP 5 dny 1.10. 12 5.10. 12

20.8. 20.8.

21.8. 24.8.

27.8. 27.8.

28.8. 31.8.

3.9. 3.9.

3.9. 4.9.

4.9. 7.9.

17.9. 21.9.

24.9. 28.9.

1.10. 5.1

� P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N P Ú S � P S N
I 12 20.VIII 12 27.VIII 12 3.IX 12 10.IX 12 17.IX 12 24.IX 12 1.X 12

Úkol

Pr�b�h

Milník

Souhrnný

Zahrnutý úkol

Zahrnutý milník

Zahrnutý pr�b�h

Rozd�lení

Vn�jší úkoly

Souhrn projektu

Seskupit podle souhrnu

Kone�ný termín

Bakalá�ská práce

�asový plán provád�ní podlah

Projekt: palec harmonogram.mpp
Datum: 23.4. 12


