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Abstrakt: 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytového 
domu. Jedná se o malometrážní byty, které se nachází v centru města Třinec. Celý 
projekt je zpracován pro hrubou stavbu. 

Hlavní části této práce jsou technická zpráva, časový a finanční plán, studie 
realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh strojní 
sestavy, časový plán hlavního stavebního objektu, technologický předpis pro 
montovaný keramický strop, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet a další 
dokumenty nezbytné při plánování stavby. 

 

 

Klí čová slova: 

Studie realizace hlavních technologických etap, montovaný keramický strop, 
položkový rozpočet, časový harmonogram, smlouvá o dílo, zadávací dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

This master´s thesis deals with the constructive technological project of block of 
flats. This is the small flats, located in the center of Třinec. Whole project is procesed to 
rough construction. 

The main part of the work are technical report, time and financial plan, study of 
imlementatio of the main technological phases, project site equipment, draft machine 
assembly, time plan of the main building structure, technological regulation for 
mounted ceramic ceiling and other documents necessary for construction planning. 
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ÚVOD 
 

Tématem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického 
projektu bytového domu pro hrubou stavbu, která se bude nacházet v centru 
města Třinec. Tento projekt se zabývá pouze hrubou stavbou. 

Tento bytový dům je navržen jako čtyřpodlažní a částečně podsklepený. 
Pouze objektová část A je navržena jako pětipodlažní. Základová konstrukce je 
tvořena ŽB základovými pásy a deskou, pro nosné svislé konstrukce i pro 
vodorovné konstrukce stropů byl navržen systém Porotherm vyztužený ŽB 
sloupy. Schodiště je navrženo jako železobetonové dvouramenné. Konstrukce 
zastřešení je navržena jako dřevěný krov, který se skládá ze stanových nebo 
vaznicových soustav a část krovu je provedena jako hambalkový krov. Součástí 
střešní konstrukce jsou i vikýře a střešní okna. Jako střešní krytina byly zvoleny 
betonové střešní tašky Bramac a plechová hladká krytina Lindab. 

Součástí diplomové práce je ekonomické porovnání dvou variant 
provedení stropů, ve kterém je provedeno časové a ekonomické porovnání 
stropní konstrukce montovaného keramického stropu a stropu z předpjatých ŽB 
stropních panelů Spiroll. Dále je v této diplomové práci řešena situace stavby se 
širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby, studie realizace 
hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis pro montovaný 
keramický strop Porotherm, kontrolní a zkušební plán pro montovaný keramický 
strop Porotherm a položkový rozpočet hrubé stavby. 
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1. Základní identifika�ní údaje o stavb�

Název stavby:  Malometrážní byty v T�inci- Lyžbicích 

Místo stavby:  T�inec 

�íslo parcely:  3311/6 

Katastrální území: Lyžbice 771104 

Investor:   M�Ú T�inec 

Architekt:   Ing. Arch. Kamila Lánová 

    R�žová 13 

Frýdek- Místek, 738 01 

Obr. 1.1: Malometrážní byty v T�inci- Lyžbicích 

- Severovýchodní pohled 

�
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2. Ú�el a lokace objektu 

Novostavba Malometrážních byt� se bude nacházet v T�inci- Lyžbicích. Stavba 

bude v zastav�né m�stské �ásti na parcele �íslo 3311/6. Parcela je situovaná mezi 

ulicemi Okružní a Komenského. Jedná se o �ty�podlažní �áste�n� podsklepený 

bytový d�m, ve kterém bude umíst�no 38 malometrážní byt�.  

Obr. 2.1: Katastrální mapa – parcela �íslo 3311/6 

P�dorysný tvar bytového domu je nepravidelný, aby se maximáln�

p�izp�sobil tvaru a velikosti pozemku. Díky složitým základovým pom�r�m 

bude celý objekt rozd�len do t�í dilata�ních celk� A, B a C. Objektová �ást A je 

navržena jako p�tipodlažní. Dilata�ní celky budou vzájemn� odd�leny dilata�ní 

spárou o tl. 30 mm, která bude v celém svém pr�b�hu vypln�na polystyrenem. 
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3. Popis staveništ�

�

Staveništ� se nachází na rovinatém terénu, v blízkosti se nenachází žádné 

vodote�e. Po p�edchozím pr�zkumu byly na staveništi zjišt�ny zbytky starého 

základového zdiva z cihel a betonu. Pozemek staveništ� je ze dvou stran obklopen 

stávajícími komunikacemi. Ze severozápadní strany parcela sousedí se stávající 

restaurací Stodola. Na žádost majitele restaurace bude na této stran� z�ízeno trvalé 

oplocení do výšky 2,5 m, které bude bránit ší�ení hluku a vizuáln� odd�lovat 

restauraci od bytového domu.  

4. Geologický pr�zkum 

�

Podle geologického pr�zkumu byla zjišt�na hladina podzemní vody cca 2,5 m 

pod úrovní terénu. Z toho vyplývá, že dno výkopu u podsklepené �ásti objektu bude 

pod hladinou podzemní vody a proto bude nutno její �erpání. Podzákladí se skládá 

ze zeminy 4. t�ídy t�žitelnosti, p�edevším z pís�itých ulehlých hlín a st�edn�

ulehlých št�rk� a navážek. Pokud budou tyto navážky vyhodnoceny jako nevhodné, 

budou p�i výkopových pracích odstran�ny a následn� nahrazeny št�rkovým 

hutn�ným polštá�em, který bude hutn�n na stupe� ulehlosti ID = 0,67.  

5. Technické a konstruk�ní �ešení objektu 

5.1 Výkopy 

U podsklepené �ásti objektu B budou výkopy hloubeny až pod úrove� podzemní 

vody. Proto bude v rohu této �ásti umíst�ná studna, která bude snižovat hladinu 

spodní vody �erpáním. Navržená stavební jáma bude v úseku podél stávajících 

komunikací pažena pomocí št�tovnic Larssen IIIn. Ze strany podél ulice Okružní 

budou št�tovnice odstran�ny. Zbylé �ásti stavební jámy budou svahovány pod 

úhlem 45 °. 

5.2 Základy 

Nepodsklepené �ásti objektu A a C budou založeny na základových pásek 

z prostého betonu C 16/20 a slab� vyztuženého betonu kari sítí 6 x 100 x 100. 

Podsklepená �ást objektu B bude založena na železobetonové základové desce 

vytvo�ené z betonu t�ídy C 16/20 a vyztužené ocelí V 10 425. Dále budou do 
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základ� osazeny kotevní desky pro ukotvení ocelových sloup� nadzákladového 

zdiva. V míst� budoucích ŽB sloup� budou do základ� dodate�n� vyvrtány otvory o 

� 25 mm, do kterých bude následn� vlepena kotevní výztuž � 12 mm. Tato kotevní 

výztuž bude délky 600 mm a bude navázána na výztuž ŽB sloup�. 

5.3 Svislé nosné konstrukce 

Nosná konstrukce stavby bude tvo�ená obousm�rným nosným systémem, který 

bude tvo�en pomocí zdícího systému POROTHERM a vnit�ními ŽB sloupy 

kruhového a �tvercového pr��ezu. Popis jednotlivých zdících tvárnic viz. tabulka 

níže. Pro vyzd�ní výtahové šachty budou použity cihly plné na maltu MC 10. 

Podlaž
í 

Dil. 

celek 
Umíst�ní Název zdících tvárnic Malta 

1PP B 

Vn�jší zdivo POROTHERM 44 P+D 

POROTHERM 30 P+D 
M5 

Vnit�ní zdivo POROTHERM 30 AKU M10 

1NP 

2NP 

3NP 

A 
Vn�jší zdivo POROTHERM 44 P+D M5 

Vnit�ní zdivo POROTHERM 30 AKU M10 

B 
Vn�jší zdivo POROTHERM 44 P+D TM 

Vnit�ní zdivo POROTHERM  AKU M10 

C 

Vn�jší zdivo POROTHERM 44 P+D  TM 

Vnit�ní zdivo POROTHERM AKU 

POROTHERM 30 P+D 

M10 

M5 

4NP 

A 
Vn�jší zdivo POROTHERM 44 P+D TM 

Vnit�ní zdivo POROTHERM 30 AKU M10 

B 
Vn�jší zdivo POROTHERM 44 P+D TM 

Vnit�ní zdivo POROTHERM 30 AKU M10 

C 

Vn�jší zdivo POROTHERM 44 P+D TM 

Vnit�ní zdivo POROTHERM AKU 

POROTHERM 30 P+D 

M10 

M5 
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5.4 P�í�ky 

P�í�ky budou vyzd�ny z p�í�kovek POROTHERM v tl. 115 mm. V posledním 

nadzemním podlaží budou použity sádrokartonové p�í�ky s tepelnou izolací. 

5.5 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce budou tvo�eny pomocí systému POROTHER. 

P�evládající tlouš�ka strop� je 290 mm, pouze stropy pod p�dním prostorem jsou 

navrženy ve snížených tlouš�kách 250mm a 190 mm (aktuální nabídka výrobce 

strop� má min. tl. stropu 210 mm, proto bude dále po�ítáno s touto tlouš�kou). 

5.6 Schodišt�

Schodišt� bude tvo�eno monolitickými ŽB deskami z betonu. Schodiš�ová 

ramena budou do 2NP ukládána na st�ny, ve vyšší patrech budovy budou 

schodiš�ová ramena ukládána na ŽB nosníky, který bude podep�en ocelovým 

sloupkem. 

5.7 St�ešní konstrukce 

St�ešní konstrukci nad celým objektem tvo�í d�ev�ný krov. Nad blokem A jsou 

navrženy stanové soustavy, nad blokem B vaznicové soustavy s ocelovými 

vaznicemi a nad blokem C hambalkový krov s vrcholovou d�ev�nou vaznicí. St�ešní 

konstrukce, která bude ve sklonu 30° bude mít krytinu provedenou z betonových 

tašek Bramac. Konstrukce viký�� se sklonem 15° budou mít hladkou krytinu firmy 

Lindab. 

5.8 Balkony 

Balkony budou provedeny jako monolitické ŽB desky s tepeln� izola�ními 

prvky HIT. 

6. Koncepce staveništního provozu 

�

P�íjezd i odjezd všech automobil� i stroj� ke staveništi bude sm�rován z ulice 

Jablunkovská po ulici Okružní. V celém pr�b�hu výstavby malometrážních byt�

musí být doprava optimalizována, tak aby nedocházelo k p�etížení dopravních tras. 

Sou�ástí staveništ� bude vrátnice s bránou, p�es kterou bude �ízen veškerý 



	
�

�

vnitrostaveništní provoz. Podrobn�jší plán dopravy materiál� je sou�ástí bodu B. 

Koordina�ní situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

7. Ochranná pásma 

�

Novostavbou malometrážních byt� nebudou dot�ena žádná zvláštní ochranná 

pásma. Musí být pouze dodržena ochranná pásma pro inženýrské sít� a jejich 

minimální vzdálenosti p�i k�ížení, které jsou uvedeny v �SN 73 6005 Prostorové 

uspo�ádání sítí technického vybavení.  

Investor musí nejpozd�ji do p�edání staveništ� p�edat zhotoviteli jednotlivá 

vyjád�ení správc� sítí, které se na staveništi vyskytují. V míst� k�ížení s jinými 

podzemními sít�mi budou výkopy provád�ny ru�n�. Lanové mechanizmy nesmí 

zasahovat do ochranných pásem nadzemního vedení.  

�

8. �asový a finan�ní plán 

P�edpokládaná cena novostavby malometrážní byt� v T�inci byla dle technicko- 

hospodá�ský ukazatel� a obestav�ného prostoru stanovena na 49 178 335 K�. 

Plánovaný za�átek stavby je v b�eznu roku 2014 a ukon�ení celé stavby je 

plánováno na �erven roku 2015. Celková doba trvání výstavby je tedy 

p�edpokládána na 16 m�síc�. 

9. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Základní požadavky na BOZP jsou zpracovány v Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

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

staveništi, dále v Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na 

pracovišt� a pracovní prost�edí a v Zákonu �. 309/2006 Sb., který upravuje další 

požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci v pracovn�- právních vztazích a 

o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innostech nebo poskytování služeb 

mimo pracovn�- právní vztahy. Dále je d�ležité dodržovat požadavky uvedené 

v Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.   
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10.Ekologie 

P�i provád�ní stavebních prací je nutné dodržovat p�edevším ustanovení 

nacházející se ve vyhlášce �. 381/2001 Sb. vyhláška ministerstva životního 

prost�edí, která stanovuje Katalog odpad�, seznam nebezpe�ných odpad� a 

seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i 

ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad�. Dále je d�ležité 

dodržovat ustanovení dle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n�

n�kterých dalších zákon� a také na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví 

p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

Nakládání s odpady bude zajišt�no specializovanou firmou Nehlsen 

T�inec s.r.o., která je držitelem všech pot�ebných certifikát� a oprávn�ní 

k nakládání s odpady. 
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1. Lokace stavby 
 

Novostavba malometrážní bytů Třinec se bude nacházet v centru města v oblasti, 
která je známá jako Třinec- Lyžbice. Jedná se o hustě zastavěnou část města, proto 
je důležité dbát na dodržení všech hygienických předpisů pro hladiny hluku a 
prašnosti. 

 

 

Obr. 1.1: Lokace malometrážních bytů 

 

Stavba je situována mezi dvě dopravní komunikace, jedná se o ulici 
Komenského a Okružní. Hlavní příjezdová trasa k objektu vede po silnici II. třídy č. 
468, ulice Jablunkovská a dále po ulici Okružní. Podrobnější popis i s dopravním 
vyznačením omezení se nachází v příloze číslo C1. 

 

 

Obr. 1.2: Koordinační situace  
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2. Skládka pro vytěženou zeminu 
 

Vytěžená zeminy při provádění zemních prací bude postupně odvážena 
nákladními automobily na nedalekou skládku do vedlejšího města Vendryně, kde 
bude uskladněna. Pro nedostatek prostoru pro zařízení staveniště sem bude 
odvezena i zemana, která bude zpětně použita na zásyp stavební jámy. Celková 
vzdálenost stavby od skládky je cca 4 km a na zvolené trase se nenachází žádná 
místa, kde by mohlo dojít ke kolizím. 

 

Obr. 2.1: Trasa Malometrážní byty- Skládka 

 

3. Odvoz odpadu ze stávajících konstrukcí 
 

Protože se v prostorách staveniště nacházejí části starého základového zdiva 
z cihel a betonu, bude tento vytěžený materiál odvezen na skládku společnosti 
Nehlsen Třinec s.r.o., která umožňuje skladování stavebního a demoličního odpadu. 
Přesněji se bude jednat o dopad pod katalogovým číslem 17 0101 Beton a 17 0102 
Cihly, dle vyhlášky číslo 381/ 2001 sb., kterou se stanovuje katalog odpadů. 
Celková vzdálenost stavby od skládky odpadů je cca 4,3 km a na zvolené trase se 
nenachází žádná kolizní místa. 
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Obr. 3.1. Trasa Malometrážní byty- Nehlsen Třinec s.r.o. 

 

4. Doprava betonové směsi 
 

Betonová směs pro konstrukcí základů bude dopravována pomocí 
autodomíchávačů z betonárny Třinec od firmy SKANSKA Transbeton, která se 
nachází přímo v Třinci, přesněji v okrajové části zvané Borek. Celková vzdálenost 
stavby od betonárny je 3,2 km. Na zvolené trase se nachází pouze jedno kolizní 
místo, a to podjezd pod železniční tratí. Avšak jeho výška je dostačující pro průjezd 
autodomíchávačů. 

 

Obr. 4.1: Trasa Malometrážní byty- Betonárna 
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Časový a finanční plán je zpracován v příloze D1. 

Bilance potřeb pracovníků je zpracována v příloze D2. 

Propočet stavby podle THU je zpracován v příloze D3. 
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1. Základní identifika ční údaje o stavbě 
 

Název stavby:  Malometrážní byty v Třinci- Lyžbicích 

Místo stavby:  Třinec 

Číslo parcely:  3311/6 

Katastrální území: Lyžbice 771104 

Investor:   Městský úřad Třinec 

Architekt:   Ing. Arch. Romana Petrová 

    Růžová 33 

Frýdek- Místek, 738 01 

 

Datum zahájení:  Březen 2014 

Datum ukončení:  Červen 2015 
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2. Členění stavby na stavební objekty 
 

Hlavní objekty: SO 01 Bytový dům 

Ostatní objekty: SO 02 Přeložka STL plynovodu 

   SO 03 Kanalizační přípojka 

   SO 04 Vodovodní přípojka 

   SO 05 Elektropřípojka NN 

   SO 07 Komunikace a zpevněné plochy 

   SO 08 Sadové úpravy 

 

3. Popis stavebních objektů 
 

3.1 Hlavní objekty: 

SO 01 Bytový dům: 

Hlavní objekt bytový dům bude mít nepravidelný půdorys, kterým se plně 
přizpůsobuje velikosti a tvaru pozemku a okolí stavby. Ze složitých základových 
podmínek vyplývá členění objektu do tří objektových částí A, B a C (viz. obr. 3.1). 
Dilatační spára mezi jednotlivými dilatačními celky bude 30 mm. Nově budovaný 
objekt bude čtyřpodlažní, pouze objektová část A bude pětipodlažní. Objekt bude 
částečně podsklepen. Podzemní podlaží se bude nacházet pod objektovou částí B. 
Celkově se bude v tomto bytovém domě nacházet 38 malometrážních bytů. Hlavní 
vstup bude umístěn na východní straně objektu a bude přístupný po schodech nebo 
krytou rampou. Zastřešení objektu se bude lišit podle dilatačního celku.  

Obr. 3.1: Rozdělení na objektové části 
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Při výkopových pracích budou svahy výkopů svahovány pod úhlem 45° od 
kolmice. Kolem objektové části B podél stávající komunikace budou svahy paženy 
a těsněny štětovnicemi Larssen IIIn a zůstanou součástí objektu. Těsnění a pažení 
pomocí štětovnic Larssen IIIn bude provedeno i pod terasami u objektové části B, 
ale v tomto místě dojde k jejich odstranění. Základová konstrukce bude pod 
podsklepenou částí tvořena ŽB základovou deskou tl. 600 mm. Nepodsklepená část 
konstrukce bude založena na základových pásech z prostého betonu třídy B16/20. 
Svislé nosné konstrukce budou vyzděny pomocí systému POROTHERM 
v kombinaci s ŽB sloupy kruhového a čtvercového průřezu. Rovněž vodorovné 
nosné konstrukce budou tvořeny pomocí systému POROTHER. Převládající 
tloušťka stropů je 290 mm, pouze stropy pod půdním prostorem jsou navrženy ve 
snížených tloušťkách 250mm a 190 mm (aktuální nabídka výrobce stropů má min. 
tl. stropu 210 mm, proto bude dále uvažováno s touto tloušťkou). Schodiště bude 
tvořeno monolitickými ŽB deskami z betonu. Schodišťová ramena budou do 2NP 
ukládána na stěny, ve vyšších patrech budovy budou schodišťová ramena ukládána 
na ŽB nosníky, který bude podepřen ocelovým sloupkem. Střešní konstrukci nad 
celým objektem tvoří dřevěný krov. Nad blokem A jsou navrženy stanové soustavy, 
nad blokem B vaznicové soustavy s ocelovými vaznicemi a nad blokem C 
hambalkový krov s vrcholem podepřeným dřevěnou vaznicí. Střešní konstrukce, 
která bude ve sklonu 30° bude mít krytinu provedenou z betonových tašek Bramac. 
Konstrukce vikýřů se sklonem 15° bude mít hladkou krytinu firmy Lindab. Balkony 
budou provedeny jako monolitické ŽB desky s tepelně izolačními prvky HIT. 

 

3.2 Ostatní objekty: 

SO 02 Přeložka STL plynovodu 

Součástí projektu Malometrážních bytu v Třinci- Lyžbicích je přeložka stávající 
vedení středotlakého plynovodu, který by procházel pod stavbou. Nová trasa STL 
plynovodu bude vedena v nově budovaném chodníku podél ul. Okružní. Nově 
budované potrubí plynovodu bude z plastových trub IPE 225/12,8 SDR 11 a ke 
stávajícímu ocelovému potrubí DN 200 bude navařeno pomocí přechodky ocel- PE 
200/225. Celková délka přeložky STL plynovodu bude 67 m.  

 

SO 03 Kanalizační přípojka 

Pro odvodnění objektu Malometrážních bytů v Třinci- Lyžbicích bude použita 
jednotná kanalizace, která bude odvádět dešťovou vodu ze střechy i splaškovou 
vodu z jednotlivých prostor objektu. Jedna kanalizační přípojka bude napojena na 
městskou stoku AH DN 300 mm v místě stávající šachty na ulici Okružní. Druhá 
kanalizační přípojka bude napojena na stoku AH- 2 DN 300 mm v místě stávající 
šachty na ulici Komenského. Kanalizace bude provedena z trub PVC KGEM a PVC 
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U- RIB D 125-250 mm a napojení na šachty bude provedeno pomocí přechodek 
URS a RDS. 

 

SO 04 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad LT DN 200 mm, 
který je umístěn na krajnici ulice Komenského. Přípojka bude provedena 
z polyetylénových tlakových trub IPE D 63 x 5,8 mm PE 100 SDR 11 a na stávající 
vodovodní řad bude napojena pomocí navrtávacího pásu a armatur HAWLE: 
Celková délka vodovodní přípojky bude 8 m. 

 

SO 05 Elektropřípojka NN 

Elektropřípojka bude vedena vzdušným vedením z nedaleké stávající 
trafostanice. Celková délka přípojky bude cca 100 m. 

 

SO 07 Komunikace a zpevněné plochy 

Součástí projektu Malometrážní byty v Třinci- Lyžbicích je řešení využití 
okolních ploch objektu, jejich napojení na stávající přístupové chodníky a místní 
komunikace. Stávající pěší komunikace, která se nachází podél ulice Komenského, 
bude po dohodě s majitelem rozebrána a odvezena na skládku pro případ dalšího 
využití. Nově budované pěší komunikace se dělí na dvě varianty, které se liší 
skladbou. U první z nich, která není určená k pojíždění, bude jako poslední vrstva 
provedena dlažba BEST KLASIKO v tl. 60 mm a míra zhutnění v místě zemní 
pláně bude 30 MPa. U druhé varianty, která bude učena k pojíždění, bude použita 
také dlažba BEST KLASIKO, ale tentokrát v tl. 80 mm. Míra zhutnění v místě 
zemní pláně bude 45 MPa.  

Jako nová obruba bude kolem ulice Komenského i kolem ulice Okružní 
provedená obruba ABO 15-25 s jednořádkem drobné žulové kostky 100 x 100 mm. 
Žulové kostky i obruba budou uloženy do betonové patky. Převýšení obruby nad 
niveletou komunikace bude 150 mm. Celý objekt bude sloužit i osobám tělesně 
postižených a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, proto bude 
převýšení obruby v místě bezbariérových úprav pouze 30 mm. Obruba oddělující 
pěší komunikaci a terénní úpravy bude ABO 10-25 a bude uložena do betonové 
patky. Součástí nově budovaných pěších komunikací bude i bezbariérová úprava 
včetně signálních pruhů, která bude provedena z dlažby BEST KLASIKO pro 
nevidomé v tl. 60 mm. Odvodnění pěších komunikací je zajištěno spádem 2% 
směrem od objektu SO 01.  

Součástí objektu SO 07 jsou i odstavné a parkovací plochy, které se budou 
nacházet u ulice Okružní. Celková plocha pro parkovací plochy je 5 x 40 m. Na této 
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ploše bude vybudováno 18 parkovacích stání z toho 4 stání pro osoby zdravotně 
postižené. Odvodnění parkovacích stání bude zajištěno příčným sklonem 2 %, které 
bude směrovat k odvodňovacímu dvouřádku z žulových kostek 100 x 100 mm, který 
bude také ve sklonu a bude napojený na uliční vpusť. Jako horní vrstva parkovacích 
stání byla zvolena dlažba BEST BEATON v tl. 80 mm a míra zhutnění v úrovni 
zemní pláně bude 45 MPa. Oddělení jednotlivých parkovacích stání bude provedeno 
změnou odstínu dlažby. Obruba kolem parkovacích stání bude ABO 10-25 a bude 
uložena do betonové patky.  

 

SO 08 Sadové úpravy 

Jako sadové úpravy v okolí objektu SO 01 byly navrhnuty různé druhy stromů a 
keřů. Pro optické oddělení objektu SO 01 a restaurace byla zvolena řada stromů 
s podsadbou keřů. Dále byl zvolen úzký pás zeleně podél ulice Okružní, který je 
veden až k terasám. Na tomto zeleném pásu se dále nacházejí různé druhy keřů 
výšky od 0,5 m do 1,5 m. Ze strany vstupu do objektu, u ulice Komenského, je 
taktéž navrhnut zelný pás s keři. Pro optické oddělení prostoru pro popelnice byl 
navrhnut pás středně vysokých keřů. Ostatní plochy jsou zatravněny. 

 

Výkaz výměr: 

Založení záhonu pro výsadbu, mulčování   247 m2 

Výsadba stromů       7 ks 

Výsadba keřů       554 ks 

Trávníková plocha      300 m2  

 

4. Charakteristika staveniště a okolních podmínek stavby 
 

Bytový dům se bude nacházet v zastavěném území, na rovinatém terénu. Nově 
budovaná stavba bude ze dvou stran ohraničena stávajícími komunikacemi. Ze 
strany sousedící s restaurací Stodola bude objekt na žádost majitele oddělen 
oplocením do výšky 2,5 m. Toto oplocení bude mít protihlukovou funkci a zároveň 
bude plnit funkci ochrany proti prašnosti. V blízkosti stavby se nenacházejí žádné 
vodoteče. 

Na místě budoucího staveniště se nacházejí části starého základového zdiva 
z betonu a z cihel po předchozích konstrukcích. Hladina podzemní vody byla 
pomocí geologického průzkumu stanovena na 2,5 m pod úrovní terénu.  
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Dále se v místě stavby dle geologického průzkumu vyskytují především 
navážky, písčité ulehlé hlíny a středně ulehlé štěrky. Třída těžitelností zeminy byla 
stanovena na 4. třídu. 

 

 

 

Obr. 4.1: Letecký pohled na objekt a okolí 

 

5. Technologické etapy hlavního stavebního objektu 
 

Hrubá spodní stavba: 

- Výkopy 

- Základy a izolace proti zemní vlhkosti + dilatační spára 

Hrubá vrchní stavba:  

- Svislé konstrukce:  Obvodové a vnitřní nosné zdivo 

- Vodorovné konstrukce:  Konstrukce stropů  

Konstrukce schodiště 

Zastřešení 

Střešní plášť 
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6. Realizace hlavních technologických etap 
 

6.1. Výkopy 

a, Výkaz výměr: 

 

Název Výkaz výměr Celkem MJ 

Stávající kce Odhadnuto 100 m3 

Sejmutí ornice 52,74*24,38*0,45 578,6105 m3 

Základ. jáma 437,8116+1567,1072 2004,919 m3 

Drenážní rýhy 2*0,4*0,4*38,9 12,448 m3 

Zásyp 126,054+21,882+261,9+61,475 471,311 m3 

Pažení ze 
šťetovnic 

(38,02*8,2) + (34,53*3,5) 432,619 m2 

 

b, Technologický postup provádění: 

Před započetím výkopových prací dojde k odstranění stávajících konstrukcí, 
kterými jsou staré základové konstrukce z cihel a betonu. Po jejich odstranění bude 
z budoucího prostoru stavby sejmuta ornice v tl. 450 mm. Sejmutá ornice bude 
odvezena na nedalekou sládku. Poté bude z jihozápadní části objektu provedeno 
pažení ze štětovnic Larssen, které bude dosahovat hloubky -8,30 m. 

Hloubení základové jámy bude rozděleno na 3 etapy. V první etapě bude 
hloubena jáma do hloubky – 1,50 m. Hloubení bude probíhat od severozápadní části 
objektu, která sousedí s restaurací Stodola. Před provedením druhé etapy hloubení 
bude posazeno pažení ze štětovnic i podél komunikace Komenského, které bude 
dosahovat do hloubky – 5,60 m. V druhé etapě bude hloubena základová jáma do 
hloubky – 3,60 m. Tato jáma se bude nacházet pod budoucí objektovou částí B. 
Přechodová část mezi jednotlivými výkopy objektových částí bude tvořena dvěma 
svahovanými schody, které budou také pod úhlem 45 °. V třetí částí bude 
vyhloubena jáma pro základovou konstrukci výtahové šachty, která bude dosahovat 
hloubky – 4,30 m a bude umístěna v objektové části B. Dále budou vyhloubeny 
drenážní žlábky, na jejichž konci bude instalována čerpací studna o průměru 600 
mm a hl. 2,00 m. Pro nedostatek prostoru na staveništi bude veškerá vytěžená 
zemina odvezena na nedalekou skládku, kde bude uskladněna. Část této zeminy 
bude přivezena zpět a použita pro zásypy. 

 



38 

 

c, Orientační počet pracovníků v četách: 

 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Obsluha dozerů 1 

Obsluha rypadlo nakladače 1 

Obsluha autojeřábu 1 

Řidič nákladního automobilu 2 

Geodet 2 

Pomocní dělníci 2 

 

d, Jakost a kontrola: 

Vstupní 

Bude zahrnovat převzetí pracoviště, tj. staveniště, na kterém prováděny zemní 
práce. Předání provede investor nebo jim pověřený zástupce. O předání bude 
proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, zda se 
vyznačení inženýrských sítí shoduje s dodanou projektovou dokumentací 

Mezioperační 

Zahrnuje kontrolu následujících technologických uzlů: zatřídění hornin do tříd 
těžitelnosti podle skutečného stavu v době provádění zemních prací, ochrana 
výkopu před přítokem vody, ochrana základové spáry. Provádění výkopových prací 
dle technologického předpisu. 

Výstupní 

Vizuální kontrola z provedených výkopových prací, zda byly provedeny dle 
projektové dokumentace. Přeměření hloubky stavební jámy. O provedené kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku.  

 

e, Schéma výstavby 

Podrobnější postup prací je znázorněn v příloze č. E1. 
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6.2. Základy a izolace proti zemní vlhkosti + dilatační spára 

a, Výkaz výměr: 

 

Název Výkaz výměr Celkem MJ 

Stěny 
z ocelových 

štětovnic 
432,62*0,155 67,06 t 

Beton- deska (284,46*0,6)+(3,053*0,3)+1,755+1,443 174,79 m3 

Bednění desky (27,87,20,84,17,12)*0,6+(9,4*0,3)+(7*1) 49,318 m2 

Výztuž desky 

D16 mm 
8,7065 8,7065 t 

Výztuž desky 

D20 mm 
6,515 6,515 t 

Beton- pásy 119,95+23,87+66,30+116,07+8,49 344,5643 m3 

Bednění pásů 241,65+53,42+336,88 631,978 m2 

Betonová 
mazanina 

9,51+30,1+27,34 66,95 m3 

Kari síť 1,7+1,59 3,29 t 

Penetrace 129,602+721,041 850,643 m2 

Izolace proti 
zemní vlhk.- 
vodorovná 

144,44+91,58+106,49+116,69+261,85 721,041 m2 

Izolace proti 
zemni vlhk.- 

svislá 

50,12+59,50+8,20 117,82 m2 

Izolace proti 
tlakové vodě- 

vodorovná 
721,041*2 1442,082 m2 

Izolace proti 
tlakové vodě- 

svislá 
117,82*2 235,64 m2 
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b, Technologický postup provádění: 

Jako první bude provedena podkladní betonová mazanina tl. 100 mm, která se 
bude nacházet pod objektovou částí B. Betonová mazanina bude vybetonována do 
dřevěného bednění a bude vyztužena svařovanou kari sítí s oky 100 x 100 mm, 
použitý beton bude třídy B 16/20. Svařované kari sítě musí být ukládány na 
distanční tělíska a musí být dodrženy minimální přesahy sítí 300 mm a následně 
svázány ocelovým drátem. Betonová směs bude na stavbu dopravena pomocí 
autodomíchávače a potrubím čerpána do připraveného bednění. Poté bude pouze 
hrubě upravena pomocnými dělníky. 

Po vybetonování podkladní vrstvy bude probíhat technologická přestávka. 
V jejím průběhu dojde k sestavení bednění pro základové pásy, které se budou 
nacházet pod objektovou částí A a C. Část základových pásů pod objektovou částí A 
bude ve spodní části vyztužena svařovanou kari sítí. Po sestavení bednění a vytužení 
daných pásů svařovanou kari sítí budou jednotlivé pásy vybetonovány pomocí 
čerpadla a potrubí. Musí být dodržena max. výška lití betonu 1,5 m. Veškeré 
základové pásy musí být řádně zhutněny pomocí ponorného vibrátoru. Pásy 
dosahujících větších hloubek budou hutněny po vrstvách, aby byly zhutněny po celé 
své hloubce. Poté bude následovat technologická přestávka. 

V průběhu technologické přestávky dojde k odbednění všech vybetonovaných 
konstrukcí. Následně budou obě dilatační spáry mezi jednotlivými objektovými 
částmi vyplněny polystyrenem tl. 30 mm. Polystyrenové desky budou celoplošně 
lepeny na sousední základové pásy a přichyceny hmoždinkami. Nutno dodržet 
požadovaný počet hmoždinek 6 ks na 1 m2 plochy. V průběhu provádění izolace 
dilatační spár bude prostor mezi jednotlivými základovými pásy zpětně zasypán 
zásypem, který musí být hutněn na hodnotu Id = 0,65. 

Dále bude na betonovou podkladní mazaninu v objektové části B aplikován 
penetrační nátěr. Po jeho zaschnutí cca 24 hodin bude položena izolace proti tlakové 
vodě z asfaltových pásů ve dvou vrstvách. Asfaltové pásy budou ke konstrukci 
připevněny přitavením. Následně bude položena izolace proti zemní vlhkosti, která 
bude taktéž z přitavených  těžkých asfaltových pásů. Všechny tyto izolační pásy 
musí být dle projektové dokumentace vyvedeny i na svislé konstrukce a to až po 
úroveň 1NP. Musí být dodrženy minimální povolené přesahy 120 mm. 

Následuje betonáž železobetonové základové desky. Jako první bude 
vybetonována vodorovná část stavební jámy pro stavební výtah, která bude tl. 0,3 
m. Poté dojde k sestavení potřebného bednění a vyztužení ŽB desky. Je nutno 
dodržet předepsané krytí výztuže a správnost uložení dle projektové dokumentace. 
Poté následuje samotná betonáž ŽB desky o tl. 0,6m pomocí čerpadla a potrubí. Pro 
ŽB desku byl navrhnut beton třídy B 16/20 a ocel třídy V 10 425. V průběhu 
betonáže budou v místě ocelových sloupů nadzákladové konstrukce do ŽB desky 
osazeny kotevní desky. Po dokončení betonáže musí být celá deska zhutněna. Po 10 
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dnech budou do desky dodatečně vyvrtány otvory o průměru 25 mm, do kterých 
bude vlepena epoxidovým lepidlem kotevní výztuž o průměru 12 mm a délky 600 
mm, na kterou bude napojena výztuž železobetonových sloupů. 

Souběžně s betonáží ŽB desky bude probíhat betonáž podkladní betonové 
mazaniny na zhutněné zásypy objektových částí A a C. Po jejich zatvrdnutí budou 
položeny vodorovné izolace proti tlakové vodě a zemní vlhkosti ve stejném složení 
jako u objektové části B.  

 

c, Orientační počet pracovníků v četách: 

 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Obsluha autojeřábů 1 

Obsluha autodomíchávače 1 

Obsluha mobilního čerpadla 1 

Vazač výztuže 2 

Betonář 2 

Izolatér  2 

Tesař  2 

Pomocní dělníci 2 

 

d, Jakost a kontrola: 

Vstupní 

Před zahájením betonáže se provede kontrola výkopů, kontrola hloubky a 
kontrola stěn výkopů. Dále se kontroluje, zda byly bednící prvky sestaveny 
v souladu s projektovou dokumentací, a zda byly opatřeny odbedňovacím nátěrem. 
Provede se kontrola výztuže a shoda betonové směsi s dodacím listem. Kontroluje 
se shoda materiálu s objednávkovými listy- druhy, množství, požadovaná kvalita. 
Před pokládkou hydroizolace se kontroluje dostatečná pevnost podkladu. 
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Mezioperační 

V průběhu betonáže se kontroluje dodržení minimálního krytí výztuže, přesahy 
kari sítí, maximální shoz betonové směsi. Průběžně se kontroluje, zda byly 
vybetonované konstrukce řádně zhutněny. U pokládky hydroizolace se kontroluje 
dodržení vzájemných přesahů a jejich napojení na svislou plochu. 

Výstupní 

Provede se vizuální kontrola zhotovené konstrukce, zda byla provedena 
v souladu s projektovou dokumentací. Kontroluje se její úplnost, celistvost a 
nepoškozenost. O provedených kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 

 

e, Schéma výstavby: 

 

 

Obr. 6.2.1: Schéma pokládky dvouvrstvého hydroizolačního systému 

 

6.3. Obvodové nosné zdivo 

a, Výkaz výměr: 

 

Druh 
materiálu 

Výkaz výměr Celkem MJ 

Beton- sloupy 8,42+0,23+1,09+1,98 11,71 m3 

Bednění 
sloupů 

25,20+40,37+83,74 149,31 m2 

Výztuž 
sloupů 

0,33+0,01+0,03+0,05 0,42 t 

Sloupy z I10 0,26 0,26 t 

Sloupy z I12 0,24 0,24 t 

Sloupy z I18 0,59 0,59 t 

Sloupy z U20 1,23 1,23 t 
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Druh 
materiálu 

Výkaz výměr Celkem MJ 

Sloupy z I24 3,65 3,65 t 

Sloupy z I26 0,92 0,92 t 

Zdivo 

CP 29 
12,8+12,68+7,83 33,31 m3 

Porotherm 

17,5 P+D P10 
118,03+116,48+107,4+111,3 453,2 m2 

Porotherm 

24 P+D P10 
13,05 13,05 m2 

Porotherm 

24 P+D P15 
13,6+14,15+14,15+14,15 56,05 m2 

Porotherm 

30 P+D P15 
17,19+45,83+46,24+21,81 131,07 m2 

Porotherm  

30 AKU P20 
68,46+178,14+159,71+155,51+213,57+26,55 801,93 m2 

Porotherm 

44 P+D P10 
137,29 137,29 m2 

Porotherm 

44 P+D P15 
102,13+106,31+106,31+98,43 413,18 m2 

Portotherm  

44 P+D P15-
malta TM 

198,26+199,20+196,29+147,98+21,1 762,82 m2 

Překlad  

 

115x71x1000 mm 62 Ks 

Překlad 

 

115x71x1250 mm 76 Ks 

Překlad 

 

115x71x1500 mm 4 Ks 

Překlad 

 

115x71x2000 mm 2 Ks 

Překlad 

 

115x71x2250 mm 10 Ks 

Překlad 

 

145x71x1000 mm 20 Ks 

Překlad 

 

145x71x1500 mm 10 Ks 
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Druh 
materiálu 

Výkaz výměr Celkem MJ 

Překlad 

 

70x235x1000 mm 55 Ks 

Překlad 

 

70x235x1250 mm 75 Ks 

Překlad 

 

70x235x1500 mm 221 Ks 

Překlad 

 

70x235x1750 mm 5 Ks 

Překlad 

 

70x235x2500 mm 229 Ks 

 

b, Technologický postup provádění: 

Před samotným zděním obvodového zdiva budou zhotoveny ŽB sloupy, které 
budou ztužovat krajní části vysoce namáhaného zdiva. Nosná výztuž sloupů byla 
navržena z profilů o průměru 12 mm, třmínky o průměru 6 mm. Výztuž ŽB sloupů 
bude navázána na dodatečně vlepené kotevní výztuže. Poté bude zhotoveno 
systémové bednění sloupů a následuje samotná betonáž sloupů a jejich zhutnění 
ponorným vibrátorem., po uplynutí 10 dní mohou být sloupy odbědněny. Dalším 
ztužujícím prvkem jsou ocelové sloupy z válcovaných nosníku. 

Pomocí olovnice budou na hydroizolaci provedeny značky, které vyznačují linii 
obvodového zdiva. Toto vyznačení musí být provedeno v souladu s projektovou 
dokumentací. Dále bude následovat osazení tvarovek na rohových nebo lomových 
bodech obvodového zdiva. Tvarovky se osazují do maltového lože tl. 100 mm. 
Následně bude provedena kontrola správného polohového i výškového uložení 
těchto tvarovek pomocí teodolitu. Zedníci dozdí první řadu tvarovkami Porotherm, 
které jsou spojovány na pero a drážku. Pokračuje se vyzděním druhé řady zdiva. 
Provede se opět osazení rohových tvarovek, tak aby byla dodržena správnost vazeb, 
tj. styčné spáry nesmí být nad sebou. Mezi rohové tvarovky se natáhne provázek pro 
určení vodorovné roviny a dozdí se druhá řada.  

Dále se provede tzv. zdění první výšky, tj. dozdění zdiva do výšky 1,5 m od 
podlahy. Dle projektu se vynechají otvory pro okna a dveře. Správnost vodorovného 
uložení tvarovek se zajistí pomocí gumové palice a vodováhy. Tímto způsobem se 
vyzdí veškeré obvodové zdivo i vnitřní nosné zdivo, musí být dodrženy vzájemné 
vazby zdiva.  

Před zahájením zdění druhé výšky, která je nad 1,5 m musí být zřízeno pomocné 
lešení, které je určeno pro pohodlné a bezpečné dozdění patra. Jedná se o kozové 
lešení, které musí mít pogumované nohy, aby nedošlo k usmyknutí. Po zřízení lešení 
se pokračuje stejným způsobem zdění jako při zdění první výšky.  
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Po dozdění výšky horního okraje otvoru budou osazeny překlady. Nejprve se 
uloží keramický překlad do maltového lože, poté se provede osazení tepelné izolace. 
Hotové předklady se na několika místech převážou radlovací drátem. Po osazení 
všech překladů je nutno dozdít nosné zdivo po požadovanou výšku dle projektové 
dokumentace. 

 

c, Orientační počet pracovníků v četách: 

 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Zedník 3 

Izolatér 2 

Řidič nákladního automobilu 1 

Pomocní dělníci 2 

 

d, Jakost a kontrola: 

Vstupní 

Kontrola dodaného zboží. Kontroluje se množství, jakost a správnost dodaného 
materiálu. Dále se provede kontrola rovinnosti podkladních konstrukcí a jejich 
kvalita provedení. 

Mezioperační 

Během mezioperační kontroly se zaměřuje především na založení první vrstvy 
zdiva. Během celého procesu zdění je nutné kontrolovat dodržení svislosti a 
rovinnosti zdiva, dodržování tloušťky spár, kontrolu kvality malty a její konzistenci. 
Kontroluje se správnost provedení vazeb mezi zdivem. Dále je nutné kontrolovat 
vynechávání otvorů ve zdivu v souladu s projektovou dokumentací.  

Výstupní 

Kontroluje se svislost a vodorovnost zdiva pomocí olovnice a vodováhy. Dozdění 
do požadované výšky. Správné vynechání otvorů dle projektové dokumentace a 
celková celistvost a nepoškozenost konstrukce. Provede se zápis do stavebního 
deníku. 

  



46 

 

e, Schéma výstavby 

 

 

 

Obr. 4.3.1: Zdění první výšky 

 

 

 

 

Obr. 4.3.2: Zdění druhé výšky 
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6.4. Konstrukce stropů  

a, Výkaz výměr: 

 

Druh materiálu Výkaz výměr Celkem MJ 

Strop Porotherm OVN 50, tl. 210 mm 

Nosníky 1,75 m 1,75*1,5 2,63 m2 

Nosníky 3,25 m 3,25*1,5 4,88 m2 

Strop Porotherm OVN 50, tl. 290 mm 

Nosníky 1,75 m 8,37+6,96 15,33 m2 

Nosníky 3 m  (3,48*3)+3,90 14,34 m2 

Nosníky 3,25 m (6,5*3)+6,05+(8,78*3) 51,89 m2 

Nosníky 3,5 m (3,5*4) 14 m2 

Nosníky 4 m (4*4)+(4*3,1*2)+(4*0,88*2*3) 61,92 m2 

Nosníky 4,25 m (4,25*0,66*2*3) 16,83 m2 

Nosníky 4,5 m (4,5*0,5*2*4) 8,25 m2 

Nosníky 4,75 m (4,75*2,17)+(4,75*2,18*3) 41,37 m2 

Nosníky 5 m 5*0,2*2 5 m2 

Nosníky 5,5 m (60,28*3)+(14,52*3)+(18,04*2) 260,48 m2 

Nosníky 6 m 3,96*5 19,8 m2 

Nosníky 6,5 m 92,43+63,54+72,93 237,48 m2 

Nosníky 6,75 m  717,76+790,83 1508,59 m2 

Strop Porotherm OVN 62,5, tl. 210 mm 

Nosníky 5,5 m  59,41+32,64+18,40 109,45 m2 

Strop Porotherm OVN 62,5, tl. 250 mm 

Nosníky 2 m 2*1,34 2,68 m2 

Nosníky 4,75 m 4,75*0,705 3,35 m2 

Nosníky 5,5 m 5,5*1,25 6,88 m2 

Nosníky 6,75 m 58,49+64,56+59,6 182,66 m2 

Beton- balkony 9,06+8,41+1,79 19,26 m3 

Bednění balkonů 37,77+46,73+9,97 94,47 m2 
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Druh materiálu Výkaz výměr Celkem MJ 

Výztuž balkonů 

 D 10 mm 
0,06+0,08 0,14 t 

Výztuž balkonů 

D 8 mm 
0,29+0,05 0,34 t 

Balkon. Izolační 
prveky HIT  

34,8+50,4+4,78+1,36 91,34 m 

Beton- dobetonáv. 8,68 8,68 m2 

Výztuž dobetonáv. 

D 12 mm 
4,65+0,02+0,01 4,68 t 

Výztuž dobetonáv. 

Kari sítě 
0,03+0,01+0,01+0,01 0,06 t 

Beton- nosníky 38,62 38,62 m3 

Bednění nosníků 383,98 383,98 m2 

Výztuž nosníků 

D 12 mm 
0,07+0,22+0,06+0,07+0,08+0,79 1,3 t 

Výztuž nosníků 

D 16 mm 
0,07+0,1+0,1+0,08+0,03 0,38 t 

Výztuž nosníků 

D 18 mm 
0,61+0,22+0,2+0,14+0,27+0,26 1,7 t 

Beton- ztužující 
věnce 

23,33 23,33 m3 

Bednění ztuž.  
věnců 

211,95 211,95 m2 

Výztuž ztuž. věnců 

D 20 mm 
0,08 0,08  t 

Výztuž ztuž. věnců 

D 12 mm 
1,23+1,75 2,98  t 

Výztuž ztuž věnců 

D 8 mm 
0,29+0,1 0,39 t 

Vnější ztužující věnec Porotherm, zeď 440 mm 

Tl. stropu 210 mm 41,54 41,51 m 

Tl. stropu 250 mm 22,25 22,25 m 
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Druh materiálu Výkaz výměr Celkem MJ 

Tl. stropu 290 mm 368,55+11,22 379,77 m 

Vnitřní ztužující věnec Porotherm, zeď 240 mm 

Tl. stropu 290 mm 19,50 19,50 m 

Vnitřní ztužující věnec Porotherm, zeď 300 mm 

Tl. stropu 210 mm 20,35 20,35 m 

Tl. stropu 250 mm 51,15 51,15 m 

Tl. stropu 290 mm 325,62 325,62 m 

 

b, Technologický postup provádění: 

Před samotnou realizací konstrukce stropu budou provedeny konstrukce 
průvlaků a nosníků. Prvně bude zřízeno jejich bednění a zajištěno jejich podepření. 
V dalším kroku bude položena výztuž těchto konstrukcí dle projektové 
dokumentace a následně bude provedena betonáž. V některých patrech tvoří nosnou 
podpěrnou konstrukci ocelové válcované nosníky, které je také nutno osadit před 
osazením stropních nosníků. 

Před položením stropních nosníků budou na zdivo v místě budoucích ztužujících 
věnců položeny asfaltové pásy. Asfaltové pásy nesmí být pod budoucí izolací 
ztužujících věnců. Následně budou uloženy stropní nosníky do cementového lože. 
Nosníky budou dopravovány pomocí autojeřábu a jejich přesné uložení budou řídit 
dva dělníci, kteří budou stát na kozovém lešení. Po položení stropních nosníku 
budou zřízeny podpěrné nosníky, které budou vynášeny montážními stojkami. 
Následně budou vyskládány stropní vložky po celé ploše stropní konstrukce. Dále 
bude zřízeno bednění ztužujících věnců, dobetonávek, prostoru schodiště i 
konstrukce balkonu. Bednění bude provedeno z řeziva, které bude spojeno svlaky. 
Zajištění polohy bednění bude provedeno pomocí dřevěných hranolů.  

Dále budou po celém obvodu uloženy tvarovky věncovek ztužujících věnců, ke 
kterým bude přiložena tepelná izolace. Přichycení tepelné izolace bude provedeno 
pomocí malty ve tvaru tzv. fabionu. Poté následuje uložení výztuže ztužujících 
věnců a položení kari sítí na vyskládaný strop z vložek. Musí být dodrženy hodnoty 
minimálního krytí a vzájemné přesahy. Po dokončení pokládky všech výztuží bude 
provedena betonáž nabetonávky a zároveň budou betonovány i konstrukce 
ztužujících věnců a dobetonávek. Beton bude k stropní konstrukce dopravován 
pomocí mobilního čerpadla. Bude rozlíván v pásech a následně hráběmi rozhrnut do 
roviny. Musí být dodržena požadovaná výška nadbetonávky. Po rozprostření bude 
betonová vrstva hutněna vibrační lištou.  
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c, Orientační počet pracovníků v četách: 

 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Obsluha autojeřábu 1 

Obsluha autodomíchávače 1 

Obsluha mobilního čerpadla 2 

Zedník  2 

Vazač 4 

Tesař  2 

Betonář 2 

Pomocní dělníci 2 

 

d, Jakost a kontrola: 

Vstupní 

Při vstupní kontrole bude provedena především vizuální kontrola, zda byly 
podpůrné konstrukce provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Dále se 
kontroluje výšková úroveň podpěrných konstrukcí a jejich únosnost. Provádí se také 
kontrola potřebného materiálu, jeho množství, jakost, u betonové směsi shoda 
s dodacím listem. 

Mezioperační 

V průběhu provádění stropní konstrukce se kontroluje především správnost uložení 
stropních nosníku v souladu s projektovou dokumentací. Dodržení minimálního 
předepsaného krytí výztuže, dodržení přesahů u kari sítí a jejich vzájemné svázáni. 
U lití betonové směsi se kontroluje maximální výška shozu betonu, aby nedošlo 
k rozmísení směsi, výška nadbetonávky a dostatečné zhutnění. 

Výstupní 

Provádí se vizuální kontrola celistvosti a nepoškozenosti nově vybudované 
konstrukce stropu. Přeměření dosažené výškové úrovně a její provedení v souladu 
s projektovou dokumentací. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
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e, Schéma výstavby 

 

 

Obr. 6.5.1: Schéma skladby stropní konstrukce 

 

6.5. Konstrukce schodiště 

a, Výkaz výměr: 

 

Druh materiálu Výkaz výměr Celkem MJ 

Beton- schodiště 1,33+2,61+5,22 9,157 m3 

Bednění schodiště 37,35+61,84 99,19 m2 

Výztuž schodiště 0,97 0,97 t 

Izolační prvek schod. 2*15 30 Ks 

 

b, Technologický postup provádění: 

Konstrukce schodiště bude tvořena jako zalomené ŽB desky z betonu třídy B 
25/30. Jako první bude zřízeno bednění schodišťových ramen a podest. Následně 
bude uložena výztuž dle projektové dokumentace. Musí být dodrženy min. hodnoty 
krytí výztuže. Pro odhlučnění schodišťových ramen bude mezi jednotlivá ramena a 
podesty vkládán izolační prvek Schall- Isostep HRV, který zároveň izoluje i spojuje 
ramena s podestami. Po uložení výztuže následuje betonáž schodiště s následným 
zhutněním betonové směsi.  

  



52 

 

C, Orientační počet pracovníků v četách: 

 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Obsluha autodomíchávače 1 

Obsluha mobilního čerpadla 1 

Tesař 2 

Vazač 2 

Betonář 2 

Pomocní dělníci 2 

 

d, Jakost a kontrola: 

Vstupní 

Při vstupní kontrole musí být především zkontrolovány všechny potřebné 
materiály. U prvků výztuže se kontroluje její množství, jakost, nepoškozenost. 
Betonová směs se kontroluje dle dodacího listu. 

Mezioperační 

V průběhu budování schodiště se kontroluje správnost uložení výztuže dle 
projektové dokumentace a dodržení min. krytí výztuže. U betonáže se kontroluje 
max. výška shozu betonové směsi a plynulost lití směsi. Dále se kontroluje dodržení 
technologického předpisu 

Výstupní 

Provede se vizuální kontrola celistvosti a nepoškozenosti konstrukce. Přeměření 
dosažených výšek konstrukce. Porovnání, zda byla konstrukce provedena v souladu 
s projektovou dokumentací. O provedených kontrolách se provede zápis do 
stavebního deníku.  
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E, Schéma výstavby 

 

Obr. 6.6.1: Vložení izolačního prvku mezi schodišťovou podestu a rameno 

 

 

6.6. Konstrukce krovu 

a, Výkaz výměr: 

 

Druh 
materiálu 

Výkaz výměr Celkem MJ 

Vazný krov do 120 cm2 

Fošny 6/14 61,60+233,20+16,20 311 m 

Fošny 6/16 117,9 117,9 m 

Hranoly 10/10 12+3,6 15,6 m 

Fošny 7,5/16 129,6 129,6 m 

Hranoly 8/12  24,45+6,50+14,3+54,5 99,75 m 

Vazný krov do 224 cm2 

Hranoly 12/14 9,80+9,0+11,3 30,1 m 

Hranoly 14/14 9,16 9,16 m 

Hranoly 12/12 125+145 270 m 

Hranoly 10/18 75,6 75,6 m 

Hranoly 10/16 134,8+447+7,2+230,2 819,2 m 

Hranoly 12/16 10,8 10,8 m 

Hranoly 12/18 42,8+9,16 51,96 m 
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Druh 
materiálu 

Výkaz výměr Celkem MJ 

Vazný krov do 288 cm2 

Hranoly 16/20 28 28 m 

Hranoly 16/16 45,84+64 109,84 m 

 

b, Technologický postup provádění: 

Jako první bude provedena konstrukce krovu nad objektovou částí C. Tato 
konstrukce je tvořena jako hambalkový krov podepřený vrcholovou vaznicí. První 
krokem bude uložení pozednic na obvodové zdivo na asfaltový pás a její připevnění 
pomocí ocelové pásoviny. Následně bude osazena dřevěná vrcholová vaznice, která 
bude na krajích uložena na stěnách a uprostřed rozpětí bude podporována dvěma 
dřevěnými sloupky. Dřevěné sloupky budou postaveny na nosné zdi. Následně 
budou uloženy krokve ztužené dvojící kleštin. 

Další část konstrukce krovu nad objektovou částí C bude také hambalkový krov, 
ale dřevěná vaznice bude nahrazena ocelovými nosníky tvaru U, které budou 
uloženy na svislých nosných zdech. Dalším nosným prvkem této části krovu bude 
středová vaznice, která bude taktéž z ocelových válcovaných nosníků tvaru U. Na 
středové i vrcholovou vaznici budou uloženy krokve, které budou vzájemně ztuženy 
kleštinami. Konstrukce hambálku bude vynášena pomocí věšadla.  

Konstrukce krovu nad objektovou části B bude tvořena vaznicovou soustavou, 
která bude tvořena dvojicí krokví vzájemně spojených pomocí tesařských stojů a 
mechanických prostředků. Vaznicové soustavy budou uloženy na pozednicích a na 
středových vaznicích z ocelových válcovaných profilů tvaru I, které budou uloženy 
na nosných zdech. Současně s prováděním konstrukce krovu této části budou 
prováděny konstrukce vikýřů. 

Poslední bude prováděna konstrukce krovu nad objektovou části A, která bude 
tvořena stanovými soustavami. Jako první bude uložena pozednice na všechny 4 
nosné zdi, která bude připevněna ocelovou pásovinou. Dále budou na konstrukci 
stropu uloženy ocelové nosníky tvaru I, které budou vynášet sloupky. Na sloupky 
budou uloženy vaznice, na které budou následně uloženy nárožní krokve spojující se 
v jednom bodě. Další různě dlouho krokve budou ukládány na vaznice a vaznice. 
Stabilita sloupku bude zajištěna dvojicí kleštin a pásky.  
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c, Orientační počet pracovníků v četách: 

 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Obsluha autojeřábu 1 

Tesař 4 

Pomocní dělníci 2 

 

d, Jakost a kontrola: 

Vstupní 

Provádí se kontrola dokončení půdní nadezdívky a dostatečná únosnost stropní 
konstrukce. Dále se kontroluje při dodání řeziva jeho druh, jakost, množství a 
vlhkost. Dřevěné hranoly nesmí být popraskané, zkroucené nebo s většími suky, 
nesmí být nahnilé, napadené škůdci nebo plísněmi.  

Mezioperační 

Kontroluje se dodržení technologického předpisu a soulad prací s projektovou 
dokumentací. Dále se kontroluje především provedení jednotlivých tesařských spojů 
a kotvení všech částí konstrukce krovu.  

Výstupní 

Kontrola jednotlivých prvků, jejich umístění a polohové zajištění, osazení pozednic 
a celková prostorová tuhost konstrukce. O provedených kontrolách se provede zápis 
do stavebního deníku. 

 

6.7. Střešní plášť 

a, Výkaz výměr: 

 

Druh materiálu Výkaz výměr Celkem MJ 

Bednění střech- 

prkna 24 mm 
8,33 8,33 m2 

Bednění střech- 

Prkna 22 mm 
6,82 6,82 m2 
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Druh materiálu Výkaz výměr Celkem MJ 

Laťování- 

Latě 4/5  
793,13 793,13 m2 

Parozábrana 409,69 409,69 m2 

TI střech 192,05*2 384,1 m2 

HI střech 793,13+79,61 872,74 m2 

Krytina Lindab 79,61 79,61 m2 

Krytina Bramac 793,13 793,13 m2 

 

b, Technologický postup provádění: 

Před provedením střešního pláště musí být osazeny konstrukce střešních oken. 
Konstrukce střešního pláště nad objektovou částí B i C bude v obytné části provedena 
se zateplením, které bude tvořeno minerálními deskami o celkové tloušťce 180 mm. Na 
spodní část tepelné izolace bude připevněna parozábrana. Zbylé části střešního pláště 
budou bez tepelné izolace. Na krokve bude přibita difuzní folie z pásů, na kterou bude 
přibit rošt z dřevěných latí o rozměrech 40 x 50 mm. Na dřevěný rošt bude poté 
provedena pokládka střešních betonových tašek Bramac. Toto složení bude mít i střešní 
plášť nad objektovou části A. Pouze konstrukce vikýřů, které budou ve sklonu 15 ° 
budou opatřeny celoplošným bedněním, na které bude připevněna hladká plechová 
krytina ve svitku Lindab Plastisol. 

 

c, Orientační počet pracovníků v četách: 

 

Profese Počet pracovníků 

Vedoucí čety 1 

Pokrývač 4 

Izolatér 4 

Pomocní dělníci 2 
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d, Jakost a kontrola: 

Vstupní 

Provede se kontrola dovezeného materiálu, především se kontroluje množství, 
jakost a nepoškozenost jednotlivých materiálu. Provede se vizuální kontrola již 
zhotovené konstrukce krovu, zda je v souladu s projektovou dokumentací. 

Mezioperační 

V průběhu pokládky střešního pláště se kontroluje provádění v souladu 
s technologickými předpisy a projektovou dokumentací. Dále se kontroluje 
dodržování bezpečnostních předpisů pro práci ve výškách. 

Výstupní 

Provede se závěrečná kontrola, zda byla střešní krytina provedena v souladu 
s projektovou dokumentací. O provedených kontrolách se provede zápis do 
stavebního deníku.  
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7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Základní požadavky na BOZP jsou zpracovány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi, dále v nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí a v zákonu č. 309/2006 Sb., který upravuje další 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně- právních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb 
mimo pracovně- právní vztahy. Dále je důležité dodržovat požadavky uvedené 
v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci účastnící se výstavby musí být vybaveni osobními 
ochrannými pracovními pomůckami a musí absolvovat bezpečnostní školení. 
Během stavebních činností je přísně zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným 
ohněm a konzumovat jídlo a pití.  

 

8. Ekologie 
 

Při stavební výrobě je důležité třídit vzniklé odpady podle vyhlášky ministerstva 
vnitra č. 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
prostupy při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu. Pro odvoz a následné 
zpracování odpadů vzniklých při stavební činnosti bude najata soukromá firma 
Nehlsen Třinec s.r.o., která je vlastníkem potřebných oprávnění ke zpracování 
odpadů.  

Samotná výstavba malometrážních bytů neovlivní žádným způsobem životní 
prostředí. Všechny činnosti budou probíhat v souladu s technologickými i 
hygienickými předpisy.  
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1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

1.1.Elektrická energie 

Příkon stavební strojů 

Název Příkon (kW) Množství 
Celkový příkon 

(kW) 

Stavební výtah 9 2 ks 18 

Ponorný vibrátor 2 1 ks 2 

Pila na řezání tvárnic 1,35 1 ks 1,35 

Svářečka 4,3 1 ks 4,3 

Ponorné čerpadlo 4 1 ks 4 

Stavební míchačka 4 1 ks 4 

El. přímotopy 1,5 4 6 

P1- INSTALOVANÝ PŘÍKON MECHANISMŮ 39,65 

Osvětlení 

Název 
Příkon 

(kW) 
Množství 

Celkový příkon 

(kW) 

2x obytný kontejner 0,02 30 m2 0,6 

Kontejnerová sestava 0,02 30 m2 0,6 

Vrátnice 0,02 9 m2 0,18 

Sanitární kontejner 0,006 7,5 m2 0,045 

P2- INSTALOVANÝ PŘÍKON OSVĚTLENÍ 1,425 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 ∗ �(0,5 ∗ �1 + 0,8 ∗ �2) + (0,7 ∗ �1) 

P = 1,1 ∗ �(0,5 ∗ 39,65 + 0,8 ∗ 1,425) + (0,7 ∗ 39,65) 

P = 38,26 kW 
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Koeficienty 0,5;0,8 – koeficienty náročnosti elektromotorů mechan. prostředků 

Koeficient 0,7- koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 

Do prostor staveniště bude elektrická energie přivedena z nedaleké trafostanice. 
Na staveništi bude napojena na hlavní staveništní rozvaděč RS 5688 IP 54. Od 
hlavního staveništního rozvaděče bude dále elektrický energie vedena k vedlejšímu 
staveništnímu rozvaděči RS 3444 odkud jsou napájeny jednotlivé stavební buňky. 

 

1.2.Potřeba vody 

Voda nezbytná pro provozní účely 

Potřeba vody m.j. 
Počet  

m.j. 

Střední 
norma  

(l) 

Potřebné 
množ. vody 

(l) 

Potřebné 
množ. 
vody 

(l/den) 

Zdění z tvárnic  m3 773 250 193 250 4 955 

Zdění z CPP m3 59 200 11 800 2360 

Výroba malty m3 115 200 23 000 2300 

Mytí vozidel 
nákladních 

Ks 1 1 000 1 000 1 000 

CELKOVÁ POTŘEBA VODY V L/ DNE ∑ Pna 10 615 

Voda nezbytná pro sociálně hygienické účely 

Potřeba vody m.j. 
Počet  

m.j. 

Střední 
norma  

(l) 

Potřebné množ. vody 
(l/den) 

Pracovník na 
staveništi 

pracovník 16 40 640 

Sprchy  pracovník 4 45 180 

CELKOVÁ POTŘEBA VODY V L/ DNE ∑ Pnb 820 

 

  



64 

 

Voda nezbytná pro údržbu 

Potřeba vody Potřebné množ. vody (l/ den) 

Umývání pracovních pomůcek 200 

CELKOVÁ POTŘEBA VODY V L/ DNE ∑ Pnc 200 

 

Nutná spotřeba vody: 

Qn = 
∑���∗���
�∗����

 

Qn = 
∑���∗���∑���∗���∑���∗��

�∗����
 

Qn = 
 �� !∗ ,!�"�∗,#���∗ ,!

 �∗����
 

Qn = 0,51 l/s 

 

Koeficient kni- koeficienty nerovnoměrnosti odběru: 

- kna- pro technologické provozy 

- knb- pro sociálně hygienické potřeby 

- knc- pro údržbu 

 

Napojení vody pro zařízení staveniště bude provedeno ve vodoměrné šachtě 
pomocí T kusu. Na nově vybudovaný rozvod musí být umístěn podružný vodoměr. 
Dle vypočítaného průtoku Qn 0,51 l/s bude rozvod z plastového potrubí s DN 25. 

 

1.3.Sítě technické infrastruktury pro novostavby 

V místě budoucího objektu vede středotlaké plynové potrubí, proto bude před 
započetím stavebních prací nutné provést přeložku toho plynovodu. Budovaná 
přeložka STL plynovodu se bude nacházet podél nově vybudovaného chodníku, 
které bude umístěn na ulici Okružní. Dále bude k objektu přivedena jednotná 
kanalizační přípojka, která bude odvádět společně dešťovou i splaškovou vodu a 
vodovodní přípojka. Přivedení přípojek proběhne před započetím výkopových prací. 
Součástí výkopových prací je poté napojení ležatých svodů kanalizace a vodovodu 
na již zřízené přípojka. 
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2. Odvodnění staveniště 

 

Podle geologického průzkumu byla hladina podzemní vody stanovena na 2,5 m 
pod plochou rostlého terénu. Základová konstrukce pod objektovou částí B se 
nachází v úrovni – 3,6 m, proto bude do rohu výkopu této části umístěna čerpací 
studna o průměru 600 mm, ke které budou přivedeny dva odvodňovací žlábky 
v úrovni 2 m pod dnem stavební jámy.  

 

3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 

Příjezd ke staveništi je veden po ulici Okružní směrem od ulice Jablunkovská. Je 
nutno optimalizovat dopravu tak, aby nedocházelo k dopravním kolizím. Proto 
budou v místě výjezdu vozidel na ulici Jablunkovská umístěny výstražné tabule 
Výjezd vozidel stavby.  

Příjezd i výjezd bude umístěn ze severovýchodní strany od ulice Komenského a 
bude střežen vrátnicí s bránou, aby nedocházelo ke vniku nepovolaných osob na 
stavbu.  

Podrobněji je tato problematika popsána v bodu C této diplomové práce. 

 

4. Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Novostavba malometrážních bytů se nachází v zastavěném území, proto si 
vyžádá několik dopravních omezení, která jsou zmíněna v bodu 3. Dále bude po 
domluvě s majitelem sousední restaurace zřízeno trvalé oplocení vysoké 2,5 m, 
které bude chránit návštěvníky restaurace od hluku a prachu již během výstavby a 
následně bude naopak chránit budoucí obyvatele malometrážních bytů před hlukem 
z přilehlé restaurace. 

  



66 

 

5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, 
kácení dřevin 

 

5.1.Předpokládané úpravy staveniště 

Novostavba malometrážních bytů Třinec- Lyžbice se bude nacházet v hustě 
zastavěném území. Plocha zařízení staveniště se bude z části nacházet na místní 
komunikaci a z části na travnaté ploše. Plocha novostavby je situována do prostor 
bývalé tržnice, proto je nutné před začátkem výkopových prací odstranit zbytky 
starého základového zdiva z cihel a betonu. Teprve poté bude sejmuta ornice v tl. 
450 mm. Vytěžené zbytky základového zdiva budou odvezeny do sběrného dvoru 
firmy Nehlsen Třinec s.r.o. a pro nedostatek prostoru na zařízení staveniště bude 
vytěžena zemina odvážena na nedalekou skládku. 

 

5.2.Oplocení 

Celý objekt bude zabezpečen mobilním oplocením řady „ Normal“, které 
dosahuje výšky 2m. Výška výplně je 1,80 m a délka jednoho dílce je 3,455 m. 
Celková hmotnost jednoho dílce je 13 kg. Na mobilní oplocení bude připevněna 
černá ochranná síť, která částečně zabraňuje pronikání prachu ze stavby. 

 

 

Obr. 5.2.1: Schéma mobilního oplocení 
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6. Maximální zábory pro staveniště 
 

6.1.Návrh počtu buněk 

 

Buňky řídících pracovníků: 

Název  Zvolený druh Doporučení plocha 
v m2 

Zvolená plocha v m2 

Vedoucí 
stavby 

OK01 15 – 20 m2 14,74 m2 

Stavbyvedoucí 

Mistři – 2x 
KS- DUO 01 

8 – 12 m2 

3 x 10 = 30 m2 
29,55 m2 

 

Záchody na staveništi: 

Určeno pro Zvolený druh Doporučené množství Zvolené množství 

Pro 4 řídící 
pracovníky 

SAN 10-01 1 sedadlo/ 10 mužů či žen 1 sedadlo + 1 pisoár 

Dělníky 
TOI TOI 
FRESH 

2 sedadla/ 11 až 50 mužů 
nebo 11 až 30 žen 

2 x mobilní toaleta 
s mytím rukou 

 

Šatna pro dělníky 

Určeno pro Zvolený druh Doporučená plocha v m2 Zvolená plocha 
v m2 

Dělníky OK01 
1,25 m2/ 1 pracovníka 

10 x 1,25 = 12,5 m2 
14,74 m2 
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6.2.Provozní objekty 

6.2.1. Skladový kontejner 20“- SK 20 

Rozměr modulu /dxšxv/: 6055x2435x2600 mm 

Konstrukce:  

- Celoocelová konstrukce svařená z ocelových profilů 

- Stěny z lakovaného trapézového plechu tl. 1,5 mm, pevně vevařeny do rámu 

- Strop z lakovaného hladkého plechu tl. 2 mm, pevně přivařený na vyspárované 
střešní nosníky 

- Podlaha rýhovaný plech, lakovaný 

- Dveře dvoukřídlá ocelová vrata 2300x 2350 mm s tyčovým zavíráním a 
gumovým těsněním 

Elektroinstalace: kontejner není standardně vybaven elektroinstalací 

 

 

 

Obr. 6.2.1.1: Skladový kontejner 20“ 
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6.2.2. Obytný kontejner- OK01 

Rozměr modulu /dxšxv/: 6055x2435x2800 mm/ 2500 mm 

Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55 mm +  nátěr 

Vnitřní obložení: strop, stěny – bílá laminátová dřevotříska tl. 10 mm, bílé plastové 
profily 

Izolace minerální vlnou ( souč. tepelné vodivosti 0,04 W/mK, požární třída A1): 

- Strop 100 mm 

- Stěny 80 mm 

- Podlaha 100 mm  

Podlaha: PVC linoleum, 1,4 mm, mramorované 

Dveře: vstupní, ocelové, pozinkovaný plech 810x1970 mm 

Okno: plastové s izoterm.sklem 1200x1200 mm, jednokřídlové, OS 

Elektroinstalace (ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000): 

- 3x400/230V AC, 50 Hz/ TN S 

- 1x rozvaděč 8MOD, 1x přívodky CEE 5x32 A, 1x zásuvka CEE 5x32 A 

- 1x FI- chránič 40/4/003, dI= 30 mA, 2x jistič 

- 1x vypínač, 3x zásuvky, 2x osvětlení 1x 58 W 

 

 

 

 

Obr. 6.2.2.1: Obytný kontejner OK01 
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6.2.3. Kontejnerová sestava- KS- DUO 01 

Rozměr modulu /dxšxv/:  2x6055x4880x2800 mm/ 2500 mm 

Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55 mm +  nátěr 

Vnitřní obložení: strop, stěny – bílá laminátová dřevotříska tl. 10 mm, bílé plastové 
profily 

Izolace minerální vlnou ( souč. tepelné vodivosti 0,04 W/mK, požární třída A1): 

- Strop 100 mm 

- Stěny 80 mm 

- Podlaha 100 mm  

Podlaha: PVC linoleum, 1,4 mm, mramorované 

Dveře: vstupní, ocelové, pozinkovaný plech 810x1970 mm 

Okno: 3x  plastové s izoterm.sklem 900x1200 mm, jednokřídlové, OS 

Elektroinstalace (ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000): 

- 3x400/230V AC, 50 Hz/ TN S 

- 1x rozvaděč 8MOD, 1x přívodky CEE 5x32 A, 1x zásuvka CEE 5x32 A 

- 1x FI- chránič 40/4/003, dI= 30 mA, 2x jistič 

- 1x vypínač, 6x zásuvky, 2x2x 36 W osvětlení 

 

 

Obr. 6.2.3.1: Kontejnerová sestava KS- DUO 01 
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6.2.4. Obytný kontejner- Vrátnice- OK12 

Rozměr modulu /dxšxv/:  3500x2435x2800/ 2500 mm 

Venkovní opláštění: trapézový plech 0,55 mm +  nátěr 

Vnitřní obložení: strop, stěny – bílá laminátová dřevotříska tl. 10 mm, bílé pl.profily 

Izolace minerální vlnou ( souč. tepelné vodivosti 0,04 W/mK, požární třída A1): 

- Strop 100 mm, stěny 80 mm, podlaha 100 mm  

Podlaha: PVC linoleum, 1,4 mm, mramorované 

Dveře: vstupní, ocelové, pozinkovaný plech 810x1970 mm 

Okno: 1x  plastové s izoterm.sklem 1800x1200 mm, jednokřídlové, OS, opatřené 
vnitřní hliníkovou žaluzií a venkovní pozinkovanou mříží 

- 3x plastové s izoterm. sklem 900 x 1200 mm, jednokřídlové, OS, opatřené 
vnitřní hliníkovou žaluzií s venkovní pozinkovanou mříží 

Elektroinstalace (ve stěnách, provedení dle ČSN 33 2000): 

- 3x400/230V AC, 50 Hz/ TN S 

- 1x rozvaděč s proudovým chráničem a jističi, vypínače, zásuvky, osvětlení dle 
nákresů 

- 1x topení 0,75- 2,0 kW, 1x přívod, krabice ABOX vč. svorkovnice 

 

 

Obr. 6.2.4.1: Obytný kontejner- Vrátnice 
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6.3. Sociální a hygienické 

6.3.1. Sanitární kontejner- SAN10- 01 

Rozměr modulu /dxšxv/:  3000x2435x2800/2500 mm 

Základní vybava: 

- 1x sprchovací kout, 1x WC, 1x pisoár, 1x umyvadlo, 1x bojler 120 l 

- 1x elektroinstalace vč. vytápění 

 

 

Obr. 6.3.1.1: Sanitární kontejner  

 

 

6.3.2. Mobilní toaleta- TOI TOI FRESH 

Technická data (šxhxv): 1200x1200x2300mm,  

Hmotnost: 82 kg 

Fekální nádrž na 250 l, dvojité odvětrávání, 
pisoár, držák toaletního papíru, zásobník na 
čistou vodu pro mytí rukou, osvětlení 

Množství: 2x 

 

            
    

Obr. 6.3.21: Mobilní WC 
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6.3.3. Obytný kontejner- OK01 

Tento obytný kontejner bude sloužit jako šatna pro dělníky. Může být dovybaven 
uzamykatelnými skříňkami a lavicemi. Technické parametry kontejneru jsou shodné 
s obytným kontejnerem popsaným v bodě 6.2.2. 

 

6.4.Celková cena zařízení staveniště 

6.4.1. Cena staveništních přípojek 

Ozn. Druh přípojky Délka celkem Cena za m Celková cena 

1. Kanalizační přípojka 2 m 4 949 Kč 9 894 Kč 

2. Přípojka vody 35 m 2 417 Kč 84 595 Kč 

3. Přípojka elektřiny 90 m 935 Kč 84 150 Kč 

 

6.4.2. Cena za buňky a oplocení 

Ozn. Druh buňky 
Cena za kus 

( v Kč/ měsíc) 
Doba 

pronájmu 
Celková 

cena 

1. 2x obytná buňka 3 900 Kč 12 měsíců 2x46 800 Kč 

2. Skladovací kontejner 2 500 Kč 12 měsíců 30 000 Kč 

3. Sanitární kontejner 4 200 Kč 12 měsíců 50 400 Kč 

4. Mobilní WC 900 Kč 12 měsíců 10 800 Kč 

5. Kontejner. soustava 5 800 Kč 12 měsíců 69 600 Kč 

 

Celková náklady na zařízení staveniště 634 639 Kč 

 

Celková náklady na zařízení staveniště byly stanoveny na 634 639 Kč (viz. 
výpočet výše). Podle položkového rozpočtu pro hrubou stavbu byly náklady na 
zařízení staveniště stanoveny jako 3,5 % z HRN, což činí 712 575 Kč. Z toho tedy 
vyplývá, že zvolené procento z rozpočtu je dostačující a zůstává tak dostatečná 
rezerva pro tyto náklady. 
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7. Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě a jejich likvidace 

 

Při nakládání s odpady je nutné třídit jednotlivé odpady dle vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog odpadů, sezname 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu. 

Pro nakládání s odpady bude najata soukromá firma Nehlsen Třinec s.r.o., která 
je držitelem potřebných oprávnění. Tato firma zabezpečí vývoz vzniklých odpadů 
jednou týdně. A to vždy v úterý v dopoledních hodinách. 

 

Výpis z katalogu odpadů: 

Číslo Název 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 

17 02 01 Dřevo 

17 04 05 Železo a ocel 

 

8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Druh Objem korby (m3) Množství (m3) Počet jízd 

Demolice 

2x7 

100 8 

Výkopy 2600 186 

Zásyp 470 34 
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9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Novostavby malometrážních bytů Třinec- Lyžbice nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. Z důvodu umístění stavby v zastavěném území jsou zakázány 
práce v nočních hodinách.. V průběhu výstavby musí být dodrženy požadavky 
uvedené ve vyhlášce číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Dále 
musí být také dodržovány požadavky uvedené ve zákoně číslo 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 

10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů 

 

Zhotovitel stavební díla je povinen využívat pro své práce stroje a mechanizmy 
v dobrém technickém stavu a jinak nezávadné. Při stavební činnosti je nutné 
dodržovat povolené hladiny hluku, které jsou stanoveny v nařízení vlády 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dále je nutné 
dodržovat požadavky uvedené v nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

V prostorách vrátnice bude k dispozici lékárnička- Důležitá telefoní čísla budou 
k dispozici na informační tabuli na vrátnici. Případnou rychlou první pomoc budou 
schopni vykonávat všichni mistři, kteří budou proškolení a jejich jména budou také 
zveřejněna v prostorách vrátnice na informační tabuli. Případnou nutnou pomoc 
lékaře zajistí záchranná služba nemocnice Sosna, dojezdová vzdálenost sanitky je 10 
minut. Na vrátnici bude v případě potřeby k dispozici hasicí přístroj. Dojezdová 
vzdálenost HZS Třinec je 5 minut. Pokud dojde k vážnější nehodě, jako je např. 
zřícení části konstrukce, jsou všichni pracovníci povinni shromáždit se na 
shromaždišti ( roh protější budovy ze severo- východní strany stavby), jehož poloha 
je vyznačena na výkrese zařízení staveniště. Všichni pracovníci stavby musí být o 
poloze shromaždiště informováni. 
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11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Celý objekt malometrážních bytů bude sloužit i osobám tělesně postižených a 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, proto bude převýšení obruby 
v místě bezbariérových úprav pouze 30 mm. Výškový rozdíl chodníků a 
komunikace v místě přechodu pro chodce bude taktéž max. výšky 30 mm. V těchto 
místech dále budou snížené obrubníky a osazeny signální pásy a spojující varovné 
pásy s vodícími liniemi. 

 

12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

Jelikož bude staveniště zasahovat na část chodníku pro pěší, musí být v těchto 
místech umístěny výstražné cedule pro chodce, které informují o uzavření a 
přesunutí chodníku na protější stranu. Dále musí být na přilehlé komunikace 
výstražné cedule informující o probíhající výstavbě a o výjezdu vozidel stavby. Z 
jižní strany stavby bude staveniště zcela zasahovat do komunikace i do přilehlého 
parkoviště na ulici Okružní, proto bude nutno vyznačit objízdné trasy a rozmístit 
informační cedule o uzavření komunikace. 

 

13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 

Novostavba malometrážních bytů v Třinci nevyžaduje žádné speciální podmínky 
pro provádění stavby.  

 

14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Podrobnější termíny a postup výstavby pro etapu hrubé stavby je zpracován 
v časovém harmonogramu, příloha H1- 

 

Předpokládané zahájení stavby:   Březen 2014 

Předpokládané ukončení hrubé stavby:  Únor 2015 

Předpokládané ukončení stavby:   Červen 2015 
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1. Obecné informace o stavbě 
 

Název stavby:  Malometrážní byty v Třinci- Lyžbicích 

Místo stavby:  Třinec 

Číslo parcely:  3311/6 

Katastrální území: Lyžbice 771104 

Investor:   MěÚ Třinec 

Architekt:   Ing. Arch. Kamila Lánová 

    Růžová 13 

Frýdek- Místek, 738 01 

 

2. Umístění stavby 
 

Novostavba Malometrážních bytů se nachází ve východní části České 
Republiky. Přesněji v centru města Třinec v katastrálním území Lyžbice.  

Parcela je situována na rovinatém terénu, mezi dvěma místními komunikacemi. 
Nadmořská výška pozemku je cca 320 metrů nad mořem. Město Třinec spadá do 
sněhové oblasti III:, ve které je normové zatížení sněhem stanoveno na 1,5 kN/m2 
(viz. obr. 2.1.). Průměrná roční teplota je pro město Třinec stanovena na 9 °C. 

 

 

Obr. 2.1: Mapa sněhových oblastí 
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3. Obecné zásady pro práci se stroji 
 

- Pokud vzniknou během provozu závady nebo jiné provozní odchylky musí je 
obsluha stroje zaznamenat a případně seznámit i se střídající obsluhou stroje 

- Po ukončení práce musí být stroje zabezpečeny proti samovolnému pohybu dle 
návodu k použití, (např.: zařazení nejnižšího rychlostního stupně a zatažením 
parkovací brzdy, zakládacími klíny) 

- Při dočasném přerušení práce musí být rovněž zatažena parkovací brzda 

- Pokud se obsluha stroje hodlá vzdálit od stroje do vzdálenosti, odkud není 
v případě potřeby možný její okamžitý zásah, musí stroj zabezpečit proti 
samovolnému spuštění a neoprávněnému užití cizí osobou v souladu s návodem 
k použití, (např.: uzamknutí ovládání stroje, uzamknutí kabiny stroje a vyjmutí 
klíce ze spínací skříňky) 

- Při nepoužívání stroje musí být stroj zaparkován na takovém stanovišti, kde 
nebude zasahovat do komunikace a nebude ohrožen padajícími předměty 
činnostmi v okolí a zároveň bude zajištěna jeho dostatečná stabilita 

- Pokud je pracovní zařízení přepravováno na ložné ploše dopravního prostředku 
nesmí se na ní během přepravy pohybovat žádné fyzické osoby 

- Při přepravě musí být dodržovány pokyny uvedené v návodu na použití, pokud 
návod tento postup neobsahuje, stanoví jej zhotovitel 

- Při přepravě musí být daná zařízení přizpůsobená k přepravě, tj. zajištění 
v přepravní poloze a dostatečně zabezpečena proti podélnému i bočnímu posunu 
a proti převrácení 

- Při nakládce a následné vykládce pracovního zařízení musí být dopravní 
prostředek umístěn na dostatečně pevném a stabilním podkladu a zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu 

 

4. Strojní sestava 
 

Následuje podrobný výpis jednotlivých strojů a mechanizmů, který obsahuje 
jejich popis, zásady používání a technické parametry. Dále je k jednotlivým strojům 
a mechanizmům připojen obrázek celého zařízení a případně i detaily zařízení. 
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4.1 Kolové rýpadlo M315 D 

Kolové rýpadlo má možnost 
vyměnit klasickou lopatu za kladivo, 
které bude použito k demoličním 
prácem na stávajících základových 
konstrukcí. Dále bude použito 
k odstranění ornice i při vyhloubení 
stavební jámy.  

 

 

    
  Obr. 4.1.1: Kolové rýpadlo 

 

Technické parametry: 

- Výkon motoru:    101 kW 

- Max. hloubka dosahu/ max. dosah:  6,09/9,38 m 

- Objem lopaty:     0,38- 1,26 m3 

- Provozní hmotnost:    15,7 – 18,3 t 

 

      

Obr.4.1.1: Kladivový nástavec  Obr. 4.1.2: Lopatový nástavec 
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4.2. Rýpadlo- nakladač Caterpillar 428F 

Rýpadlo- nakladač bude 
sloužit k vyhloubení stavební 
jámy i k svahování stěn 
základové jámy. Následně 
bude použit i na zpětný zásyp 
stavební jámy. 

 

     
     

     Obr. 4.2.1: Rýpadlo- nákladač 

Technické parametry: 

- Objem lopaty nakladače:   1,03 m3 

- Objem lopaty rýpadla:   0,08-0,29 m3 

- Max. hloubka dosahu/ max. dosah:  6/ 6,6 m 

- Provozní hmotnost:    7,5 t 

- Výkon motoru:    70 kW 

 

 

 

Obr. 4.2.2: Dosahy rýpadlo- nakladače 
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4.3.Středofrekvenční vibr. Beranidlo ICE 32 NF s agregátem ICE 300 PP 

Středofrekvenční vibrační beranidlo bude 
použito při zřizování štětovnicových stěn typu 
Larsen. Vibrační beranidlo má diesel motor 
CAT C-9 o max. výkonu 242 kW a umožňuje 
rádiové i kabelové dálkové ovládání. Toto 
beranidlo bude použito i u odstraňování části 
štětovnic, kde bude nastaven zpětných chod. Při 
použití bude vibrační beranidlo zavěšeno na 
autojeřáby. 

 

Technické parametry: 

- Excentrický moment:  32 kgm 

- Odstředivá síla:  955 kN     Obr. 4.3.1 

- Max. amplituda vč. svěry: 21 mm   Středofrekvenční beranidlo 

- Celková hmotnost vč. svěry: 5560 kg  zavěšené na autojeřábu 

- Max. otáčky excentrů: 1600/ min 

 

4.4.Vibrační deska Wacker Neuson DPU 
2540H 

Vibrační deska bude použita pro zhutnění 
zpětného zásypu stavební jámy.  

 

Technické parametry: 

- Provozní hmostnost:  160 kg 

- Pracovní šířka stroje:  400 mm  Obr. 4.4.1:Vibrační deska 

- Výška stroje:   717 mm  

- Prac. Výška rukojeti:  800 – 1143 mm 

- Tl. desky:  10 mm   -   Max. výstupní výkon: 3,4 kW 

- Max. hutnící síla: 25 kN   -   Jmenovitý výkon:  1,5 kW 

- Vibrační frekvence: 90 Hz   -   Spotřeba paliva:  0,4l/ h 

- Max. rychlost:  21 m/ min.  -   Nádrž:   3 l 

- Zhutněná plocha: 504 m2 
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4.5.Autojeřáb Tatra AD 28 

Pro nedostatek prostoru na zařízení staveniště byl zvolen mobilní autojeřáb 
Tatra AD 28 teleskopickým výložníkem. Tento autojeřábu bude prvně použit u 
zemních prací pro zavěšení beranidla pro štětovnicové stěny. Poté bude využit 
až u provádění konstrukce krovu. Posouzení autojeřábu a jeho rozměry viz. 
příloha č. G1. 

 

Technické parametry: 

- Max. nosnost:    28 t 

- Nosnost kladnice:   28 t 

- Výložník:    9,5 m až 26 m 

- Výložník- dosah háku:  27 m při 7000 kg 

- Výložník- max.vyložení:  24 m při 500 kg 

- Nástavec:    5,4 m 

- Nástavec- dosah háku:  32 m při 2800 kg 

- Nástavec- max.vyložení:  24 m při 700 kg 

- Počet os/ pohon:   3/ 6x6x2 

- Průjezdní šířka:   2480 mm 

- Průjezdná výška:   3420 mm 

- Přejezdová hmotnost:   28,1 t 

- Přejezdová rychlost:   70 km/ h 

 

 

Obr. 4.5.1: Autojeřáb TATRA AD 28 
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4.6.Nákladní automobil Tatra T158 

Nákladní automobil bude použit 
pro převoz vytěžené zeminy na 
nedalekou skládku a také pro odvoz 
vytěžených zbytků stávajících 
základových konstrukcí. Umožňuje 
vyklápění do tří stran. Pro urychlení 
výkopových prací budou pro stavbu 
malometrážních bytů Třinec 
využívány dva tyto nákladní 
automobily. 

Obr. 4.6.1: Nákladní automobil Tatra T158 

Technické parametry: 

- Motor:     PACCAR MX 3000, výkon 300 kW 

- Převodovka:    ZF 16S 2230 TO¨ 

- Pohon:     6x6 

- Rozvor:    3440 + 1320 mm 

- Max. tech. Přípustná hmotnost: 30 000 kg 

- Užitečné zatížení:   19 750 kg 

- Max. rychlost:    85 km/ hod 

- Objem konrby:   10 m3 

 

 

Obr. 4.6.2: Rozměry nákladního automobilu 
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4.7.Autodomíchávač Mercedes Benz 3234 

Autodomíchávač bude použit na 
dopravu betonové směsi pro základové 
konstrukce i pro konstrukce ŽB sloupů a 
konstrukce průvlaků, nosníků a stropů. 

 

 

Technické parametry: 

- Výkon motoru:  250 kW 

- Převodová skříň:  Manuální       Obr. 4.7.1: Autodomíchávač 

- Počet náprav:   4¨ 

- Konfigurace nápravy:  8x4 

- Objem bubnu:   7 m3 

 

 

 

4.8.Mobilní čerpadlo Schwing S 31 XT 

Pro dopravu betonové směsi do 
autodomíchávače k místu určení bude 
použito čerpadlo betonu Mercedes Benz 
Actros, které umožňuje čerpání betonu až do 
výšky 38 m. Ověření vertikálního i 
horizontálního dosahu viz. příloha č. G2.      
               Obr. 4.8.1: Čerpadlo betonu 

Technické parametry:  

- Svislý dosah výložníku:  30,5 m 

- Vodorovný dosah výložníku:  26,5 m 

- Dosah výložníku od kabiny:  24 m 

- Výška pro rozevření výložníku: 5,7 m 

- Rotace výložníku:   550 ° 

- Max. dodávka směsi:   136 m3/h 

- Délka koncové hadice:  4 m 

- Vnitřní průměr potrubí:  125 mm  
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4.9.Nákladní automobil Iveco 6x4 s hydraulickou rukou HIABO 330 + vlek 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude využit pro dopravu 
stavebních buněk i stavebního materiálu. Výhodou je, že hydraulická ruka zajistí 
snadné naložení i vyložení přepravovaného materiálu.  

 

Technické parametry nákladního automobilu: 

- Počet náprav:   3 

- Vzorec kol:   6x4 

- Celková hmotnost:  26 000 kg 

- Převodovka:   Manuální 

- Výkon:   331 kW 

 

Technické parametry hydraulické ruky: 

- Max. boční dosah:  12,5 m 

- Max. výškový dosah:  16 m 

- Max. nosnost:   12 t 

- Užitečná nosnost:  9 t 

- Kontejnerový přívěs:  18 t 

 

 

Obr. 4.9.1: Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
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4.10. Nákladoosobní stavební výtah NOV 620 

Nákladoosobní stavební výtah bude sloužit jak k přepravě osob, tak 
k přepravě drobného stavebního materiálu. Maximální nosnost výtahu je 600 kg, 
což odpovídá 8 osobám.  

 

Technické parametry: 

- Nosnost:   600 kg ( 8 osob) 

- Rozměry klece (dxšxv): 2000x1025x2000 mm 

- Napětí:   380 V 

- Jištění:    25A ( jistič typu C,D) 

- Příkon:   9 kW 

- Výška dílce:   1,5 m 

- Hmotnost dílce:  65 kg 

- Hmotnost klece:  900 kg 

- Hmotnost zákl. rámu:  850 kg 

- Záběrový proud:  90 A 

- Dopravní rychlost:  0,5 m/s 

- Kotvení:   á 8m 

 

 

Obr. 4.10.1: Nákladoosobní stavební výtah NOV 620 
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4.11. Digitální teodolit South ET- 05 

Digitální teodolit bude sloužit k vytýčení 
přesné polohy novostavby. Pracovat s digitálním 
teodolitem může pouze proškolený geodet.  

 

Technické parametry dalekohledu: 

- Obraz:    Vzpřímený 

- Zvětšení:   30x 

- Vel. Čočky:   45 mm   

- Rozliš. Schopnost:  3´´    Obr. 4.11.1: Teodolit 

- Zorná pole:   1´30´´ 

- Zaostření:   1,4 m 

- Násobná konstanta:  100  

- Délka dalekohledu:  157 mm 

 

Technické parametry pro úhlové měření: 

- Systém snímání:  Fotoel. Detekování přírůstkovým snímačem polohy 

- Průměr kruhů (V/ Hz): 79 mm 

- Minimální čtení:  1´´/ 5´´ (volitelné) 

- Přesnost:   5 ´´  

 

Fyzikální vlastnosti teodolitu: 

- Provozní teplota:  -20 °C až + 40 °C 

- Vnitřní napájení:  Dobíjecí Ni- MH baterie/ baterie AA battery 

- Napětí:   6V- stejnosměrných 

- Provozní doba 1 baterie: 10 hodin 

- Rozměry:   145x318x179 mm 

- Váha:    5,2 kg 
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4.12. Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28,3 

Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění betonové směsi základových 
konstrukcí a konstrukcí železobetonových sloupů, aby byla zajištěna dostatečná 
pevnost betonové směsi. Tento ponorný vibrátor obsahuje speciální těsnění, 
které chrání přístroj před vnikáním nečistot a stříkající vody, dvojitou izolaci 
proti elektrickému proudu a speciální mechanismus pro usnadnění výměny 
hlavic. 

 

Technické parametry ponorného vibrátoru: 

- Napětí:   320 V 

- Hmotnost:   6 kg 

- Otáčky motoru:  16 000 ot./ min. 

- El. Příkon:   2 000 W 

- Rozměry (dxšxv):  320x135x220 mm 

 

Technické parametry ohebné hřídele: 

- Hutnící výhon:  8 m3/hod. 

- Průměr:   28 mm 

- Délka hřídele:   3 m 

 

 

Obr. 4.12.1: Ponorný vibrátor 
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4.13. Plynový hořák na propan butan PB 105/L 

Plynový hořák bude použit při natavování 
asfaltových pásů izolace. Skládá se z rukojeti 
s koncovkou na připojení hadice, uzavíracího ventilu, 
pákového seřizovatelného rychlouzávěru a hořákové 
hadice o průměru 50 mm. K přitavení asfaltových 
pásu je zapotřebí připojit hořák k lahvi s propan- 
butanem. 

 

Technické parametry: 

- Výkon:   28 kW 

- Přetlak propan- butanu: 50- 250 kPa       Obr. 4.13.1: Lahev na PB 

- Spotřeba propan- butanu: 18- 40 l/hod. 

- Délka plamene:  200 – 350 mm 

 

 

Obr.4.13.2: Plynový hořák 

 

4.14. Příruční řezačka na polystyrén HSF StyroCut 140 

 

Technické parametry: 

- Napětí:  230V 

- Výkon:  110 W 

- Rychlost řezu:  3,85 cm/ s 

- Délka nože:  140 mm  Obr.: 4.14.1: Řezačka polystyrénu 

- Hmotnost:  1025 g 
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4.15. Pila na řezání tvárnic DeWALT DW393 

Pila bude použita při zkracování tvárnic Porotherm na požadovaný rozměr. 
Je ideální pro řezání cihel pevnostní třídy 20. Při řezání je zabráněno pohybu 
materiálu díky dvěma protiběžným trvanlivým listům, které se pohybují 
opačným směrem. 

 

Technické parametry: 

- Délka řezného nástroje:  425 mm 

- Rozměry (dxv):   490x210 mm 

- Délka zdvihu:    38 mm 

- Počet zdvihů naprázdno:  3300 k/min. 

- Příkon:    1350 W 

- Výkon:    700 W 

- Hmotnost:    4,3 kg 

 

 

 

 

Obr. 4.15.1: Pila na řezání tvárnic 

  



93 

 

4.16. Svářečka TELVIN – Technology Tig 182 AC/DC- HF/ LIFT 230 V + 
svařovací sada 180A 

Svářečka TELVIN bude použita pro vzájemné svaření armokošů, které 
budou vyráběny předem ve výrobnách. 

 

Technické parametry: 

- Napětí:  230 V 

- Příkon:  2,7/ 4,3 kW 

- Svařovací proud: 5- 160 A 

- Výkonová využitelnost- zatěžovatel při teplotě okolí 40 °C, 160 A při 20%, 85 
A při 60 % 

- Elektrody:  1,6- 3,2 mm 

- Krytí:   IP 23 

- Váha:   13,4 kg 

- Rozměry:  430x170x340 mm 

- Hořák:   180 A 

- Svařovací sada: 4 m 

- Pracovní kabel, ucpávka, zemnící kleště, adapter na plyn. Láhev, hadice vedení 
plynu, hadicový kroužek, elektroda, difuzor elektrody, keramická tryska, držák 
elektrody 

 

  

 

 

 

 

 

Obr.4.16.1: Svářečka se svařovací sadou 
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4.17. Nivelační přístroj Leica RUNNER 20 

Jedná se o odolný, přenosný optický nivelační přístroj, který je konstruován, 
aby odolal tvrdým podmínkám stavby. Bude používán pro kontrolní měření 
výšek konstrukcí. Součástí dodávky tohoto nivelačního přístroje je i stativ.  

 

Technické parametry: 

- Střední kilometrová chyba měření:  2,5 mm 

- Zvětšení dalekohledu:   20 x 

- Průměr objektivu:    36 mm 

- Nejkratší ohnisková vzdálenost:  0,8 m 

- Aditivní konstanta:    0 

- Kompenzátor-     Pracovní rozhled ± 15 ´ 

- Nastavitelná přesnost:    0,5 ´´ 

- Citlivost krabice libely:    10´/2 mm 

- Horizontální kruh:    360 ° 

- Dělení horizontálního kruhu:   1° 

- Hmotnost:     2 kg 

- Pracovní teplotní rozsah:    -20 °C až + 50 °C 

 

 

 

Obr. 4.17.1: Nivelační přístroj na stativu 
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4.18. Stahovací vibrační lišta NTC QXR 

Dobře ovladatelná vibrační lišta s odnímatelnou rukojetí, která bude použita 
pro zhutnění a dokončení vodorovných betonových ploch např. u stropních 
konstrukcí a konstrukcí základů. 

 

Technické parametry: 

- Objem:  25 m3 

- Výhon:  0,72 kW 

- Otáčky motoru: 7000/ min 

- Palivo:   benzín 

- Objem nádrže: 0,5 l 

- Frekvence:  až 9500 vibr./ min. 

- Odstředivá síla: 150 kN 

- Délka:   2 m 

- Hmotnost:  13,5 kg 

 

 

Obr. 4.18.1: Stahovací vibrační lišta 
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4.19. Paletový vozík BF 

Standardní paletový vozík, který bude 
složit k přepravě paletovaného materiálu 
k místu uložení. Vozík je opatřen 
náběhovými kolečky pro snadnějsí 
najíždění do palet. 

 

Technické parametry: 

- Nosnost:  2500 kg 

- Šířka:   520 mm 

- Délka vidlic:  1150 mm  Obr. 4.19.1: Paletový vozík 

 

4.20. Ponorné kalové čerpadlo 

Celonerezové čerpadlo bude umístěno na dno 
stavební jámy a po celou dobu prací na 
základech bude odčerpávat podzemní vodu. 

 

Technické parametry: 

- Stupeň kytí:   IP 68 

- Třída izolace:   B 

- Provedení:   třífázové 

- Rychlost otáček:  2850 ot./ min. 

- Max. teplota kapaliny: 35°C 

- Max. dopravní výška:  15 m   Obr. 4.20.1: Kalové čerpadlo 

 

Rozměry: 

A- 470 mm 

B- 110 mm 

C- 190 mm 

DNM- 3´´  
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4.21. Silná stavební míchačka D30 

Kontinuální míchačka D30 je určena pro 
míchání produktů ze suchých směsí do 
zrnitosti 6 mm. Při výstavbě malometrážních 
bytů bude výhradně použita pro výrobu 
malty pro zdění. Tato stavební míchačka se 
standardně plní pytlovaným zbožím. 
Součástí dodávky je kontinuální míchačka 
včetně čerpadla, vodní armatury, dopravního 
šneku a míchací hřídele. 

       Obr. 4.21.1: Silní stavební míchačka 

Technické parametry: 

- Standardní dopravované množství:  30 l/ min. 

- Hnací motor:     4,0 kW 

- Elektrická přípojka:    400 V 

- Jištění:      A 

- Přívod:     5x1,5 mm2  

- Rozměry:     1950x690x1077 mm 

- Hmotnost:     220 kg 

 

4.22. Staveništní rozvaděče  

 

    

Obr. 4.22.1: RS 5688    Obr. 4.22.2: RS 4333 
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5. Seznam nářadí 
 

      

Obr. 5.1: Odlamovací nůž    Obr. 5.2: Vodováha 

 

    

Obr. 5.3: Gumové kladivo    Obr. 5.4: Kladivo 

 

    

Obr. 5.4: Pneumatická sponkovačka  Obr.5.5: Aku vrtací šroubovák 

 

    

Obr. 5.6: Postřikovač tlakový    Obr. 5.7: Měkký kartáč 
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Obr. 5.8: Vodící tyč na asf. Pásy      Obr. 5.9: Přítlačný váleček 

 

 

 

  

Obr. 5.10: Nivelační latě 

 

   

Obr. 5.11: Svinovací metr    Obr. 5.12: Pákové nůžky  
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6. Nasazení strojů v hlavních technologických etapách 

Ozn. Název stroje 

Z
em

ní
 

pr
ác

e 

Z
ák

la
dy

 

S
vi

sl
é 

kc
e 

V
od

or
ov

né
 

kc
e 

Z
as

tř
eš

en
í 

4.1. Kolové rýpadlo X X    

4.2.  Rýpadlo- nakladač X X    

4.3. Vibrační beranidlo X X    

4.4. Vibrační deska  X    

4.5. Autojeřáb X X X X X 

4.6. Nákladní automobil X     

4.7. Autodomíchávač  X  X  

4.8. Mobilní čerpadlo betonu  X  X  

4.9. Nákl. Automobil s hydr. Rukou  X X X X 

4.10. Nákladoosobní stavební výtah   X X X 

4.11. Digitální teodolit X X    

4.12. Ponorný vibrátor  X  X  

4.13. Plynový hořák PB  X   X 

4.14. Příruční řezačka na polystyren  X X X  

4.15. Pila na řezání tvárnic   X   

4.16. Svářečka  X  X  

4.17. Nivelační přístroj X X X X X 

4.18. Stahovací vibrační lišta  X  X  

4.19.  Paletový vozík   X X  

4.20. Ponorné čerpadlo X X    

4.21. Stavební míchačka   X X  

4.22. Staveništní rozvaděč X X X X X 
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Časový harmonogram je zpracován v příloze č. H1. 

Technologický normál je zpracován v příloze č. H2. 
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1. Obecné informace o stavb�

1.1.Základní údaje o stavb�

Tento technologický p�edpis je zpracován pro provád�ní montovaný strop� u 

novostavby malometrážních byt�. Tato stavba se bude nacházet v zastav�né �ásti 

m�sta T�inec, která je známá jako Lyžbice. Novostavba je situována mezi dv� místní 

ulice, ulici Okružní a o ulici Komenského.  

Jedná se o �ty�podlažní objekt, který je rozd�lena do t�ech dilata�ních �ástí A, B 

a C. Pouze objektová �ást A je p�tipodlažní a �ást B je podsklepená. V nadzemních 

patrech je celkem situováno 38 malometrážních byt�, v podsklepené �ásti se nachází 

sklepní koje.  

1.2.Základní údaje o konstrukci 

Podp�rnou konstrukci pro montovaný strop budou tvo�it svislé nosní zdi, ŽB 

pr�vlaky a nosníky nad p�í�kami a v n�kterých podlažích ocelové válcované 

nosníky. Samotná nosná konstrukce montovaného strop� bude také tvo�ena 

systémem Porotherm. Bude se tedy skládat z nosník� POT a keramických vložek 

MIAKO. Na vyskládaný strop z keramických vložek budou položeny kari sít� a 

následn� zality betonovou sm�sí.  

Stropní konstrukce jsou navrženy p�evážn� v tlouš�ce 290 mm, pouze stropní 

konstrukce pod p�dními prostory jsou navrženy ve snížených tlouš�kách 250 a 190 

mm. Protože tlouš�ku stropu 190 mm již výrobce nedovoluje, byla nahrazena 

tlouš�kou 210 mm. Sou�asn� s konstrukcí stropu budou vytvo�eny i konstrukce 

ztužujících v�nc�. Ty budou po vn�jším obvodu tvo�eny keramickou tvarovkou 

systému Porotherm s tepelnou izolací + ocelovou výztuží 10 425 a betonem t�ídy C 

20/25.  

Obr. 1.2.1: Schéma montovaného stropu Porotherm 
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2. Materiály 

2.1.Použité materiály + spot�eba 

2.1.1. Hlavní materiály pro keramický strop 

Výpis použitých materiál�: 

1. Strop. nosník N1- POT 675/902 

2. Strop. nosník N2- POT 625/902 

3. Strop. nosník N3- POT 600/902 

4. Strop. nosník N4- POT 550/902 

5. Strop. nosník N5- POT 500/902 

6. Strop. nosník N6- POT 475/902 

7. Strop. nosník N7- POT 450/902 

8. Strop. nosník N8- POT 425/902 

9. Strop. nosník N9- POT 400/902 

10. Strop.nosník N10- POT 350/902 

11. Strop.nosník N11- POT 325/902 

12. Strop.nosník N12- POT 300/902 

13. Strop.nosník N13- POT 200/902 

14. Strop.nosník N14- POT 175/902 

15. Strop.nosník N15- POT 650/902 

16. Strop.vložka M1- MIAKO 23/50 

17. Strop.vložka M2- MIAKO 8/50 

18. Strop.vložkaM3-MIAKO 9/62,5 

19. Strop.vložkaM4-MIAKO15/62,5 

20. Strop.vložka M5-MIAKO 15/50 

21. Strop.vložka M6-MIAKO 8/62,5 

22. Ocelová kari sí� s oky 100x100 

o rozm�rech 3x2 m 

23. Betonová mazanina v tl. 60 mm 

B 20/25 

Spot�eba použitých materiál�

Ozn. Vým�r 
Rezerva 

5 % 
MJ Spot�eba 

Spot�eb
a celkem

Pozn. Balení 

1. 520 - Ks - - - 520 ks 

2. 10 - Ks - - - 10 ks 

3. 6 - Ks - - - 6 ks 

4. 157 - Ks - - - 157 ks 

5. 8 - Ks - - - 8 ks 

6. 17 - Ks - - - 17 ks 
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Ozn. Vým�r 
Rezerva 

5 % 
MJ Spot�eba 

Spot�eb
a celkem

Pozn. Balení 

7. 8 - Ks - - - 8 ks 

8. 10 - Ks - - - 10 ks 

9. 28 - Ks - - - 28 ks 

10. 8 - Ks - - - 8 ks 

11. 36 - Ks - - - 36 ks 

12. 8 - Ks - - - 8 ks 

13. 9 - Ks - - - 9 ks 

14. 10 - Ks - - - 10 ks 

15. 3 - Ks - - - 3 ks 

16. 13774 14463 Ks 60 ks/ paletu 241,05 - 242 palet

17. 529 556 Ks 
144 ks/ 
paletu 

3,86 - 4 palety 

18. 1146 1204 Ks 58 ks/ paletu 20,76 - 21 palet 

19. 586 616 Ks 64 ks/ paletu 9,63 - 10 palet 

20. 85 90 Ks 96 ks/ paletu 0,94 - 1 paleta 

21. 64 68 Ks 96 ks/ paletu 0,71 - 1 paleta 

22. 2556 3195  m2 1 ks/ 6 m2 532,5 
Rezerva 
25 % na 
p�esahy 

11 balení 

( baleno 
po 50 ks)

23. 153,36 161,03 m3 7 m3/ 
autodom. 

23,00 
atuodom.

- 
23 

autodom.

�
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2.1.2. Hlavní materiály pro ztužující v�nce 

Výpis použitých materiál�: 

1. V�ncovka VT 8/19,5 

2. V�ncovka VT 8/23,8 

3. V�ncovka VT 8/27,5 

4. Izola�ní desky v tl. 60 mm o rozm�rech 1000x500 mm 

5. Výztuž ŽB v�nc� � 12 mm 

6. Výztuž ŽB v�nc� � 6 mm 

7. Beton ŽB v�nc� B 20/25 

Spot�eba použitých materiál�

Ozn. Vým�r 
Rezerva 

5 % 
MJ Spot�eba 

Spot�eb
a celkem

Pozn. Balení 

1. 105,54 110,82 m 2 ks/ m 221,64 
140 ks/ 
paletu 

2 palety 

2. 87,39 91,76 m 2 ks/ m 183,52 
128 ks/ 
paletu 

2 palety 

3. 660,9 693,95 m 2 ks/ m 1387,9 
96 ks/ 
paletu 

15 palet 

4. 
192,93 202,58 m 1 ks/ 2m 101,29 8 ks/ balení 13 balení 

660,9 693,95 m 1 ks/ 1 m 693,95 8 ks/ balení 87 balení 

5. 4315 - m 0,89 kg/ m 3840,35 - 3,85 t 

6. 5697,1 - m 0,22 kg/ m 1253,4 - 1,26 t 

7. 114,04 - m3 7 m3/ 
autodom. 

16,29 - 
17 

autodom.

�
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2.2.Skladování 

POT nosníky budou uloženy na otev�ené skládce, kde budou podloženy 

d�ev�nými podkladky o rozm�rech 40 x 20 mm. Maximální vzdálenost podkladk�

od konce nosníku je 500 mm. Jednotlivé vrstvy nosník� budou také odd�leny 

d�ev�nými podkladky, které musí být umíst�ny nad sebou a v míst� svaru p�í�né 

výztuže s horní výztuží nosníku. POT nosníky budou skladovány podle délek. 

Maximální výška skladování je 1,8 m. 

Stropní vložky MIAKO uloženy na paletách, které budou také ukládány na 

otev�enou skládku. Maximální výška skladování palet je 2 m.  

Kari sít� a armokoše pro ztužující v�nce budou skladovány pod p�íst�eškem, aby 

byly chrán�ny p�ed srážkovou vodou. Budou uloženy také na d�ev�né podkladky. 

Jednotlivé prvky musí být �ádn� ozna�eny. 

Tepelná izolace ztužujících v�nc� budou baleny do PE folie a uložené pod 

p�íst�eškem. 

2.3.Doprava 

2.3.1. Primární 

Jednotlivé materiály budou na stavbu dopravovány pomocí nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou, která umožní jejich snadné vyložení p�ímo na 

staveništi. P�epravované materiály musí být b�hem cesty zabezpe�eny proti 

samovolnému posouvání po nákladním prostoru automobilu.  

P�i p�eprav� stropních nosník� POT musí tyto nosníky ležet na ložné ploše 

nákladního automobilu v celé své délce. 

Betonová sm�s bude na stavbu dopravována pomoci autodomícháva�e. 

2.3.2. Sekundární 

Doprava a uložení stropních nosník� POT na požadované místo uložení 

v konstrukci bude provedena pomocí autoje�ábu. Stejn� tak i k p�eprav� kari sítí a 

ocelové výztuže bude použit autoje�áb. 

K p�eprav� stropních vložek MIAKO, keramických v�ncovek, izola�ních desek i 

drobn�jších pomocných materiál� bude používán nákladoosobní výtah. 

�
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3. P�evzetí pracovišt�

P�ed zahájením prací na montovaném keramickém stropu musí být vždy 

vybetonované ŽB sloupy, vyzd�ny všechny nosné zdi. Dále musí být vybetonovány 

všechny podp�rné prvky stropu, jako jsou pr�vlaky a nosníky pod p�í�kami, které 

jsou v 1PP tvo�eny ocelovými nosníky a v ostatních patrech jsou tvo�eny ŽB 

konstrukcí. ŽB prvky musí být dostate�n� zatvrdlé, aby byly schopny p�enést 

požadované zatížení.  

4. Pracovní podmínky 

4.1.Staveništ�

B�hem provád�ní etapy montovaného keramického stropu budou na stavbu již 

p�ivedeny p�ípojky vody i elektrické energie. Zdroj elektrické energie 230/400 

V bude ze stávající trafostanice p�iveden vzdušným vedením NN do staveništního 

rozvad��e, který bude umíst�n v prostorách staveništ�. Dále bude na staveništi 

zajišt�no 2x mobilní WC a šatna pro pracovníky. Celé staveništ� bude oploceno 

mobilním oplocením do výšky 2000 mm, které zabrání krádežím a vniknutí 

nepovolaných osob. Protože se staveništ� nachází v obytné �ásti m�sta, je zde 

zakázána veškerá stavební �innost v rozmezí od 22:00 do 6:00 hodin. 

4.2. Klimatické podmínky 

Je doporu�eno provád�t stavební práce v rozmezí chladného a teplého období. V 

chladné období roku dosahují teploty vzduchu 9 až 18 °C a v teplém období roku 

dosahují teploty vzduchu hodnot 14 až 25 °C. Protože sou�ástí provád�ní 

montovaného keramického stropu je i mokrý proces, nesmí teploty klesnou pod + 5 

°C. Pokud teploty vzduchu klesnou pod tuto hranici, bude nutno zvolit pot�ebná 

opat�ení, jako je nap�íklad oh�ívání jednotlivých složek betonové sm�si nebo 

pozastavení betonáže, dokud teploty vzduchu nebudou dosahovat op�t min. + 5 °C.  

�
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5. Personální obsazení 

Všichni pracovníci podílející se na výstavb� malometrážních byt� musí být 

�ádn� proškoleni. Po proškolení musí podepsat prohlášení o seznámení s danou 

problematikou. Sou�ástí proškolení pracovník� je také informování o tzv. 

shromaždišti. Shromaždišt� je místo, na kterém jsou všichni pracovníci povinni se 

shromáždit v p�ípad� vážn�jší nehody, jakou je nap�. z�ícení �ásti konstrukce. 

Shromaždišt� se bude nacházet na rohu prot�jší budovy ze severo- východní strany 

stavby a jeho poloha musí být zazna�ena do výkresu za�ízení staveništ�. Všichni 

ú�astníci etapy montovaného keramického stropu musí být proškoleni na BOZP a 

musí mít platné pr�kazy nutné k vykonávání �emesel a �inností, nap�.: strojnické, 

vaza�ské a svá�e�ské pr�kazy. 

Název funkce Po�et 

Vedoucí �ety 1 

Strojník autoje�ábu 1 

Strojník autodomícháva�e 1 

Strojník mobilního �erpadla 1 

Zedník 2 

Vaza� 4 

Tesa� 2 

Betoná� 2 

Pomocný d�lník 2 

6. Stroje a pracovní pom�cky 

6.1.Seznam stroj�

- Nákladní automobil s hydraulickou rukou  

- Nákladoosobní výtah 

- Autoje�áb 

- Stavební mícha�ka 
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- Svá�e�ka 

- Autodomícháva�

- Mobilní �erpadlo 

- Ponorný vibrátor 

- Vibra�ní la�

6.2.Seznam ná�adí 

- Pila, hráb�, tesa�ská kladiva, zednická kladiva, svinovací metr, vodováha, štípací 

klešt�, nivela�ní p�ístroj, nivela�ní la�, vrta�ka, svá�e�ka 

6.3.Osobní ochranné pracovní pom�cky 

- Pracovní od�v, p�ilba, ochranné rukavice, pracovní obuv, reflexní vesta, 

rukavice, svá�e�ský ochranný štít 

7. Pracovní postup 

7.1.Uložení stropních nosník� POT 

P�ed zahájením pokládky stropních nosník� musí být poslední �ada zdiva o�išt�na 

od veškerých ne�istot a prachu. Poté bude sestaveno kozové lešení, jehož podlahová 

�ást bude tvo�ena 4 fošnami. Jako bezpe�nostní prvek musí mít kozové lešení 

zábradlí do výšky 1,1 m a musí mít pogumované nohy, aby nedocházelo k jejich 

posunutí.  

Následn� bude provedeno rozm��ení a vyzna�ení polohy nosník� dle projektové 

dokumentace. V místech budoucích ztužujících v�nc� budou položeny t�žké 

asfaltové pásy, které budou zabra�ovat ší�ení hluku v budov� ve svislém sm�ru. 

Jednotlivé stropní nosníky se kladou do cementové malty tl. 10 mm. Stropní 

nosníky budou uvázány na hák autoje�ábu. Jejich otá�ení a korigování budou �ídit 

dva pracovníci pomocí lan, která budou uvázány na nosníky. Minimální délka 

uložení stropních nosníku na zdivu je 125 mm na každém okraji.  

Po uložení stropních nosník� musí být z�ízeny podp�rné nosníky, které budou 

umíst�ny kolmo ke sm�ru stropních nosník�. Max. vzdálenost jednotlivých nosník�

je 1,8 m. Max. vzdálenost podp�rných nosník� od nosných zdí je taktéž 1,8 m. 

Podp�rné nosníky budou vynášeny montážními stojkami, jejich max. vzdálenost je 

1,5 m.  
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7.2.Vybudování ochranného zábradlí 

Po uložení a podep�ení stropních nosník� musí být vybudováno d�ev�né ochranné 

zábradlí, které se bude nacházet po celém obvodu budovy. Montáž ochranného 

zábradlí bude provád�ná z montážní plošiny, pod kterou musí být páskou vyzna�ené 

ochranné pásmo. 

Ochranné zábradlí bude tvo�eno dvoumetrovými prkny ší�ky 100 mm, která 

budou zafixované ve svislé poloze do obvodového zdiva pomocí dvou zednických 

skob. Vzdálenost jednotlivých prken bude 1 m. Na tyto svislá prkna budou p�ibita 

min. 2 h�ebíky vodorovná prkna, které musí mít svou horní hranu ve výšce min. 1,1 

m nad budovaným prvkem. Pro zabrán�ní pádu ná�adí z výšky musí být ve spodní 

úrovni stropu nabito z vn�jší strany další vodorovné prkno o ší�ce 150 mm. Do 

prostoru mezi horním prknem a spodní zarážkou musí být umíst�no st�edové prkno, 

které bude bránit propadnutí osob.  

7.3.Uložení stropních vložek MIAKO 

S ukládáním nosných vložek MIAKO lze za�ít až po uložení a podep�ení 

stropních nosník� POT. Stropní vložky se kladou v rovnom�rných �adách kolmo ke 

sm�ru stropních nosník�, aby bylo zamezeno vybo�ení n�kterého ze stropních 

nosník�. Kladení stropních tvarovek probíhá shora z d�vodu zjednodušení montáže. 

Za�ínat se bude od obvodové zdi sm�rem do st�edu stropu. B�hem montáže je nutno 

na již osazené stropní vložky umístit prkna nebo roznášecí plošina, aby bylo vzniklé 

zatížení rozloženo na více nosníku a stropních vložek a nedošlo tak k poškození 

stropu.  

Obr. 7.3.1: Správné kladení keramických stropních tvarovek 
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7.4.Z�ízení bedn�ní ztužujících v�nc� a dobetonávek a prostoru schodišt�

Bedn�ní bude provedeno z �eziva, které bude upraveno na pot�ebný rozm�r 

pomocí elektrické pily. P�i práci s elektrickou pilou jsou nutné ochranné brýle. 

Jednotlivé prvky �eziva budou spojeny pomocí svlak�.  

Obr. 74.1: Tesa�ský spoj- svlak 

Zhotovené prvky bedn�ní budou opat�eny odbed�ovacím nát�rem. Podep�ení a 

zafixování bedn�ní v pot�ebné poloze bude provedeno pomocí d�ev�ných hranol�.  

Obr. 7.4.2: Bedn�ní schodiš�ového prostoru 
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7.5.Uložení v�ncovek a tepelné izolace 

Po uložení stropních vložek a z�ízení bedn�ní ztužujících v�nc� bude po celém 

vn�jším obvodu budovy do cementové malty uložena keramická tvarovka, tzv. 

v�ncovka. V�ncovky se kladeou nastojato a vzájemn� se spojují pomcí pera a 

drážky. 

Po uložení v�ncovek se z vnit�ní strany v�ncovky p�iloží p�edem na�ezaný pás 

izolantu, který se u v�ncovky p�idrží maltou ve tvaru tzv. fabionu. Musí být 

zabezpe�eno, že se p�iložený izolat nebude dotýkat již položených asfaltových pás�.  

7.6.Uložení výztuže ztužujících v�nc� a kari sítí 

Do prostoru vzniklého mezi stropními nosníky a izolantem bude umíst�na výztuž 

jednotlivých ztužujících v�nc�. Výztuž ztužujících v�nc� budou tvo�it armokoše, 

které bude p�edem vyrobeny ve výrobn� dle projektové dokumentace a na stavbu 

dopraveni již hotové. Spojení jednotlivých armokoš� provede ocelá� s platným 

svá�e�ským pr�kazem pomocí svá�e�ky. P�i jejím pokládání musí být dodržena 

minimální tlouš�ka krytí 20 mm, kterou zabezpe�í distan�ní t�líska.  

Kari sít� budou kladeny na distan�ní t�líska, která musí být umíst�na rovnom�rn�

po celé ploše stropu a p�edevším v míst� p�esahu kari sítí. Musí být dodržen 

minimální p�esah kari sítí 300 mm. Jednotlivé kari sít� budou vzájemn� svázány 

ocelovým drátem ob dv� oka. P�i ukládání kari sítí se mohou vzájemn� p�ekrývat 

pouze dv� kari sít�. Dojde- li k p�ekrytí �ty� sítí v jednom míst�, musí být dv� z nich 

vyst�ihány, aby nedocházelo k p�ílišnému nadzvednutí kari sítí. 

Obr. 7.6.1: Schéma montovaného stropu p�ed zalitím betonem 
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7.7.Betonáž 

P�ed zapo�etím betonáže musí být celá konstrukce stropu navlh�ena. S betonáží 

bude postupováno od jednoho kraje k druhému v pruzích ve sm�ru uložení nosník�. 

Betonáž ztužujících v�nc�, dobetonávek i nadbetonávka stropních vložek v tl. 60 

mm bude provedena najednou. Max. výška shozu betonu je 1,5 m. Pro dosažení 

požadované výšky nadbetonávky budou po stropu rozmíst�ny ter�íky po 

vzdálenostech 2 m. V míst� uložení ter�ík� si betoná�i nadbetonovanou plochu 

uhladí a vyrovnají pomocí vodováhy. Pomocí rota�ního nivela�ního p�ístroje a lat�

s nastavenou p�esnou výškou betonu budou ter�íky upraveny do požadované výšky. 

Následn� bude celá nadbetonováná plocha shrnuta do požadované výšky a zhutn�na 

pomocí vibra�ní lišty. Pracovní spáry jsou povoleny pouze uprost�ed stropních 

vložek.  

7.8.Ošet�ování konstrukce betonu 

Po zhutn�ní celé betonové plochy je nutné dodržovat beton ve vlhkém stavu až do 

zatvrdnutí. Pokud bude beton vystaven p�ímým slune�ním paprsk� a teplota 

vzduchu bude nad 25 °C je nutno opat�it konstrukci vlh�enou tkaninou a po dobu 7 

dní ji udržovat vlhkou. Po 7 dnech od betonáže budou postupn� opatrn� odstran�ny 

podp�rné nosníky. 

8. Jakost a kontrola 

8.1.Vstupní kontrola 

Kontrola stavební p�ipravenosti 

Provede se kontrola p�edcházejících konstrukcí jak vizuální a p�edevším podle 

projektové dokumentace, zda byly realizovány všechny podp�rné konstrukce. U 

nosných zdí se kontroluje vyzd�ní do požadované výšky, a zda mají dostate�nou 

pevnost.  

Kontrola pot�ebných stroj�

Kontroluje se, zda je na staveništi p�ítomen pot�ebný zvedací mechanismus, zda 

je zajišt�n zdroj elektrické energie. Všechny použité stavební stroje musí být 

v dobrém technickém stavu. Provede se kontrola obsluhy stroj�, zda mají 

oprávn�ní manipulovat s danými stroji.  
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Kontrola dodaného materiálu 

Kontroluje se, zda bylo dodané pot�ebné množství materiálu pro realizaci dané 

etapy. Zda je tato dodávka v souladu s projektovou dokumentací. Provede se 

kontrola množství a druhy jednotlivých materiálu. U betonové sm�si se provede 

kontrola dle dodacího listu- výrobní �ísla materiálu, množství, kvalita. 

8.2.Meziopera�ní kontrola 

Provádí se p�edevším kontrola dodržení technologických postup�. Provád�ní 

v souladu s projektovou dokumentací. U pokládky kari sítí se kontroluje dodržení 

p�esah�- náhodné p�em��ení svinovacím metrem, p�esah 300 mm. Po 

vybetonování nadbetonávky se kontroluje rovinnost – max. povolená odchylka ± 

2 mm na 2 m. A dále se kontroluje dodržení technologických p�estávek. 

8.3.Výstupní kontrola 

Po provedení všech staveních prací pot�ebných pro etapu provád�ní 

keramického stropu se kontroluje vizuáln� nepoškozenost konstrukce. Dále se 

kontroluje rovinnost konstrukce- max. povolená odchylka ± 2 mm na 2 m. 

Kontroluje se zda bylo dosaženo pot�ebné výškové úrovn� stropu a soulad 

provedení s projektovou dokumentací. 

U všech provád�ných kontrol musí být p�ítomen stavbyvedoucí a vedoucí dané 

pracovní �ety. O všech provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního 

deníku, který provede stavbyvedoucí.  

�
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9. BOZP 

Základní požadavky na BOZP jsou zpracovány v na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

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

staveništi, dále v na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na 

pracovišt� a pracovní prost�edí a v zákonu �. 309/2006 Sb., který upravuje další 

požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci v pracovn�- právních vztazích a 

o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innostech nebo poskytování služeb 

mimo pracovn�- právní vztahy. Dále je d�ležité dodržovat požadavky uvedené 

v na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.  

D�ležité je p�edevším dodržovat požadavky na kvalitní provedení lešení, nohy 

lešení musí být pogumovány a kozové lešení, jehož výška podlahy je nad 1,5 m, 

musí být opat�eno zábradlím. V p�ípad� sva�ování je nutné používat ochranný oblek 

a štít, aby nedošlo k zasažení a následnému poškození o�í. Dále je p�ísn� zakázáno 

sva�ovat v blízkosti ho�lavých látek a ho�lavých p�edm�t�. Sva�ovací agregát musí 

být po dokon�ení sva�ování vychladlý a poté teprve uložený na neho�lavý podklad.  

P�ístup do budovy bude zabezpe�en krytou rampou a okolní prostor bude 

vyzna�en bezpe�nostní páskou. Venkovní prostor pod práv� probíhajícími pracemi 

bude také ohrani�en bezpe�nostní páskou. Všichni pracovníci pohybující se po 

staveništi jsou povinni nosit ochrannou p�ilbu.  

P�i používání ná�adí a stroj� je d�ležité udržovat vodot�snost jednotlivých �ástí 

a používat pouze stroje s kvalitní kabeláží, aby nevzniklo nebezpe�í zkratu a 

následného požáru. Všechny používané stroje musí být v dobré technickém stavu a 

podrobovány pravidelné údržb� a kontrolám. 

P�i betonování stropu je d�ležité dodržet max. výšku shozu 1,5 m. Aby 

nedocházelo k rozkmitání hadice v d�sledk� �erpání betonu nebo v d�sledku 

p�sobení v�tru musí tuto hadici p�idržovat dva pomocní pracovníci, kte�í zabezpe�í 

její stabilitu. 

B�hem provád�ní stavebních prací je zakázáno na staveništi konzumovat jídlo, 

pití a kou�it, pop�ípad� jinak manipulovat s otev�eným ohn�m. 

Všichni pracovníci budou náležit� proškolené o všech pot�ebných p�edpisech a 

na�ízeních zajiš�ujících bezpe�nost na stavb�. O daném proškolení bude proveden 

zápis do stavebního deníku a všichni pracovníci stvrdí svou ú�ast podpisem.  

�
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10.Ekologie 

�

V pr�b�hu provád�ní stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona �. 

185/2001 Sb. o odpadech a o zm�nách n�kterých dalších zákon�, vyhlášku �. 

381/2001 Sb. ministerstva životního prost�edí, která stanovuje Katalog odpad�, 

seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpad� a prostup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu. Dále 

je nutné dodržovat ustanovení v na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. o ochran� zdraví 

p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

Na staveništi budou p�istaveny kontejnery, které budou sloužit ke skladování 

odpad�. Tyto kontejnery budou dále zpracovány firmou Nehlsen T�inec s.r.o., která 

je držitelem pot�ebných certifikát� pro zpracování odpad� a bude tyto kontejnery 

vyvážet na sv�j sb�rný dv�r. 

Výpis z katalogu odpad�: 

�íslo Název 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 D�ev�né obaly 

15 01 06 Sm�sné obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 

17 02 01 D�evo 

17 04 05 Železo a ocel 

�
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�. Práce Popis Dokument
Kontrolu 
provede

�etnost 
kontrol

Zp�sob 
kontrol

Výsledek 
kontrol

Vyh./ 
Nevyh.

Kontrolu 
provedl

Kontrolu 
prov��il

Kontrolu 
p�evzal

1 Kontrola PD
Úplnost, rozsah, kontrola 
a zapracování p�ipomínek 

do PD

Vyhl. 499/2006 Sb., 
vyhl. 268/ 2009 Sb., 
�SN 01 3481

P, S Jednorázov� Vizuální SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

2
P�ejímka 
pracovišt�

Rovinnost a �istota 
podkladu, výšková 

úrove�

TP, PD,                            
�SN 73 0212-3

S, MS
Každé 
podlaží

Vizuální, 
m��ení

SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

3
Kontrola 
zvedacího 

mechanismu

Ov��ení nosnosti, 
p�dorysný i výškový 
dosah, technický stav

Technické listy 
mechanismu

MS, RT
Každé 
podlaží

Vizuální, 
porovnání

SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

4
Jakost 

materiál�
Kontrola certifikát� a 

prohlášení o shod�

�SN EN 771- 1, 
zákon �. 22/ 1997 

Sb.
MS

Každá 
dodávka

Vizuální, 
m��ení

DL, C, 
PoS

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

5
Kontrola 
materiál�

Kontrola dodaných druh�
a množství materiál�

Objednávkové listy MS
Každá 

dodávka
Vizuální DL

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

6
Kontrola 
betonové 

sm�si

Zkouška sednutí,     
zkouška rozlitím

�SN EN 12 350- 2,       
�SN EN 12 350- 5

S, OT
Náhodn�

zvolený mix
Zkouška, 
m��ení

DL, PoS
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

7
Kontrola 

pracovník�

Kontrola zp�sobilosti 
pracovník� k provád�ní 

keramických strop�

Zákon �. 183/ 2006 
Sb.

MS Jednorázov� Vizuální SD, O
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

V
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�. Práce Popis Dokument
Kontrolu 
provede

�etnost 
kontrol

Zp�sob 
kontrol

Výsledek 
kontrol

Vyh./ 
Nevyh.

Kontrolu 
provedl

Kontrolu 
prov��il

Kontrolu 
p�evzal

8
Kontrola 
uložení 
nosník�

Uložení stropních 
nosník� dle PD

PD, TP S
Každé 
podlaží

Vizuální, 
m��ení

SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

9
Kontrola 
podep�ení 
nosník�

Dodržení max. 
vzdáleností podp�rné 

konstrukce
TP, TL S

Každé 
podlaží

Vizuální, 
m��ení

SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

10
Kontrola 

ochranného 
zábradlí

Parametry ochranného 
zábradlí

Na�ízení vlády �. 
362/ 2005 Sb.

S, OT
Každé 
podlaží

Vizuální SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

11
Kontrola 
uložení 
vložek

Uložení stropních vložek 
dle PD

PD, TP S
Každé 
podlaží

Vizuální, 
m��ení

SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

12
Kontrola 
výztuže

P�esahy kari sítí, min. 
krytí výztuže, spoje

TP, PD 
S, OT, 

TDI
Každé 
podlaží

Vizuální, 
m��ení

SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

13
Kontrola 
betonáže

Lití betonové sm�si, 
hutn�ní betonové sm�si

�SN EN 13 670, 
�SN EN 206- 1

S,OT
Každé 
podlaží

Vizuální SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

14
Kontrola 

podmínek pro 
tuhnutí

Ošet�ování betonu
�SN EN 13 670, 
�SN EN 206- 1

S,OT
Každé 
podlaží

Vizuální SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

15
Kontrola 
vlastností

Rovinnosti, pevnost, 
kvalita a vzhled hotové 

stropní konstrukce

TP,                                
�SN EN 13 670

S, OT, 
TDI

Každé 
podlaží

Vizuální, 
m��ení

SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

16
Kontrola 

shody s PD
Ov��ení shody hotové 

stropní konstrukce s PD
TP, PD

S, OT, 
TDI

Každé 
podlaží

Vizuální SD
jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:

jmeno: 
dne:  
podpis:
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2. Podrobný popis bod�: 

�

Bod 1: Kontrola PD 

Kontroluje se úplnost, správnost a platnost vypracované projektové 

dokumentace, která musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a 

investorem. Vzniklé p�ipomínky se zapracují do dané projektové dokumentace. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí ve spolupráci s projektantem, o kontrole je 

proveden zápis do stavebního deníku.  

Bod 2: P�ejímka pracovišt�

Tato kontrola se provádí vždy po provedení svislých nosných konstrukcí 

(st�ny, sloup) a vodorovných nosných podp�rných prvk� (trámy, pr�vlaky), na které 

budou ukládány nosníky keramického stropu. Provede se vizuální kontrola dle 

projektové dokumentace. Následuje sepsání protokolu o odchylkách a nedod�lkách 

v��i projektové dokumentace. Po odstran�ní všech odchylek a nedod�lk� bude 

proveden zápis do stavebního deníku a podepsán protokol o p�edání a p�evzetí 

pracovišt�. Teprve poté následují kontroly �istoty a rovinnosti spár, která se provádí 

vizuáln� a pomocí vodováhy. Dále se provádí kontrola výškové úrovn� podp�rných 

konstrukcí, max. povolená odchylka je stanovena na ± 15 mm. Max. odchylka pro 

vodorovné vzdálenosti mezi jednotlivými podp�rnými konstrukcemi je ± 25 mm, 

respektive ± L/ 600.  

Bod 3: Kontrola zvedacího mechanismu 

Revizní technik provede kontrolu technického stavu autoje�ábu vždy p�ed 

pokládkou stropních nosníku pro jednotlivé podlaží. Dále bude provedena kontrola 

zvolených nebezpe�ných b�emen dle skute�ného stavu a následn� i kontrola 

únosnosti autoje�ábu pro tyty b�emena dle skute�ného stavu na pracovišti. 

Bod 4: Jakost materiál�

P�i dodání všech materiál� bude provedena jejich vizuální kontrola, zda 

nedošlo k jejich poškození b�hem p�epravy. Dále bude kontrolováno, zda dovezené 

materiály mají prohlášení o shod�. 

Bod 5: Kontrola materiál�

P�i dodávce jednotlivých materiálu musí být kontrolována shoda dovezené 

množství s objednaným. Krom� množství se dále kontroluje tvar a rozm�ry 
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dovezených materiál�, a zda byly materiály dovezeny v požadované kvalit�. 

Jednotlivé kusy výztuže musí být opat�eny štítky, na kterých bude uvedena délky, 

pr�m�r a po�et kus� v daném balíku). Každá várka dovezené betonové sm�si musí 

mít sv�j dodací list, ve kterém musí být uvedeny identifika�ní údaje výrobce 

betonové sm�si, po�adové �íslo dokladu, druh a t�ídu betonu, pevnost betonu, stupe�

vlivu prost�edí, frakce kameniva, obsah chlorid� a konzistence sm�si a všechny tyto 

vlastnosti se musí shodovat s požadavky dle projektové dokumentace. 

Bod 6: Kontrola betonové sm�si 

Odebíraný vzorek z autodomíchava�e obvykle obsahuje min. 3 díl�í vzorky. 

P�i jejich odb�ru musí být vylou�en odb�r v za�áte�ní a kone�né fázi 

vyprazd�ování, kde se m�že vyskytovat extrémní segregace. Odebrané vzorky je 

zapot�ebí chránit p�ed zne�išt�ním, zm�nou obsahu vody a zm�nou teploty. 

Obr. 6: Schéma odb�ru vzork� z autodomícháva�e 

Bod 6.1.: Zkouška sednutím  

Touto zkouškou se ur�uje míra a konzistence �erstvého betonu. Rozm�ry 

formy viz. obr. 6.1.1.a. 

P�ed za�átkem zkoušky se musí �istá forma, násypka i podkladní deska 

navlh�it. Následn� se forma, na které bude nasazená násypka, položí na podkladní 

desku. Po celou dobu provád�ní zkoušky musí být forma p�ichycena k podkladní 

desce p�išlápnutím dvou p�íložek. Forma se plní ve t�ech vrstvách, každá vrstva 

musí být zhutn�na 25 vpichy propichovací ty�í. U hutn�ní druhé a t�etí vrstvy musí 

dojít k propichování, tak aby ty� jenom mírn� zasahovala do p�edcházející vrstvy. 

Odstraní se násypka a p�ebyte�ný beton bude odstran�n posunem propichovací ty�e 

ve vodorovné poloze a odpadlé zbytky betonu budou odstran�ny z podkladní desky. 

Dále se forma rovnom�rn� zvedne po dobu 2 až 5 sekund, tak aby nedošlo k jejímu 

posunutí ani pooto�ení. Hned po zvednutí formy se stanoví sednutí h s p�esností na 

10 mm (viz. obr. 6.1.1.b). Celá zkouška od pln�ní až po zm��ení nesmí p�esáhnout 

dobu trvání 150 sekund.  
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Obr. 6.1.1: Zkouška sednutím 

Pro vyhodnocení zkoušky musí být pokud dojde ke správnému sednutí 

kužele. Po sednutí musí beton z�stat neporušený a symetrický viz. obr. 6.1.2.a. 

Pokud dojde k usmyknutí t�lesa (viz. obr. 6.1.2.b) je zapot�ebí odebrat nový vzorek 

a zkoušku opakovat. Pokud i p�i opakování zkoušky dojde k usmyknutí t�lesa, 

betonová sm�s nemá požadovanou plasticitu a není vhodná pro tuto zkoušku.  

Obr. 6.1.2: Tvary sednutí 

Podle nam��eného sednutí h klasifikujeme betonovou sm�s do 5 kategorií - 

klasifikace dle �SN EN 260- 1- Beton, �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a 

shoda) 

Stupe� Sednutí (mm) Slovní popis 

S1 10 až 40 Sm�s tuhá 

S2 50 až 90 Sm�s plastická 

S3 100 až 150 Sm�s m�kká 

S4 160 až 210 Sm�s velmi m�kká 

S5 � 220 Sm�s tekutá 
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Bod 6.2.: Zkouška rozlitím 

Tato zkouška je vhodná pro stanovení konzistence �erstvého betonu za 

pomocí m��ení míry rozlití betonu na ploché desce, která opakovan� dopadá na rám. 

Popis a rozm�ry zkušebních za�ízení viz. obr. 6.2.1. 

Obr. 6.2.1: Zkušební za�ízení pro zkoušku rozlitím 

Popis jednotlivých �ástí: 

a, st�ásací stolek (1- pohyblivá deska, 2- držadlo na zvedání, 3- horní zarážka, 4- 

desti�ka na p�išlápnutí, 5- spodní zarážka, 6- vyzna�ení, 7- rám podkladní desky) 

b, forma- tolerance rozm�r� ± 2 mm 

c, dusadlo- tolerance rozm�r� �ela dusadla ± 1 mm 

P�ed za�átkem zkoušky se forma i st�ásací stolek navlh�í. Navlh�ená forma 

se umístí na st�ed horní desky a p�ipevní se k ní pomocí p�išlápnutí. Následn� se 

forma plní ve dvou vrstvách, p�i �emž každá vrstva musí být zhutn�ná deseti rázy 

dusadla. P�ebyte�ný beton se zarovná pomocí dusadla a opadaný beton se odstraní 

z horní desky. Po zvednutí formy, které musí být provedeno v rozmezí 3 až 6 

sekund, následuje pohyb horní desky st�ásacího stolku. Horní deska se zvedne do 

vzdálenosti 40 mm a nechá se voln� padnout. Tento proces se opakuje celkem 15x. 

Jedno zvednutí a následný pád by m�ly být provedeny v rozmezí 1 až 3 sekund. Po 

dokon�ení tohoto procesu se pomocí pravítka zm��í rozlití betonu ve dvou na sebe 

kolmých sm�rech d1 a d2. Nam��ené výsledky se zaokrouhlí na 10 mm. 
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Obr. 6.2.2: M��ení rozlití 

Výsledné rozlití se stanoví podle vzorce (d1 + d2) / 2. Pokud dojde b�hem 

zkoušky k odd�lení cementové kaše od hrubého kameniva, považuje se zkouška za 

neplatnou. 

Dle vypo�ítaného rozlití klasifikujeme betonovou sm�s do 6 kategorií – 

klasifikace dle �SN EN 206-1- �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroby a shoda) 

Stupe� Pr�m�r rozlití (mm) Slovní popis 

F1 � 340 Sm�s tuhá 

F2 350 až 410 Sm�s plastická 

F3 420 až 480 Sm�s m�kká 

F4 490 až 550 Sm�s velmi m�kká 

F5 560 až 620 Sm�s tekutá 

F6 � 630 Sm�s velmi tekutá 

Bod 7: Kontrola pracovník�

Provede se vizuální kontrola pracovník� zhotovující firmy, zda jsou fyzicky i 

psychicky schopní realizovat výstavbu keramického stropu. U náhodn� zvolených 

pracovník� m�že být provedena kontrola p�ítomnosti alkoholu v dechu. Vedoucí 

�ety obstará oprávn�ní firmy k provád�ní t�chto stavební prací. O provedené 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Bod 8: Kontrola uložení nosník�

Provede se vizuální kontrola polohy uložení stropních nosník�. V p�ípad�

pochybností dojde k p�em��ení osových vzdáleností mezi jednotlivými nosníky 

svinovací metrem.  Dále se kontroluje dodržení minimálního uložení stropních 
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nosník� 125 mm a uložení do cementové malty. Pro zajišt�ní osových vzdáleností 

stropních nosník� se na kraji jedné strany položí mezi dva nosníky vždy jedna 

stropní vložka. Kontroluje se dodržení technologického p�edpisu, p�edevším zda má 

pomocné lešení gumové nohy a zábradlí v dostate�né výšce. 

Bod 9: Kontrola podep�ení nosník�

Provede se vizuální kontrola, zda byly dodrženy maximální vzdálenosti 

podp�rných nosník� a montážních stojek. Max. vzdálenost jednotlivých podp�rných 

nosník� je 1,8 m a max. vzdálenost mezi montážními stojkami je 1,5 m. P�i 

pochybnostech budou jednotlivé vzdálenosti p�em��eny svinovacím metrem. 

Bod 10: Kontrola ochranného zábradlí 

Provede se p�em��ení výšky horní hrany vodorovné lat� ochranného 

zábradlí, která musí být max. ve výšce 1,1 m. Dále se kontroluje, zda je sou�ástí 

ochranného zábradlí spodní vodorovná la	, která zabra�uje pádu v�cí z výšky. Ší�ka 

spodní vodorovné lat� je min. 150 mm. Musí být zabezpe�eno dostate�né p�ipevn�ní 

svislých prken do obvodového zdiva, min. 2 zednické skoby, a celková stabilita 

konstrukce ochranného zábradlí 

Bod 11: Kontrola uložení stropních vložek 

Kontroluje se, zda jsou stropní vložky ukládány až po z�ízení ochranného 

zábradlí. Dále se kontroluje uložení stropních vložek dle technologického p�edpisu, 

aby nedocházelo k vybo�ení stropních nosník�. B�hem ukládání stropních vložek 

musí být na jíž uložené vložky položeny prkna, aby docházelo k rozložení zatížení 

po celé ploše. 

Bod 12: Kontrola výztuže 

Kontroluje se dodržení minimálního krytí výztuže, které bylo stanoveno na 

20 mm. Dále se musí kontrolovat dodržení p�esah� jednotlivých kari sítí a jejich 

vzájemné provázání. Minimální p�esah kari sítí je 300 mm a m��í se svinovací 

metrem.  

Bod 13: Kontrola betonáže 

Betonová sm�s musí být litá v pásech rovnom�rn� ve sm�ru uložení nosník�. 

Musí být dodržena maximální výška lití betonové sm�si 1,5 m, aby nedocházelo 

k rozmísení sm�si. Pracovní spáry mohou vznikat pouze uprost�ed stropních vložek. 
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Provede se kontrola tlouš	ky nadbetonávky 60 mm pomocí nivela�ního p�ístroje a 

ter�ík�.  

Dále se vizuáln� kontroluje, zda bylo provedeno dostate�né hutn�ní pomocí 

ponorného vibrátoru v místech ztužujících v�nc� a dobetonávek a hutn�ní pomocí 

vibra�ní lišty v prostoru stropní konstrukce. Hutn�ní pomocí vibra�ní lišty musí být 

provedeno ve dvou navzájem kolmých sm�rech.  

Bod 14: Kontrola podmínek tuhnutí 

Po dobu tuhnutí a tvrdnutí musí být sm�s ošet�ována, udržována ve vlhkém 

stavu. V p�ípad� vysokých teplot musí být konstrukce zakryta vlh�enou tkaninou 

Kontroluje se, zda není konstrukce vystavována p�sobení mechanických ani 

chemických vliv�. Tyto podmínky musí být zajišt�ny minimáln� po dobu 7 dní. 

Bod 15: Kontrola vlastností 

Provede se vizuální kontrola zhotovené konstrukce, která musí být celistvá, 

neporušená, bez viditelných hrbol�. Dále se kontroluje rovinnost, max. povolená 

odchylka jsou ± 2 mm/ 2 m. Rovinnost konstrukce se m�že m��it nap�. ocelovým 

pravítkem délky 2 m, které má na obou koncích p�ipevn�né nožky stejné tlouš	ky. 

P�i kontrole odchylky se pod pravítko zasouvá m��ící klín viz. obr. 15.1. 

Alternativou je využití laserového m��i�e. 

Obr. 15.1: Ocelové pravítko s m��ícím klínem. 

Bod 16: Kontrola shody s PD 

Jako poslední se provede vizuální kontrola zhotovené konstrukce, zda byla 

zhotovena dle návrhu projektové dokumentace a zda byly dodrženy všechny 

prostupy v konstrukci dle projektové dokumentace.  

�
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3. Seznam použitých zkratek: 

P- Projektant 

S- Stavbyvedoucí 

OT- Odborných technik 

MS- mistr 

RT- revizní technik 

TDI- technický dozor investora 

TP- technologický p�edpis 

PD- projektová dokumentace 

SD- stavební deník 

DL- dodací list 

C- certifikát 

PoS- prohlášení o shod�

O- oprávn�ní 

4. Seznam použitých p�edpis�: 

�

- Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby 

- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 

- Zákon �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a 

dopln�ní n�kterých zákonu (novelizován 100/2013 Sb.) 

- Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu ( stavební 

zákon) 

- �SN 01 3481- Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových 

konstrukcí. 

- �SN 73 0212- 3- Geografická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. 

     �ást 3: pozemní stavební objekty 

- �SN EN 771- 1- Specifikace zdících prvk�- �ást 1: Pálené zdící prvky 

- �SN EN 12 350- 2- Zkoušení �erstvého betonu- �ást 2: Zkouška sednutím 

- �SN EN 12 350-5- Zkoušení �erstvého betonu- �ást 5: Zkouška rozlitím 

- �SN EN 13 670- Provád�ní betonových konstrukcí 

- �SN EN 206- 1- Beton- �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroby a shoda 
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ODDÍL I.: SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

M�sto T�inec (dále jen „ Objednatel“) 

Sídlo:    Jablunkovská 160, 739 61, T�inec 

Zástupce:   RNDr. V�ra Palkovská, starostka m�sta 

I�:     002 97 313 

DI�:    CZ00297313 

1.1.  Zástupci pro v�ci ve�ejné 

Technický dozor investora:  Ing. Roman Sv�tlík 

Zástupce odboru investic M�Ú: Bc. Jana Šev�íková 

Uvedení zástupci pro v�ci ve�ejné jsou oprávn�ni provád�t tato rozhodnutí: 

- Pozastavit probíhající stavební práce nebo �ásti stavebních prací 

- Vyžádat si dodate�né provedení zkoušek nebo ov��ení 

- Vylou�it pracovníky zhotovitele z realiza�ního procesu daného díla, pokud 

dojde k hrubému porušení p�edpis� a na�ízení platných pro realizace díla 

2. Zhotovitel 

Nej stavební, a.s. (dále jen „ Zhotovitel“) 

Sídlo:     Jablunkovská 25, 739 61, T�inec 

Zástupce:    Ing. Daniel Kv�ták 

I�:     237 18 881 

DI�:     CZ23718881 

Zápis do Obch. rejst�íku: Krajský soud v Ostrav�, oddíl B, vložka 

4377 

2.1.  Zástupci zhotovitele (dále jen „ Stavbyvedoucí“) 

Ing. Petr Malina - oprávn�n jednat o v�cech týkajících se smlouvy 

Ing. Lukáš He�mánek - oprávn�n jednat o v�cech technických 

Ing. Marek Koneš - oprávn�n jednat o v�cech technických 

Výše uvedení stavbyvedoucí jsou pov��eni zhotovitelem k �ízení 

stavebních prací a �ešení všech nastalých problém� souvisejících s realizací díla 

a dále jsou pov��eni koordinovat subdodávku. 
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ODDÍL II.: P�EDM�T DÍLA 

1. P�edm�tem díla „ Malometrážní byty v T�inci- Lyžbicích“ je celková 

realizace výstavby objektu SO- 01 Bytový d�m nacházejícího se na ulici 

Komenského v T�inci. Sou�ástí realizace stavby jsou stavební objekty SO- 

02 P�eložka SLT plynovodu, SO- 03 Kanaliza�ní p�ípojka, SO-04 

Vodovodní p�ípojka, SO- 05 Elektrop�ípojka NN, SO- 06 P�ípojka kabelové 

televize, SO-07 Komunikace a zpevn�né plochy, SO- 08 Sadové úpravy a 

SO- 09 Úprava ve�ejného osv�tlení. 

2. Pokud dojde p�i realizace díla k rozší�ení p�edm�tu díla, ke zm�nám nebo 

dopl�k�m díla vyplývajících z provád�ní díla nebo z vad projektové 

dokumentace musí zhotovitel provést soupis zm�n, dopl�k� a p�ípadného 

rozší�ení. Dále je zhotovitel povinen tyto zm�ny ocenit dle cen používaných 

p�i návrh ceny díla. Hotový soupis i s ocen�nými zm�nami musí zhotovitel 

p�edložit objednateli k odsouhlasení ve form� dodatku ke smlouv�. Pokud 

objednatel tyto zm�ny odsouhlasí podpisem muže zhotovitel realizovat 

zm�ny, které mu budou uhrazeny. 

3. Pokud dojde p�i realizaci díla k rozší�ení p�edm�tu díla, ke zm�nám nebo 

dopl�k�m díla na žádost objednatele musí objednatel provést soupis zm�n, 

dopl�k� a p�ípadného rozší�ení. Dále je objednatel povinen tyto zm�ny 

ocenit dle cen používaných p�i návrhu ceny díla. Hotový soupis s ocen�nými 

zm�nami p�edloží objednatel zhotoviteli ve form� dodatku ke smlouv�, ve 

kterém budou i p�ípadné úpravy termínu p�edání díla. 

ODDÍL III. DOBA PLN�NÍ 

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizace díla nejpozd�ji do 5 dn� od 

oboustranného podepsání této smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel neza�ne 

stavební práce do 5 dn�, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 

Termín p�edání staveništ�:  B�ezen 2014 

Termín zahájení prací:  B�ezen 2014 

Termín dokon�ení stavby:  �erven 2015  

  

2. P�ed zahájením stavebních prací p�edloží zhotovitel �asový harmonogram 

prací, jehož sou�ástí bude i m�sí�ní finan�ní objem. Zhotovitel se zavazuje 

provád�t dílo dle �asového harmonogramu. Termíny v n�m uvedené jsou pro 

zhotovitele závazné. 
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3. Pokud práce zhotovitele nelze provád�t nep�erušovan� a je nutno pracovat 

s p�estávkami, které budou zp�sobeny podmín�nými technologickými 

postupy nebo pot�ebou koordinací s jinými ú�astníky výstavby, je zhotovitel 

povinen p�izp�sobit se tomuto režimu. Zhotoviteli tímto nevzniká nárok na 

zm�nu ceny. P�ípadná zm�na režimu bude up�esn�na zápisy ve stavebním 

deníku a zápisy z kontrolních dn�. 

4. Dojde-li k nedodržení termínu ukon�ení prací zhotovitele zavin�ním 

objednatele, má zhotovitel právo dokon�it dané stavební práce v termínu 

prodlouženém o po�et dní, ve kterých objednatel neumožnil zhotoviteli dané 

práce provád�t. Délka prodlouženého termínu bude sledována zápisy ve 

stavebním deníku. 

ODDÍL IV. CENA ZA DÍLO 

1. Cena za �ádn� provedené a p�edané dílo, které je blíže specifikováno v �l. II 

této smlouvy je ur�ena dohodou smluvních stran ve výši: 

Cena celkem bez DPH: 49 179 335 K�

2. Ke sjednané smluvní cen� se p�ipo�ítává procentní sazba dan� z p�idané 

hodnoty dle platných právních p�edpis�, platných v dob� vyú�tování ceny 

provedených prací. 

3. Cena za dílo je stanovena jako nejvýš p�ípustná. Tato cena zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokon�ením díla. 

4. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provád�ní díla (nap�.: 

elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na sv�j náklad a na 

své nebezpe�í, p�i�emž náklady na tyto media jsou obsaženy v cen� za dílo. 

ODDÍL V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Úhrada ceny za dílo bude provád�ná postupným splácením pomocí díl�ího 

pln�ní zhotovitele. Za díl�í pln�ní je považován rozsah a cena zhotovitelem 

provedených prací a dodávek, který byly skute�n� provedeny v rámci 

jednoho m�síce a zjišt�ny k poslednímu dni kalendá�ního m�síce. Zhotovitel 

je povinen vypracovat jednou m�sí�n� soupis skute�n� provedených prací. 

Tento soupis musí zhotovitel p�edložit objednateli nejpozd�ji do 25. dne 

v m�síci. Na kontrolu a odsouhlasení soupisu skute�n� provedených prací 

má objednatel 3 pracovní dny. Po podpisu soupisu skute�n� provedených 



����

�

prací má zhotovitel pravomoc fakturovat si odsouhlasenou cenu díl�ího 

pln�ní da�ovým dokladem v�etn� DPH v zákonné výši.  

2. Objednatel si vyhrazuje právo zadržet z jednotlivých díl�ích pln�ní 10% 

platby, které budou sloužit jako záruka a krytí za p�ípadné nedod�lky a vady, 

které se objeví p�i p�edání a p�evzetí díla nebo následn� v záru�ním období. 

K uhrazení 5% z této pozastávky z ceny za dílo bez DPH dojde po p�edání a 

p�evzetí díla a kone�ném odstran�ní všech vad a nedod�lk�, které budou 

uvedeny v zápise o p�edání a p�evzetí a odstran�ní všech vad a nedod�lk�

zjišt�ných p�i kolauda�ním �ízení. Zbylých 5 % z pozastávky bude 

zhotoviteli uhrazeno po uplynutí doby záru�ní doby a to do 30 dní od podání 

výzvy zhotovitelem, ale pouze po odstran�ní všech vad uplatn�ných 

odb�ratelem v záru�ní dob�. Pokud zhotovitel nesplní své závazky, ve 

smyslu této smlouvy, má objednatel právo využít t�chto 5 % z ceny za dílo 

na úhradu takto vzniklých náklad�. 

3. P�ekro�í-li zhotovitel v n�které z faktur výši 90 % z ceny za dílo, je 

objednatel oprávn�n uhradit pouze �ást faktury tak, že úhrada provedena 

objednatelem dosáhne pouze výši 90% a zbývající �ást této faktury uhradí 

dle podmínek dohodnutých výše. 

4. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu dle ujednání této smlouvy 

nebo jiná majetková sankce v��i zhotoviteli, je objednatel oprávn�n ode�íst 

�ástku v této výši z jakékoliv faktury nebo více faktur zhotovitele. 

5. Kone�ná faktura musí obsahovat p�ímo název „ kone�ná faktura“, celkovou 

sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH. Dále musí kone�ná faktura 

obsahovat soupis veškerých uhrazených faktur rozepsaných na cenu bez 

DPH a výši DPH a zbylou �ástku k úhrad�, která musí být také rozd�lena na 

cenu bez DPH a výši DPH. Pokud kone�ná faktura nebude obsahovat 

n�kterou z výše uvedených náležitostí bude považována za neplatnou. 

6. Splatnost faktur i kone�né faktury je 60 dní po jejím doru�ení na adresu 

objednatele, která je uvedena v této smlouv� o dílo. 

ODDÍL VI. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel se zavazuje vést záznamy o realizaci stavby po�ínaje dnem 

p�evzetí staveništ�. Záznamy budou vedeny formou stavebního deníku, ve 

kterém musí být p�edevším uvedeny záznamy o �asovém sledu prací, 

jednotlivých zkouškách s p�ípadným od�vodn�ním odchylek zhotovených 

prací od projektové dokumentace. 
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2. Zhotovitel je povinen mít stavební deník uložený v míst� provád�ní díla tak, 

aby k n�mu m�ly p�ístup všechny osoby oprávn�né k zápisu do stavebního 

deníku. 

3. Povinnost vést tyto záznamy zhotoviteli kon�í dnem odstran�ním všech 

závad a nedod�lk�, které musí být uvedeny v p�ejímacím protokolu. 

Jednotlivé stránky stavebního deníku musí být o�íslovány. Zápis do 

stavebního deníku provádí stavbyvedoucí �iteln� a vždy v tentýž den, kdy 

byly jednotlivé práce provád�ny. Mezi záznamy do stavebního deníku nesmí 

být vynechávána volná míst. 

4. Oprávn�ní k zápisu do stavebního deníku dále mají pouze objednatel nebo 

jim pov��ený zástupce, zhotovitel PD a dot�ené orgány státní správy. Pokud 

zhotovitel nebude souhlasit s daným zápisem do stavebního deníku, který 

provedl n�kdo z výše jmenovaných, má právo do 3 pracovních dní vyjád�it 

k tomuto zápisu své stanovisko. Pokud tak neu�iní, je mín�no, že s daným 

zápisem souhlasí. 

5. Povinné náležitosti, které musí být uvedeny ve stavebním deníku: 

- Objednatel – název, sídlo, I� (p�ípadn� DI�)) 

- Zhotovitel – název, sídlo, I� (p�ípadn� DI�) 

- Zhotovitel PD – název, sídlo, I� (p�ípadn� DI�) 

- Datum, po�así, po�et zam�stnanc� zhotovitele ú�astnících se na díle 

- Popis provád�ných �inností, mimo�ádné události ( napr�.: pracovní úrazy, 

pozastavení díla v�etn� d�vodu pozastavení, oznámení zakrytí �ásti díla, 

oznámení nutností víceprací) 

- Soupis provedených zkoušek jakosti s jejich vyhodnocením 

- Oznámení termínu p�ipravovaných zkoušek, p�edp�ejímky a p�ejímky 

- Seznam dokumentace stavby + soupis zm�n a dopl�k�

- Seznam doklad� a ú�edních rozhodnutí vztahujících se ke stavb�

Zápisy ve stavebním deníku nejsou zp�sobilé m�nit obsah práv a povinností 

vyplývajících z ustanovení smlouvy o dílo. 

�
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ODDÍL VII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, které jsou p�edm�tem díla, 

v souladu se smluvními podmínkami, provád�cí projektovou dokumentací 

v pat�i�né kvalit� a v termínech sjednaných v této smlouv�.  

2. Zhotovitel garantuje, že p�edm�t díla obsahuje veškeré náležitosti, které jsou 

pot�ebné k �ádnému provedení díla. Dále zhotovitel garantuje, že jeho 

cenová nabídka je dosta�ující a pokryje všechny náklady. 

3. Zhotovitel se zaru�uje, že posoudil p�edanou projektovou dokumentaci po 

technické stránce a shledal jí bez závad. 

4. Dále se zhotovitel zavazuje p�i své �innosti �ídit pokyny objednatele. Pokud 

tak zhotovitel neu�iní bez zbyte�ného odkladu, je objednatel oprávn�n zapsat 

tyto pokyny do stavebního deníku, p�ípadn� poslat zhotoviteli písemný 

p�íkaz. Pokud zhotovitel tyto pokyny nesplní do 3 dnu od zápisu do 

stavebního deníku nebo od doru�ení p�íkazu má objednatel oprávn�ní u�init 

opat�ení, díky kterým budou dané práce vykonány na ú�et zhotovitele. 

Uplatn�ní oprávn�ní vyplývajících z tohoto �lánku neomezují odpov�dnost 

zhotovitele za realizované dílo. 

5. Zhotovitel p�edá objednateli 10 dn� p�ed zahájením díla: 

- technologické postupy (technologické p�edpisy závazné pro provád�né 

práce) 

- kontrolní a zkušební plán (KZP) na celou dobu provád�ní díla 

- jmenný seznam svých zam�stnanc�, kte�í se budou podílet na realizaci díla, 

a kte�í jediní budou mít povolen vstup na staveništ� (tento seznam lze 

v pr�b�hu díla aktualizovat doru�ením zm�ny potvrzené odpov�dným 

zástupcem zhotovitele) 

6. Zhotovitel bude p�edávat objednateli b�hem provád�ní díla anebo podle 

okolností též po provedení díla: 

- doklady o kvalit� zabudovaných materiál� (prohlášení o shod�, certifikát) 

v souladu se zákonem �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, v platném zn�ní a souvisejícími obecn� závaznými právními 

p�edpisy, 

- denní hlášení o aktuálním po�tu, jménech a profesním složení zam�stnanc�

zhotovitele na stavb� (zápisem ve stavebním deníku) 

- písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních 

zkouškách a m��ení do 2 pracovních dní od jejich provedení 

- nejpozd�ji 14 dn� p�ed zahájením p�ejímacího �ízení ostatní doklady nutné 

k p�ejímacímu �ízení. 
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7. Zhotovitel je povinen p�i pln�ní svého závazku ze smlouvy udržovat 

v maximální možné mí�e po�ádek a �istotu na staveništi. Je povinen na své 

náklady odstra�ovat odpad a ne�istoty, které vznikly jeho �inností. Je 

povinen zajistit likvidaci vzniklých odpad� v souladu se zákonem �. 

185/2001 Sb., o odpadech a jeho provád�cích vyhlášek, v platném zn�ní, 

zejména pak t�ídit odpad dle jednotlivých druh� a kategorií, shromaž	ovat 

ho na ozna�ených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu ur�ených a 

p�edávat ho pouze osobám, které mají oprávn�ní pro nakládání s danými 

druhy odpad� (s ostatními nebo nebezpe�nými odpady). 

8. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam 

nebezpe�ných chemických látek a p�ípravk� a kopie bezpe�nostních list�, se 

kterými na stavb� nakládá. S danými nebezpe�nými chemickými látkami a 

p�ípravky musí být nakládáno dle zákona �. 350/2011 Sb., o chemických 

látkách a chemických p�ípravcích v platném zn�ní. P�i práci s t�mito 

nebezpe�nými chemickými látkami musí zhotovitel p�edložit objednateli 

doklady o proškolení zam�stnanc� autorizovanou osobou. 

9. Zhotovitel dále garantuje dodržení zákona �. 114/1992 Sb., o ochran�

p�írody a krajiny v platném zn�ní. 

10. Povinností zhotovitele je dodržovat p�i provád�ní prací p�edpisy o 

bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. Zhotovitel je dále odpov�dný za 

úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpe�nostních 

norem dle p�íslušných ustanovení zákoníku práce a na�ízení vlády. 

ODDÍL VIII. P�EVZETÍ DÍLA 

1. Povinností zhotovitele je objednateli oznámit, kdy bude dílo p�ipraveno 

k p�evzetí. Zhotovitel tak musí u�init písemn�, nejpozd�ji do 5 dn� p�edem, 

zápisem do stavebního deníku. Povinností objednatele je do 3 dn� od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p�ejímací �ízení.  

2. Doklady nutné k p�edložení u p�ejímacího �ízení: 

- Skute�né zam��ení stavby 

- Geometrické zam��ení 

- Zápisy a osv�d�ení o provedených zkouškách používaných materiál�

- Dokumentace skute�ného provedení 

- �ádn� vypln�ný stavební deník 



����

�

3. Pokud zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo p�ipravené k odevzdání a 

b�hem p�ejímacího �ízení bude zjišt�no, že dílo není �ádn� ukon�eno dle 

podmínek smlouvy nebo dílo není p�ipraveno k odevzdání je povinnost 

zhotovitele uhradit veškeré náklady s tímto spojené objednateli.  

ODDÍL IX. ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Délka záru�ní doby na dané dílo byla zhotovitelem stanovena na 60 m�sícu. 

2. Záru�ní doba zapo�ne termínem p�edání a p�evzetí kompletního díla bez 

závad mezi zhotovitelem a investorem. U výrobk� a za�ízení od jiných 

výrobc� se záru�ní doba poskytuje v délce uvád�né jednotlivými výrobci. Po 

celou záru�ní dobu ru�í za vzniklé vady zhotovitel. Takto vzniklé vady 

budou, v souladu s tou smlouvou, odstran�ny na náklady zhotovitele. 

Záru�ní doba se prodlužuje minimáln� o dobu, po kterou bude probíhat 

odstra�ování vzniklých vad. 

3. Povinností objednatele je zjišt�né vady písemn� reklamovat u zhotovitele a 

to bez zbyte�ného odkladu ihned po jejich zjišt�ní. V reklamaci bude uveden 

popis vady a p�ípadný zp�sob sjednání nápravy. Objednatel m�že požadovat 

odstran�ní vady nebo finan�ní náhradu. V reklamací musí být stanoven 

pevný termín, do kdy musí být vada odstran�na. Nedodržení termínu bude 

penalizováno 1 000 K� za každý den p�ekro�ení tohoto termínu. 

4. Zhotovitel se zavazuje za�ít s odstran�ním reklamovaných vad nejpozd�ji do 

24 hodin u vad bránících provozu díla �i ohrožujících jeho bezpe�nost. U 

ostatních reklamovaných vad je tato lh�ta stanovena na 3 dny.  

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran�ní reklamovaných vad do 15 dni od 

obdržení reklamace, je objednatel oprávn�n pov��it odstran�ním vady jinou 

specializovanou firmu a veškeré takto vzniklé náklady nárokovat po 

zhotoviteli. 

ODDÍL X. SANKCE 

1. V p�ípad�, že zhotovitel nezapo�ne provád�ní díla do termínu zahájení prací, 

který je uvedený výše, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 

z celkové ceny za dílo za každý zapo�atý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nedodrží kone�ný termín dokon�ení stavebních prací 

vlastním zavin�ním, uhradí objednateli za každý den zpožd�ní smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo za prvních 5 dní zpožd�ní a 1 % 

z ceny za dílo za další dny. Termíny uvedené v harmonogramu pro 
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jednotlivé stavební �ásti jsou pro zhotovitele závazné, proto se výše pokuty 

vztahuje i na díl�í termíny dokon�ení.  

3. V p�ípad�, že objednatel nesplní termín stavební p�ipravenosti, nevzniká 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu, ale má právo provád�t své práce 

v p�vodn� sjednané lh�t�.  

4. V p�ípad�, že zhotovitel nep�edá p�ed nástupem na staveništ� technologický 

postup a kontrolní a zkušební plán, uhradí objednateli pokutu ve výši 10 000 

K� za každý den prodlení.  

5. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedod�lky v dohodnutém 

termínu , uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 K� za každý den, 

o který zhotovitel nastoupí pozd�ji. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady, které budou specifikovány p�i 

odevzdávání díla v dohodnutých termínech, uhradí objednateli pokutu ve 

výši 5 000 K� za každý den, o který se zpozdí a za každou vadu. 

7. V p�ípad�, že zhotovitel nevyklidí prostor staveništ� v dohodnutém termínu, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 K� za každý den prodlení. 

8. V p�ípad�, že objednatel neuhradí fakturu za provedené práce v dohodnutém 

termínu, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné �ástky za 

každý den. 

ODDÍL XI. ZM�NA A ZÁNIK SMLOUVY 

1. Danou smlouvu o dílo lze zm�nit pouze písemným ujednáním, které musí 

být výslovn� nazvané „ dodatek ke smlouv�“. Tento dodatek ke smlouv�

musí být stvrzen podpisem objednatele i zhotovitele. Jiné protokoly a zápisy 

se za zm�nu smlouvy nepovažují. 

2. Pokud chce jedna ze smluvních stran odstoupit od smlouvy, je povinna svoje 

odstoupení písemn� oznámit druhé stran� s uvedením termínu, ke kterému 

od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden d�vod, který vede 

danou stranu k odstoupení a p�esná citace bodu této smlouvy, který jí 

k takovému kroku oprav�uje. Pokud písemné odstoupení nebude obsahovat 

všechny tyto náležitosti je odstoupení neplatné.  

3. Pokud jedna ze stran s d�vodem odstoupení nesouhlasí nebo popírá-li jeho 

existenci, musí tuto skute�nost písemn� oznámit nejpozd�ji do 10 dní po 

obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neu�ící, má se za to, že 

s d�vodem odstoupení souhlasí. 

�
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4. D�vody odstoupení objednatele od smlouvy: 

- Prodlení zhotovitele u díl�ích prací dle harmonogramu delší než 30 dní 

- Nespln�ní objemu dála zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovin� sjednané 

lh�ty 

- Prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 14 dní 

- Soustavné nebo hrubé porušení provozní podmínek pracovišt� zhotovitelem, 

k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouv� zavázal 

- Zahájené a probíhající insolven�ní �ízení proti zhotoviteli 

- Zhotovitel je v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs 

5. Povinnosti zhotovitele p�i odstoupení jedné ze stran od smlouvy: 

- Vytvo�it soupis provedených prací ocen�ných dle zp�sobu, kterým je 

stanovena cena díla 

- Finan�ní vy�íslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracování 

„díl�í kone�né faktury“ 

- Odvézt vlastní nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak 

- Vyzvat objednatele k díl�ímu p�edání díla 

6. Povinnosti objednatele p�i odstoupení jedné ze stran od smlouvy: 

- Po obdržení vyzvání k díl�ímu p�edání díla je objednatel povinen do 3 dní 

zahájít p�ejímací �ízení 

7. Ta ze smluvních stran, která zap�í�inila d�vodné odstoupení ze smlouvy je 

povinna druhé stran� uhradit všechny náklady ji vzniklé a navíc 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z uzav�ené ceny za dílo. 

8. Objednatel je oprávn�n bez souhlasu zhotovitele p�evést svoje práva a 

povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávn�n 

p�evést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu 

pouze s písemným souhlasem objednatele. 

�
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ODDÍL XII. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ  

1. Vztahy neupravené touto smlouvou se �ídí zákonem �. 137/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

2. Objednatel si ve smyslu zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve 

zn�ní pozd�jší p�edpis�, vyhrazuje právo zve�ejnit v zákonem stanovených 

termínech úplné zn�ní uzav�ené smlouvy, v�etn� jejich p�ípadných zm�n a 

dodatk�, dále skute�nou výši úplaty za pln�ní ve�ejné zakázky a seznam 

subdodavatel�, kterým dodavatel za pln�ní subdodávky k p�edm�tné ve�ejné 

zakázce uhradil více než 10 % z ceny této ve�ejné zakázky. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží 2 vyhotovení. 

4. Zástupci smluvních stran svým vlastnoru�ním podpisem souhlasí s danou 

smlouvou a s jejím obsahem. 

5. Smlouva nabývá platnosti a ú�innosti dnem podpisu ob�ma smluvními 

stranami. 

V T�inci dne      V T�inci dne     

Objednatel:     Zhotovitel: 
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1. Identifika ční údaje zhotovitele 

Název:  Město Třinec 

Zástupce:  RNDr. Věra Palkovská, starostka města 

Sídlo:  Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

IČ:   002 97 313 

DIČ:  CZ00297313 

 

Kontaktní osoba zadavatele:  Ing. Roman Světlík 

      Tel.: +420 773 226 484 

      Email: Roman.svetlik@mutrinec.cz 

 

2. Předmět plnění zakázky 

 

2.1.Předmět plnění 

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce dle projektové dokumentace. 
Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace včetně technických 
podmínek a výkazu výměr. 

Předmětem veřejné zakázky je celková realizace výstavby Malometrážních 
bytů v Třinci- Lyžbicích.  

 

Objekty zakázky: 

SO- 01 Bytový dům 

SO- 02 Přeložka SLT plynovodu 

SO- 03 Kanalizační přípojka 

SO- 04 Vodovodní přípojka 

SO- 05 Elektropřípojka NN 

SO- 07 Komunikace a zpevněné plochy 

SO- 08 Sadové úpravy 
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2.2.Klasifikace předmětu 

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary 
je: 

45000000-7 Stavební práce 

 

3.Předpokládaná hodnota zakázky 

 

Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky je 49 200 000 Kč bez DPH. 

Tato předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky byla stanovena dle § 16 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.  

 

4.Místo a doba plnění zakázky 

 

4.1.Místo plnění zakázky 

Místo stavby:  Třinec 

Číslo parcely:  3311/6 

Katastrální území:  Lyžbice 771104 

 

4.2.Předpokládaná doba plnění zakázky 

Předpokládaný termín zahájení:  Březen 2014 

Předpokládaný termín dokončení: Červen 2015 

 

Termín zahájení stavební prací na dané veřejné zakázce je podmíněn zadáním 
zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení 
veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.  

 

5. Zpracování nabídkové ceny 
 

Nabídková cena celkem bude zpracována jako cena maximální za celou dobu 
plnění celého díla. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH a 
s připočítanou částkou DPH, která bude stanovena dle platných právních předpisů. 
Tato cena bude podložena položkovým rozpočtem, který bude zahrnovat veškeré 
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náklady spojené s realizací zakázky včetně veškerých rizik a vlivů během provádění 
díla. V případě, že zájemce zjistí, že v projektové dokumentaci nejsou uvedeny 
některé práce a dodávky, o který ví z předchozích zkušeností a vyhodnotí je jako 
nezbytné k provedení díla, vypracuje seznam těchto prací a dodávek a ocení je. 

 

6.Požadavky na kvalifikaci uchazečů 
 

Dodavatel prokáže základní kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením 
dokumentů uvedených v § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné 
zakázky dodavatel předloží dokumenty uvedené v § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. 

 

7. Obchodní a platební podmínky 
 

Úhrada ceny za dílo bude prováděná postupným splácením pomocí dílčího 
plnění zhotovitele. Za dílčí plnění je považován rozsah a cena zhotovitelem 
provedených prací a dodávek, který byly skutečně provedeny v rámci jednoho 
měsíce a zjištěny k poslednímu dni kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen 
vypracovat jednou měsíčně soupis skutečně provedených prací. Tento soupis musí 
zhotovitel předložit objednateli nejpozději do 25. dne v měsíci. Na kontrolu a 
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací má objednatel 3 pracovní dny. Po 
podpisu soupisu skutečně provedených prací má zhotovitel pravomoc fakturovat si 
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH v zákonné výši.  

Objednatel si vyhrazuje právo zadržet z jednotlivých dílčích plnění 10% 
platby, které budou sloužit jako záruka a krytí za případné nedodělky a vady, které 
se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záručním období. K uhrazení 
5% z této pozastávky z ceny za dílo bez DPH dojde po předání a převzetí díla a 
konečném odstranění všech vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o 
předání a převzetí a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při kolaudačním 
řízení. Zbylých 5 % z pozastávky bude zhotoviteli uhrazeno po uplynutí doby 
záruční doby a to do 30 dní od podání výzvy zhotovitelem, ale pouze po odstranění 
všech vad uplatněných odběratelem v záruční době. Pokud zhotovitel nesplní své 
závazky, ve smyslu této smlouvy, má objednatel právo využít těchto 5 % z ceny za 
dílo na úhradu takto vzniklých nákladů. 
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Překročí-li zhotovitel v některé z faktur výši 90 % z ceny za dílo, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, že úhrada provedena 
objednatelem dosáhne pouze výši 90% a zbývající část této faktury uhradí dle 
podmínek dohodnutých výše. 

Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu dle ujednání této smlouvy 
nebo jiná majetková sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst částku 
v této výši z jakékoliv faktury nebo více faktur zhotovitele. 

Konečná faktura musí obsahovat přímo název „ konečná faktura“, celkovou 
sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH. Dále musí konečná faktura 
obsahovat soupis veškerých uhrazených faktur rozepsaných na cenu bez DPH a výši 
DPH a zbylou částku k úhradě, která musí být také rozdělena na cenu bez DPH a 
výši DPH. Pokud konečná faktura nebude obsahovat některou z výše uvedených 
náležitostí bude považována za neplatnou. 

Splatnost faktur i konečné faktury je 60 dní po jejím doručení na adresu 
objednatele, která je uvedena v této smlouvě o dílo. 

 

8. Lhůta a místo pro podání nabídek 
 

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 10.1. 2014 do 12:00 hod. na adresu 
zadavatele. 

Nabídku lze doručit poštou na adresu zadavatele nebo osobně doručit do 
kanceláře kontaktní osoby zadavatele. 

Rozhodným okamžikem pro podání nabídky je převzetí nabídky zadavatelem. 
Zadavatel nezodpovídá za zpoždění dodání nabídky způsobené poštou či pověřenou 
osobou. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty (viz. výše) nebudou do 
jednání zařazeny. 

 

9. Pokyny pro zpracování a členění nabídky 
 

Každý zhotovitel může podat pouze jednu nabídku. Pokud již podal nabídku 
v zadávacím řízení nesmí být současně subdodavatelem dodavatele, který jeho 
prostřednictvím prokazuje kvalifikace v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dojde 
porušení těchto podmínek zadavatel všechny tyto nabídky vyřadí, což vede 
k vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Případné vyloučení uchazeče včetně udání 
důvodu zadavatel bezodkladně oznámí uchazeči písemnou formou. 
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Nabídka bude předložena v jednom originále v listinné podobě, dále bude 
zpracována v jazyce českém a bude podána v řádně uzavřené obálce. Tato obálka 
bude uveden názvem veřejné zakázky a adresa, kam bude možno zaslat oznámení. 
Nabídka nesmí obsahovat přepisy ani žádné opravy, díky kterým by mohlo dojít 
k omylu zadavatele.  

Obsah nabídky: 

- Návrh smlouvy o dílo vč. příloh podepsaných osobou oprávněnou jednat za 
uchazeče 

- Návrh smlouvy o dílo vč. příloh v elektronické podobě ( CD nebo DVD nosič) 

- Doklady o splnění kvalifikace 

 

10. Zadávací lhůta 
 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dní. 

 

11. Způsob hodnocení nabídek 
 

Hodnotící 3 členná komise ustanovená zadavatelem doporučí zadavateli uzavřít 
smlouvu s ekonomicky nejvhodnější nabídkou. Nejvhodnější uchazeč bude určen 
dle výsledného pořadí na základě níže uvedených kritérií hodnocení určených 
zadavatelem. Bodové hodnocení jednotlivých nabídek bude stanoveno pomocí 
poměrové vážené metody násobené váhou daného kritéria. 

 

 

Hodnotící kritéria: 

Ozn. Popis kritéria Váha 

1 Cena díla (bez DPH) 80 % 

2 
Termíny dokončení díla (v kalendářních dnech od předání 
staveniště 

15 % 

3 Smluvní pokuty (v Kč/den prodlení) 5% 
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12. Poskytování zadávací dokumentace 
 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je uveřejněna 
na profilu zadavatele. 

 

13. Další podmínky výzvy 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, upravit podmínky 
výzvy, výzvu zrušit, nevracet uchazečům podané nabídky a jednat o smlouvě. 

 

14. Přílohy k zadávací dokumentaci 
- Projektová dokumentace pro provádění stavby 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem  

 

Pozn.: Tento dokument je zpracován pro studijní účely, proto výše zmíněné přílohy 
nejsou součástí diplomové práce. 

 

 

V Třinci dne        

 

 

             

         Podpis zadavatele 
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1. Úvod 
 

Pro zjednodušení a názornější srovnání cen dvou různých technologií 
provedení stropní konstrukce byl zvolen tzv. vzorový dům. Tento dům má 
jednoduchý půdorys, který umožňuje vyskládání bez dobetonávek pro obě dvě 
varianty. Celková plocha stropní konstrukce je 97 m2.  

Pro konstrukci stropu ze systému Porotherm byly zvoleny stropní nosníky 
POT o délce 5,25 m a stropní vložky MIAKO. Na vyskládanou stropní 
konstrukci bude položena kari sít a provedena nadbetonávka. Celková tloušťka 
stropní konstrukce je navržena 210 mm. 

Pro konstrukci stropu z železobetonových předpjatých stropních panelů 
Spiroll budou použity panely o délce 5,25 m. Spáry mezi jednotlivými panely 
budou vyztuženy ocelovou výztuží ϕ 8 mm a zality zálivkou z betonu třídy 
C16/20. 

Pro určení výhodnější ekonomické varianty byly obě dvě skladby oceněny 
v programu BuidPower. Díky těmto cenám a celkové půdorysné ploše stropní 
konstrukce byla vypočítaná jednotková cena na 1m2 pro obě varianty. Takto 
získaná jednotková cena byla dále využita k přepočtu cen za stropní konstrukci 
malometrážních bytů Třinec a jejich ekonomickému porovnání. 

 

2. Parametry vzorového domu 
 

 

Obr. 1.1: Schéma půdorysu vzorového domu 
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3. Náklady na montovaný keramický strop Porotherm- vzorový 
dům 

 

Položkový rozpo čet  

 
Stavba : 

2014 Stavba pro porovnání variant 
stropu Rozp. 1111   

Objekt : SO01 Vzorový d ům   Keramický strop- Porotherm 

P.č. Číslo položky Název položky MJ mn. cena / MJ celkem (Kč) 

Díl:  4 Vodorovné konstrukce         
1 411168125RT2 Strop POROTHERM, OVN 50, tl.210, nosník 

5,25-6 m s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 
200x200 mm 

m2 80,00 1 403,00 112 240,00 

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       112 240,00 
Díl:  99 Staveništní p řesun hmot         

2 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m  t 27,65 218,00 6 026,92 

  Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot       6 026,92 

Celkové náklady za keramický strop Porotherm = 118 627 Kč 

 

 

Obr. 3.1: Schéma vyskládání stropu- systém Porotherm 
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4. Náklady na montovaný strop z předpjatých stropních palenů 
Spiroll- vzorový dům 

 

Položkový rozpo čet  

 Stavba : 2014 Stavba pro porovnání variant stropu Rozp. 2222   
Objekt : SO01 Vzorový d ům   Montovaný strop- Spiroll 

P.č. Číslo položky Název položky MJ mn. cena / MJ celkem (Kč) 

Díl:  4 Vodorovné konstrukce         
1 411133902R00 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 3 t  kus 14,00 966,00 13 524,00 
2 411361721VD2 Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) d 8 mm t 0,01 36 896,93 332,07 
3 593467590 Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../205 m 73,50 1 024,01 75 264,74 

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       89 120,81 
Díl:  63 Podlahy a podlahové konstrukce         

4 631313611VVZ Zálivka spár, beton tř.  C 16/20  m3 0,13 2 770,88 349,13 

  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       349,13 
Díl:  99 Staveništní p řesun hmot         

5 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m  t 25,79 218,00 5 622,55 

  Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot       5 622,55 

Celkové náklady za montovaný strop z panelů Spiroll = 95 093 Kč 

 

 

Obr. 4.1: Schéma vyskládáni stropu- panely Spiroll 
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5. Přepočet nákladů na 1m2 
 

Druhy 
Náklady- 

Vzorový dům 
m2 

Náklady na 
1m2 

Porotherm 118 627 Kč 80 1 483 Kč 

Spiroll 95 093 Kč 80 1 189 Kč 

 

6. Porovnání cen pro malometrážní byty Třinec 
 

Druh Náklady na 1m2 m2 Náklady za MB 

Porotherm 1 483 Kč 
3 155 

4 678 865 Kč 

Spiroll 1 189 Kč 3 751 295 Kč 

Celkový rozdíl nákladu na MB 927 570 Kč 

 

7. Časová náročnost obou variant 
 

Druh Délka trvání výstavby MB 

Porotherm 323 dní 

Spiroll 292 dní 

Časová úspora 31 dní 

 

  



160 

 

8. Závěrečné vyhodnocení 
 

Celková cena za 1m2 stropu provedeného ze systému Porotherm byla 
stanovena na 1 483 Kč. Při přepočtu pro plochu malometrážních bytů byla 
celková částka za realizace stropní konstrukce ze systému Porotherm vyčíslena 
na 4 678 865 Kč.  

Celková cena za 1m2 stropu vyskládaného z předpjatých panelů Spiroll byla 
stanovena na 1 189 Kč. Po přepočtu na plochu malometrážních bytů byla 
celková částky za realizace stropní konstrukce z těchto panelů vyčíslena na 
3 751 295 Kč.  

Výhodněji tedy vychází varianta ze stropních panelů Spiroll. Náklady na tuto 
stropní konstrukci jsou o 927 570 Kč nižší než náklady za stropní konstrukci ze 
systému Porotherm. 

Podle výpočtu uvedených v technologickém normálu (viz. příloha č. H2) 
byla celková doba výstavby malometrážních bytů při vyskládání stropní 
konstrukce ze systému Porotherm stanovena na 323 dní. Po nahrazení stropní 
konstrukce předpjatými stropními panely Spiroll byla tato doba stanovena na 
292 dní. Celková časová úspora tedy činí 31 dní. 

Varianta za použití stropních panelů Spiroll vychází výhodněji jak z hlediska 
časové náročnosti, tak i po finanční stránce.  



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  

  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
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ZÁVĚR 
 

V diplomové práci na téma stavebně technologický projekt bytového 
domu jsem zpracovala všechny zadané dokumenty, které jsou nutné pro 
realizace projektu. Jako další zadání práce jsem vypracovala časové a 
ekonomické porovnání dvou variant stropních konstrukcí pro danou novostavbu 
malometrážních bytů v Třinci. 

 V této části byla porovnávaná varianta montovaného keramického stropu 
Porotherm s variantou stopu z předpjatých ŽB stropních panelů Spiroll. Po 
porovnání finančních nákladů jsem zhodnotila jako výhodnější variantu ze 
stropních panelů Spiroll. Celkovou úsporu nákladu jsem vypočítala na 927 570 
Kč. I pro porovnání těchto variant z časového hlediska hodnotím variantu ze 
stropních panelů Spiroll za výhodnější. Celkovou časovou úsporu jsem 
vypočítala na 31 dní.  

Proto bych doporučila při realizaci této stavby nahradit stropní konstrukci 
ze systému Porotherm za stropní konstrukci z předpjatých ŽB stropních panelů 
Spiroll. 
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O. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

 

Internetové zdroje: 

www.wienerberger.cz ¨ 

www.prefa.cz  

www.zakonyprolidi.cz 

www.mobilniploty.cz 

www.isover.cz  

www.jerabnicke-práce.cz  

www.pumevek.cz 

www.trinecko.cz 

www.mapy.cz 

www.intermarket.eu 

www.cifa.cz 

www.p-z.cz 

www.nivelacni-pristroj.cz 

www.geoobchod.cz 

www.progressa.cz 

www.betonsever.cz 

www.bramac.cz 

www.lindabstrechy.cz 

www.halfen.cz 

www.businessinfo.cz  

 

 

Vyhlášky: 

- 381/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

- 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu 

- 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby 

 

Nařízení vlády: 

- 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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Zákony: 

- 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších odpadů 

- 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

- 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 

- 114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

- 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů 

- 137/1991 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o 
zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 
Sb. 

- 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

- 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

Normy: 

- ČSN 013481 – Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 

- ČSN 730213- 3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

      Část 3: Pozemní stavební objekty 

- ČSN EN 771- 1 – Specifikace zdících prvků- Část 1: Pálené zdící prvky 

- ČSN EN 12350- 2 – Zkoušení čerstvého betonu- Část 2: Zkouška sednutím 

- ČSN EN 12350- 5 – Zkoušené čerstvého betonu- Část: 5: Zkouška rozlití 

- ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN EN 206- 1 – Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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ČERNÝ. Technologie staveb II: Příprava a realizace staveb. Vyd. 1. Brno: CERM, 
2003, 318 s. ISBN 80-720-4282-3. 

JURÍČEK, Ivan. Kontrola kvality na stavbách 2.diel: Hrubá stavba. Vyd. 1. Bratislava: 
Eurostav, 2012, 266 s. ISBN 978-80-89228-33-1. 
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P. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

NP-  Nadzemní podlaží 

PP-   Podzemní podlaží 

č.-   číslo 

č.p.-  číslo parcely 

ŽB-   železobeton 

Sb.-  sbírky 

NV-  nařízení vlády 

ČSN-  česká technická norma 

ČSN EN- harmonizovaná Evropská norma 

STL-  středotlaký 

NN-  nízké napětí 

Ozn.-  označení 

m.j.-  měrná jednotka 

DN-  jmenovitá světlost (diameter nominalis) 

MB-  malometrážní byty 

dxšxv-  délka x šířka x výška 

THU-   technicko- hospodářský ukazatel 

HRN-   hrubé rozpočtové náklady 

KZP-  kontrolní a zkušební plán 

HZS-  hasičský záchranný sbor 

MěÚ-   městský úřad 

BOZP-  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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Q. SEZNAM PŘÍLOH 
 

Výkresová část: 

Příloha č. C1-  Koordinační situace stavby 

Příloha č. E1-  Schéma hloubení stavební jámy 

Příloha č. F1-  Zařízení staveniště- betonáž 

Příloha č. F2-  Zařízení staveniště- hrubá vrchní stavba 

 

Textová část: 

Příloha č. D1-  Časový a finanční plán  

Příloha č. D2-  Bilance potřeb pracovníků 

Příloha č. D3-  Propočet stavby podle THU 

Příloha č. G1- Posouzení zvedacího mechanismu 

Příloha č. G2- Posouzení dosahu mobilního čerpadla 

Příloha č. H1-  Časový harmonogram 

Příloha č. H2-  Technologický normál 

Příloha č. R1- Položkový rozpočet hrubé stavby 


