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Anotace 

 

 Předmětem této diplomové práce je srovnání třech řešení vnitřních příček 

v administrativní budově.  První varianta příček je ze sádrokartonových desek v systému 

RIGIPS, druhá varianta je z pórobetonových bloků YTONG a třetí z cihelných bloků 

POROTHERM. Tyto varianty jsou porovnané po stránce technologické a finanční. Práce 

slouží jako podklad pro rozhodnutí investorů o vhodné variantě řešení vnitřních příček. 

Součástí práce je i projektová dokumentace novostavby administrativní budovy s příčkami 

z bloků POROTHERM. 

 

 

Klíčová slova 

 

Příčka, technologie, porovnání, vyhodnocení variant, Porotherm, Ytong, sádrokarton, 

Rigips  

 

 

Annotation 

 

 The subject of this thesis is a comparison of three alternatives of handling inside 

partitions in administrative building. The first possibility is for the partitions to be made 

out of plasterboards in RIGIPS system, another option is for them to be made out of 

YTONG aerated concrete blocks and the final one is made out of POROTHERM brick 

blocks. Those options are compared as far as technological and financial side goes. Thesis 

is also used as a material serving for the investors to decide upon on the most suitable 

solution for inside partitions. Project documentation for new-built administrative building 

made out of POROTHERM inside partitions is part of the thesis as well. 

 

 

Keywords 

 

Partitions, technology, assessment, evaluation variants , Porotherm, Ytong, plasterboard, 

Rigips 
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1. Úvod 

 

 Cílem diplomové práce je porovnat tři varianty řešení výstavby vnitřních příček 

administrativní budovy. Variantní řešení budou porovnány z hlediska ceny, pracnosti, 

tepelné techniky, akustiky a požární odolnosti. Cena a pracnost budou porovnány na 

základě výstupu z kalkulačního programu BUILDpower desktop v.12 firmy RTS a.s., 

tepelně technické vlastnosti na základě výstupu ze softwaru Doc. Svobody TEPLO 2010. 

Pro porovnání akustických vlastnosti a požární odolnosti se využijí laboratorní hodnoty 

z technických listů výrobců. Tato práce poskytne odpovědi na otázku, která z těchto tří 

variant řešení vnitřních příček bude výhodnější pro daný objekt. 

 

 

2. Rozdělení příček 

 

 Příčky – jsou nenosné svislé konstrukce. Rozdělují vnitřní prostor objektů, 

přenášejí pouze vlastní hmotnost do nosných konstrukcí. Jejích hlavní funkci jsou optické 

rozdělení prostoru, zvuková izolace, tepelná izolace, protipožární funkce.  

 Příčky dělíme:  a) podle hmotnosti 

    - velmi lehké m<50 kg/m2 

    - lehké     m=50 až 120 kg/m2   

    - těžké  m>120 kg/m2     

   b) podle zabudování 

    - pevné 

    - přemístitelné 

    - pohyblivé 

   c) podle statického systému 

    - spodní uložení 

    - boční uložení 

    - zavěšené 

    - kombinované uložení 

   d) podle technologie 

    - zděné 

    - montované 

    - monolitické 
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3. Výběr variant 
 

 Pro porovnání byly vybrány ve stavebnictví nejčastěji používané typy příček. Jsou 

to příčky ze sádrokartonových desek, z pórobetonových bloků a z cihelných bloků. Při 

výběru byla důležitá také šířka příček. Jsou vybrané příčky, které mají po dokončení 

(provedení omítek) podobnou šířku, aby se při porovnávání nemuselo počítat s výraznou 

změnou rozměrů dispozic.  

 První variantou řešení příček je montovaná příčka ze sádrokartonových desek na 

kovovou konstrukci od firmy RIGIPS o celkové tloušťce příčky 125 mm. 

 Druhou variantou je zděná příčka z pórobetonových tvárnic YTONG P2 -

 500 125 mm od firmy Xella CZ o celkové konečné šířce 135 mm. 

 Třetí variantou je příčka z broušených příčkovek POROTHERM 11,5 Profi zděná 

na tenkovrstvou maltu od firmy Wienerberger. Celková tloušťka příčky po dokončení 

omítek je 145 mm. 

   

 

4. Varianta č. 1 – sádrokartonová příčka 
 

 Jako typický zástupce velmi lehkých příček byla vybraná montovaná 

sádrokartonová (SDK) příčka v systému od firmy RIGIPS na konstrukci z ocelových 

profilů CW100 opláštěná z každé strany SDK deskou 1x RB 12,5. Vnitřní prostor mezi 

deskami bude vyplněn minerální izolací tl. 100 mm s min. objemovou hmotnosti 15 kg/m3 

(např. Isover Piano). Dále tato příčka bude uváděná jako „SDK příčka RIGIPS“. 

 

Parametry SDK příčky RIGIPS 

Tloušťka příčky bez omítek tl. 125 mm 

Tloušťka příčky s omítkami tl. 125 mm 

Součinitel prostupu tepla U 0,375 W/m2K 

Tepelný odpor R 2,49 m2K/W 

Vzduchová neprozvučnost Rw 47 dB 

Požární odolnost EI 30 min. 

Hmotnost m 25 kg/m2 

Tabulka č. 1: Parametry SDK příčky RIGIPS 
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Obr. č. 1: Skladba příčky – varianta 1 

 

 

4.1. Technologický postup pro variantu č. 1 
 

4.1.1.               Obecné informace 

 

 Sádrokartonové příčky jsou jednou z nejpoužívanějších forem montovaných příček. 

Díky své nízké hmotnosti nepřitěžují stropní konstrukce a jsou vhodné pro rekonstrukce 

budov. Výhodou SDK příček je že montáž je suchý proces, který nevnáší do stavby 

zvýšenou vlhkost 

 

 

4.1.2. Materiály 

 

• Sádrokartonové desky RIGIPS  

• Tenkostěnné profily UW, CW  

• Tmelicí stěrky 

• Šroubky, hmoždinky, spojky, výztužné pásky 
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4.1.3. Pracovní podmínky 

 

 Na stavbě jsou zajištěné přístupové cesty, skladovací plochy, mechanizmy, zdroje 

elektrického proudu a další požadavky vyplývající z technologických postupů, smluv, 

technických norem, projektové dokumentace apod. 

 V místnostech, kde se bude příčka montovat, musí byt ustálená vlhkost stěn, stropů 

a podlah. Povrchy stěn musí byt suché a betony vyzrálé. Doporučená teplota vzduchu při 

tmelení je od +5 ºC.  

 

 

4.1.4. Převzetí pracoviště 

 

 Před zahájením zdících prací musí být stavbyvedoucím překontrolováno, že jsou 

v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce, a to zejména: 

• hotové a vyzrálé nosné konstrukce podlah 

• hotové a omítnuté obvodové a nosné konstrukce 

• stropy (doložit únosnost stropních konstrukcí) 

• jiné konstrukce dle projektové dokumentace (PD) 

 

 Přitom je třeba prověřit, zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro dané 

konstrukce. Při přejímce pracoviště se prověřuje únosnost a rovinatost podkladu a stěn, na 

kterých bude příčka zhotovena.  

  

 

4.1.5. Personální obsazení 

 

 Sádrokartonářské práce budou vykonávány dvěma četami dle velikosti stavby pod 

vedením mistra. Každá četa by měla být složena z 1 vedoucího sádrokartonáře, 1 

sádrokartonáře a 1 pomocného dělníka. Odborní pracovníci musí být držiteli osvědčení o 

odborné způsobilosti k provádění prací se systémem RIGIPS a obeznámeni 

s technologickým postupem. Pomocní pracovníci zajišťují roznos SDK tabulí, stříhání 

profilů, posun lešení a jiné pomocné úkoly. 
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4.1.6. Stroje a pomůcky 

 

 Sádrokartonářské nářadí – odlamovací nůž, nůžky na plech, metr, vodováha, 

provázek, sada špachtlí, hoblík na sádrokarton, brus na sádrokarton, vrtačka, aku 

šroubovák, speciální bit na šrouby do sádrokartonu, štafle, lehké přenosné lešení. 

 Všechny pracovní pomůcky a nářadí musí být udržované v čistotě a technickém 

pořádku. Nedodržení by mohlo mít za následek nekvalitní provádění prací nebo úraz. 

 

 

4.1.7. Pracovní postupy 

 

Postup montáže 

 

 Před montáží příčky se prověří rovinnost podlahy a stropu a prověří se vývody 

elektroinstalace a zdravotechniky. Příčku je možné osadit na hotovou podlahu jen za 

předpokladu, že se provedou nezbytné opatření na zamezení poškození jejího povrchu, 

případně opatření na zamezení šíření kročejového hluku. 

 

Konstrukce z ocelových pozinkovaných profilů 

 

 Konstrukce příčky je vytvořená z vodorovných profilů UW a svislých profilů CW. 

Profil CW je vybavený ve stěně stojky profilu H prolisy, které je možné dle potřeby při 

montáži vyhnout. Nástřihy jsou určené pro vedení potřebných instalaci. 

 Mezi vodící profily UW se osadí svisle CW profily tak, že jejích délka je o 10 – 20 

mm menší, než světlá výška místnosti, tím se eliminuji vlivy volného průhybu stropu na 

konstrukci příčky. 

 Vodicí profily UW a svislé profily CW připevněné k navazujícím konstrukcím se 

jednostranně podlepí samolepicím připojovacím těsněním Rigips a připevní se pomocí 

plastových natloukacích hmoždinek k podlaze a ke stropu. Hmoždinky jsou rozmístěné 

v rozestupech max. 800 mm. 

 Mezi vodící profily UW se osazují sloupky CW tak, že otevřená strana CW profilu 

zůstává ve směru montáže. Vzdálenost sloupku se volí podle rozměru desek opláštění, 

maximálně však 625 mm. Styk dvou desek opláštění je uprostřed CW profilu. 
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 Každá deska opláštění je připevněná na obou hranách a uprostřed k CW profilu. 

Svislé sloupky se s profily UW obvykle nespojují. Ve zvláštních případech je možné pozici 

CW profilu a UW profilu fixovat pomoci prostřihů, šroubku do plechu nebo nýty. 

Konstrukce příček z profilů netvoří tuhý celek, ten vznikne až po montáži a zatmelení 

opláštění.  

 

Vložené konstrukce 

 

 Podle potřeby a požadavků se zabudují do konstrukce příčky montážní desky nebo 

speciální nosné stojany na vynesení např. umyvadel, kuchyňských linek apod. 

 

Opláštění a izolace 

 

 Pro opláštění se mají používat jen celé sádrokartonové desky. Zbytky desek je 

přípustné použít, jen pokud se zbytky nebudou montovat vedle sebe. Pokud je to možné, 

tak by se desky měly používat na celou výšku stěny. Pokud výška stěny přesahuje výšku 

desky, je možné zbytek zaklopit odřezkem z jiné desky a přitom je nutné zajistit, aby byly 

nastavené části v sousedních polích vystřídané a nedocházelo tak k vytváření křížových 

spár. Minimální přesazení sousedních spár dořezaných desek je 400 mm. 

 U podlahy je vhodné nechat 10 mm spáru, která se u požárně odolných desek 

vyplní tmelem. 

 Po opláštění první strany příčky a po dokončení instalací se do dutiny mezi profily 

uloží izolace z minerálních vláken. Pokud izolant nevyplní celou tloušťku dutiny, je nutné 

ho zabezpečit proti sesunutí. 

 Při opláštění druhé strany stěny se začíná deskou poloviční šířky, takže naproti 

svislé spáře na první straně je na druhé plná plocha desky. 

 Sádrokartonové desky se šroubují jen do svislých profilů CW, nikdy ne 

k vodorovným profilům UW! 

 Po opláštění konstrukce následuje tmelení spár a hlaviček šroubků. 

 

Tmelení spár 

 

 Tmelení spár je závěrečný úkon montáže sádrokartonové příčky a výrazně 

ovlivňuje stavebně-fyzikální a estetické vlastnosti hotové stěny.  
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 Desky musí byt správně připevněné. Jednotlivé desky se vedle sebe montují na 

sráz, případné mezery je nutné pořadně vyplnit tmelem v plné šířce opláštění. Z důvodu 

mechanických vlastností konstrukce, zvukové ochrany a požární odolnosti je nutné tmelit 

všechny vrstvy opláštění. 

 Na tmelení se použije sádrový špachtlovací tmel Rigips. Samolepící výztužná páska 

se nalepí na suchou desku a přetmelí. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se spáry znovu 

přetmelí a hranou stěrky se tmel roztáhne do šířky a vyhladí do ztracena. Po zaschnutí 

tmelu se tmelený povrch přebrousí pomoci brusné mřížky. Konečnou úpravu je možné 

udělat pomoci finální pasty. Při zvláštních nárocích na kvalitu povrchu je možné finální 

pastou přetmelit stěnu celoplošně.   

 

 Dokončené práce přejímá k navazujícím pracím stavbyvedoucí s technickým 

dozorem odběratele. Přejímka se zapíše do stavebního deníku. 

 

 

4.1.8. Jakost a kontrola kvality 

 

 Při dokončení prací vyzve stavbyvedoucí technický dozor investora (TDI) 

ke kontrole dokončeného díla. Výsledek kontroly musí být zapsán TDI do stavebního 

deníku. 

 Před zahájením navazujících prací musí být zejména prověřené: 

• celkové rozměry 

• celkové rovinnosti ploch 

• svislost 

• vodorovnost konstrukce 

• rovnoběžnost konstrukcí 

• pravoúhlost nebo předepsaný úhel 

• kvalita povrchu a spojů 

• poloha otvorů apod. 

  

 Mezioperační kontrolu při montáži provádí průběžně mistr, případně 

stavbyvedoucí. 
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4.1.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

 

 Při práci na stavbě je nutno dodržovat základní předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

• sádrokartonářské práce mohou vykonávat pouze odborně způsobilí pracovníci 

• na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen 

• všichni pracovníci musí být vybavení ochrannými pomůckami (ochranné brýle, 

řádný pracovní oděv a obuv, ochranná přilba a rukavice) 

• výstupy do jednotlivých podlaží musí být zajištěny minimálně provizorními 

schodišti nebo rampami 

• veškeré otvory v podlaží musí být provizorně zakryty 

• materiál musí být uložen v tzv. materiálovém pásmu a nesmí překážet v pracovním 

pásmu 

• únosnost lešení musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 

konstrukčního rizika 

• ohrožený prostor při montáži je nutné zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob 

• dodržování BOZP při používání elektrického ručního nářadí 

• u ručního nářadí pravidelně kontrolovat správné zaklínování nasazení, kvalitu 

materiálu (otřepy, trhliny), pravidelně brousit, používat jen k pracím, pro které jsou 

určeny 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 

NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

 

 

5. Varianta č. 2 – příčka YTONG 
 

 Příčky z pórobetonových tvárnic patří zpravidla do skupiny příček lehkých. Pro 

porovnání byly vybrané tvárnice YTONG P2-500 125 mm od firmy Xella CZ, s.r.o. zděné 



Diplomová práce 
 

17 
 

na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG. Příčka bude natažená tenkovrstvou omítkou 

YTONG a vápenným štukem. Dále tato příčka bude uváděná jako „příčka YTONG“ 

 

Parametry příčky YTONG 

Tloušťka příčky bez omítek tl. 125 mm 

Tloušťka příčky s omítkami tl. 135 mm 

Součinitel prostupu tepla U 0,969 W/m2K 

Tepelný odpor R 0,86 m2K/W 

Vzduchová neprozvučnost Rw 39 dB 

Požární odolnost EI 120 min. 

Hmotnost m 85 kg/m2 

Tabulka č. 2: Parametry příčky YTONG 

 

 

 

Obr. č.21: Skladba příčky – varianta 2 

 

 

5.1. Technologický postup pro variantu č. 2 
 

5.1.1.      Obecné informace 

 

 Příčkovky YTONG jsou přesné tvárnice z bílého pórobetonu.  Definice zdiva podle 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: „Zdivo je sestava 

zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou.“ 
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5.1.2. Materiály 

 

• příčkovky YTONG  

• malta pro tenké spáry 

• zakládací malta  

• stěnové spony 

 

 

5.1.3. Pracovní podmínky 

 

 Na stavbě jsou zajištěné přístupové cesty, skladovací plochy, mechanizmy, zdroje 

elektrického proudu a další požadavky vyplývající z technologických postupů, smluv, 

technických norem, projektové dokumentace apod. 

 Doporučená teplota vzduchu při zdění je od +5 ºC až do + 30 ºC. Právě zděné 

konstrukce je vhodné chránit před vysycháním (např. krycí plachtou).  

 

 

5.1.4. Převzetí pracoviště 

 

 Před zahájením zdících prací musí být stavbyvedoucím překontrolováno, že jsou 

v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce, a to zejména: 

• základové konstrukce 

• hydroizolace (minimálně pod budoucími příčkami v nejnižším podlaží) 

• obvodové a nosné konstrukce 

• stropy (doložit únosnost stropních konstrukcí) 

• jiné konstrukce dle projektové dokumentace (PD) 

 

 Přitom je třeba prověřit, zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro dané 

konstrukce. Při přejímce pracoviště se prověřuje únosnost a rovinatost podkladu, na kterém 

bude zdivo zhotoveno.  
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5.1.5. Personální obsazení 

 

 Zednické práce budou vykonávány dvěma četami dle velikosti stavby pod vedením 

mistra. Každá četa by měla být složena z 1 vedoucího zedníka, 1 zedníka a 3 pomocných 

dělníků. Odborní pracovníci musí být držiteli osvědčení o odborné způsobilosti 

k provádění zednických prací se systémem YTONG a obeznámeni s technologickým 

postupem. Pomocní pracovníci zajišťují roznos cihelných bloků a maltové směsi na určené 

pozice a jiné pomocné úkoly. 

 

 

5.1.6. Stroje a pomůcky 

 

 Zednické nářadí – zednická lžíce, naběrák, svinovací metr, vodováha, olovnice, 

gumová palička, zednické kladívko, hoblovaná lať (se značkami po 125 mm pro kontrolu 

délkového a výškového modulu), malířská štětka, provázek, hliníková lať, pila kotoučová 

stolní nebo speciální ruční (elektrická řetězová nebo přímočará) včetně řezných kotoučů a 

listů pro přesné řezání cihel z pórobetonu, zednické vědra a elektrické míchadlo na maltu. 

Pro potřeby založení první řady bloků je potřeba nivelační přístroj, vyrovnávací souprava a 

maltovník. Dále je potřebné kozové lešení, stavební kolečko, drážkovací frézka, vrtací a 

sekací kladivo vč. vrtáků, ocelové stěnové spony (ploché kotvy) a upevňovací technika 

(hmoždinky a vruty). 

 Všechny pracovní pomůcky a nářadí musí být udržované v čistotě a technickém 

pořádku. Nedodržení by mohlo mít za následek nekvalitní provádění prací nebo úraz. 

 

 

5.1.7. Pracovní postupy 

 

Práce s vyrovnávací soupravou 

 

 Nivelačním přístrojem se zaměří nejvyšší bod v místech budoucích zděných 

konstrukcí. Do tohoto místa se osadí přípravek vyrovnávací soustavy, na kterém se nastaví 

pomocí stavěcích šroubů minimální požadovaná tloušťka ložné spáry 10 mm. Tato 

tloušťka se počítá od horní hrany vodící lišty. Vodící lišta se srovná pomocí vodováhy do 

roviny. Poté se umístí do tohoto přípravku lať, na kterou se nastaví čtecí zařízení laseru 
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přesně do výšky laserového paprsku. Laserový paprsek se zaměří na lať a odečte se 

hodnota. Od této chvíle se nesmí s přístrojem pohybovat. V protějším rohu se ustaví druhý 

přípravek. Laserový paprsek se zacílí na čtení latě. Pomocí stavěcích šroubů se nastaví 

přípravek do výšky dle hodnoty odečtené na lati v nejvyšším místě. Tímto způsobem se 

pokračuje v každém místě, kde se bude ustavovat vyrovnávací souprava. Osová vzdálenost 

mezi dvěma přípravky je závislá na délce použití hliníkové latě. Při provádění prací jedním 

pracovníkem se použijí latě délek 2 m nebo 3 m v závislosti na délce budované stěny. Pro 

práci ve dvou pracovnících se použije lať délky 4 m. Rovina mezi dvěma přípravky 

vyrovnávací soustavy se vytvoří pohybem hliníkové latě po vodících lištách. 

 

Založení první řady 

 

 Pomocí nivelačního přístroje nebo laserové vodováhy se zjistí výškové nerovnosti 

na základové desce (příp. stropní desce). Vytyčí se strany, přeměří úhlopříčky a v případě 

potřeby se následně udělají korekce nepřesností úhlopříček (pomocí měřícího pásma nebo 

laserového měřidla). Pomocí vyrovnávací soustavy se vytvoří první ložná spára 

z vápenocementové malty, nikoli tepelně izolační malty, která je více nasákavá a tím 

zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. Požadovaná tloušťka 

této spáry je minimálně 20 mm. Do takto připravené, první ložné spáry se usadí nejprve 

bloky na obou koncích příčky, z vnější strany zdiva se pak natáhne zednická šňůrka, která 

bude sloužit k orientaci směru a výšky při kladení mezilehlých cihel. Do čerstvé malty se 

budou ukládat bloky podél šňůrky těsně vedle sebe, na svislé stěny tvárnic se pomoci 

zubaté lžíce nanese tenkovrstvá zdící malta. Polohu bloků je třeba korigovat podle 

vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Malta v ložné spáře musí být nanesená 

rovnoměrně, celoplošně, ale nesmí přesahovat přes hrany bloků, proto se přebytečná malta 

vytékající z ložné spáry po položení bloku stáhne zednickou lžící. Takto se připraví první 

řada celého podlaží. 

 

Pokračování ve vyzdívce 

 

 S vyzdíváním druhé řady se začíná opět na obou koncích příčky jako u první řady 

při dodržení stejných zásad. Předchozí řada zdiva se řádně očistí od prachu a nečistot. 

Tenkovrstvá zdící malta se nanáší zubatou lžící na ložnou i styčnou spáru po celé šířce 

tvárnice. Přebytečná, vytlačená malta přes okraj se odstraní zednickou lžící a znovu 
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použije. Ze statického hlediska je pro vlastnosti zdiva velmi důležitá vazba bloků. Tvárnice 

se ve stěně mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna chovala jako jeden konstrukční 

prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být svislé spáry mezi jednotlivými 

cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň o 100 mm. Pomocí šňůry 

nebo vodováhy se průběžně kontroluje vodorovnost a svislost stěn. Je nutné zajistit 

stabilitu příčky připojením na sousední stavební konstrukce. Do každé druhé řady se vloží 

do ložné spáry plochá stěnová spona, která se ukotví do sousední konstrukce. Spára mezi 

příčkou a stropní konstrukcí se vyplní PUR pěnou. 

 

 Dokončené práce přejímá k navazujícím pracím stavbyvedoucí s technickým 

dozorem odběratele. Přejímka se zapíše do stavebního deníku. 

 

 

5.1.8. Jakost a kontrola kvality 

 

 Při dokončení prací vyzve stavbyvedoucí technický dozor investora (TDI) 

ke kontrole dokončeného díla. Výsledek kontroly musí být zapsán TDI do stavebního 

deníku. 

 Před zahájením navazujících prací musí být zejména prověřené: 

• celkové rozměry 

• celkové rovinnosti ploch 

• svislost 

• vodorovnost konstrukce 

• rovnoběžnost konstrukcí 

• pravoúhlost nebo předepsaný úhel 

• kotvení příček 

• poloha otvorů apod. 

  

 Mezioperační kontrolu při zdění provádí průběžně mistr, případně stavbyvedoucí. 
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5.1.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

 

 Při práci na stavbě je nutno dodržovat základní předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

• zednické práce mohou vykonávat pouze odborně způsobilí pracovníci 

• na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen 

• všichni pracovnicí musí být vybavení ochrannými pomůckami (ochranné brýle, 

řádný pracovní oděv a obuv, ochranná přilba a rukavice) 

• výstupy do jednotlivých podlaží musí být zajištěny minimálně provizorními 

schodišti nebo rampami 

• veškeré otvory v podlaží musí být provizorně zakryty 

• při zdění základového a suterénního zdiva musí být stěny jámy nebo rýhy 

dostatečně zajištěny pažením nebo roubením 

• vstupy a výstupy do stavební jámy musí být zajištěny žebříky nebo provizorními 

schodišti 

• materiál musí být uložen v tzv. materiálovém pásmu a nesmí překážet v pracovním 

pásmu 

• komíny, pilíře a sloupy se musí provádět po částech, až když spodní část 

konstrukce nabyla určité pevnosti 

• kontrola svislosti zdiva se nesmí provádět ze zdi, pilíře nebo sloupu 

• únosnost lešení musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 

konstrukčního rizika 

• o předání a převzetí hotové konstrukce lešení a její kontrole se provede písemný 

záznam do stavebního deníku 

• ohrožený prostor při vyzdívání je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob 

• dodržování BOZP při používání elektrického ručního nářadí 

• u ručního nářadí pravidelně kontrolovat správné zaklínování nasazení, kvalitu 

materiálu (otřepy, trhliny), pravidelně brousit, používat jen k pracím, pro které jsou 

určeny 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
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NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

 

 

6. Varianta č. 3 – příčka POROTHERM 
 

 Třetí varianta řešení příček je příčka těžká, zděná z broušených příčkovek 

POROTHERM 11,5 Profi firmy Wienerberger a.s. na tenkovrstvou maltu. Příčka bude 

z obou stran omítnuta vápenocementovou omítkou opatřenou vápenným štukem. Dále tato 

příčka bude uváděná jako „příčka POROTHERM“ 

 

Parametry příčky POROTHERM 

Tloušťka příčky bez omítek tl. 115 mm 

Tloušťka příčky s omítkami tl. 145 mm 

Součinitel prostupu tepla U 1,556 W/m2K 

Tepelný odpor R 0,47 m2K/W 

Vzduchová neprozvučnost Rw 43 dB 

Požární odolnost EI 120 min. 

Hmotnost m 141 kg/m2 

Tabulka č. 3: Parametry příčky POROTHERM 

 

 

 

Obr. č. 3: Skladba příčky – varianta 3 
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6.1. Technologický postup pro variantu 3. 

 

6.1.1. Obecné informace 

 

 Příčkovky POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva 

podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: „Zdivo je 

sestava zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou.“ 

 

 

6.1.2. Materiály 

 

• příčkovky POROTHERM Profi 

• malta pro tenké spáry 

• zakládací malta  

• stěnové spony 

 

 

6.1.3. Pracovní podmínky 

 

 Na stavbě jsou zajištěné přístupové cesty, skladovací plochy, mechanizmy, zdroje 

elektrického proudu a další požadavky vyplývající z technologických postupů, smluv, 

technických norem, projektové dokumentace apod. 

 Doporučená teplota vzduchu při zdění je od +5 ºC až do + 30 ºC. Právě zděné 

konstrukce je vhodné chránit před vysycháním (např. krycí plachtou).  

 

 

6.1.4. Převzetí pracoviště 

 

 Před zahájením zdících prací musí být stavbyvedoucím překontrolováno, že jsou 

v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce, a to zejména: 

• základové konstrukce 

• hydroizolace (minimálně pod budoucími příčkami v nejnižším podlaží) 

• Obvodové a nosné konstrukce 

• Stropy (doložit únosnost stropních konstrukcí) 

• jiné konstrukce dle projektové dokumentace (PD) 
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 Přitom je třeba prověřit, zda jsou dodrženy povolené odchylky stanovené pro dané 

konstrukce. Při přejímce pracoviště se prověřuje únosnost a rovinatost podkladu, na kterém 

bude zdivo zhotoveno.  

  

 

6.1.5. Personální obsazení 

 

 Zednické práce budou vykonávány dvěma četami dle velikosti stavby pod vedením 

mistra. Každá četa by měla být složena z 1 vedoucího zedníka, 1 zedníka a 3 pomocných 

dělníků. Odborní pracovníci musí být držiteli osvědčení o odborné způsobilosti 

k provádění zednických prací se systémem POROTHERM a obeznámeni 

s technologickým postupem. Pomocní pracovníci zajišťují roznos cihelných bloků a 

maltové směsi na určené pozice a jiné pomocné úkoly. 

 

 

6.1.6. Stroje a pomůcky 

 

 Zednické nářadí – zednická lžíce, naběrák, svinovací metr, vodováha, olovnice, 

gumová palička, zednické kladívko, hoblovaná lať (se značkami po 125 mm pro kontrolu 

délkového a výškového modulu), malířská štětka, provázek, hliníková lať, pila kotoučová 

stolní nebo speciální ruční (elektrická řetězová nebo přímočará) včetně řezných kotoučů a 

listů pro přesné řezání cihel POROTHERM, zednické vědra a elektrické míchadlo 

na maltu. Pro potřeby založení první řady bloků je potřeba nivelační přístroj, vyrovnávací 

souprava a maltovník. Dále je potřebné kozové lešení, stavební kolečko, drážkovací frézka, 

vrtací a sekací kladivo vč. vrtáků, ocelové stěnové spony (ploché kotvy) a upevňovací 

technika (hmoždinky a vruty). 

 Všechny pracovní pomůcky a nářadí musí být udržované v čistotě a technickém 

pořádku. Nedodržení by mohlo mít za následek nekvalitní provádění prací nebo úraz. 
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6.1.7. Pracovní postupy 

 

Práce s vyrovnávací soupravou 

 

 Nivelačním přístrojem se zaměří nejvyšší bod v místech budoucích zděných 

konstrukcí. Do tohoto místa se osadí přípravek vyrovnávací soustavy, na kterém se nastaví 

pomocí stavěcích šroubů minimální požadovaná tloušťka ložné spáry 10 mm. Tato 

tloušťka se počítá od horní hrany vodící lišty. Vodící lišta se srovná pomocí vodováhy do 

roviny. Poté se umístí do tohoto přípravku lať, na kterou se nastaví čtecí zařízení laseru 

přesně do výšky laserového paprsku. Laserový paprsek se zaměří na lať a odečte se 

hodnota. Od této chvíle se nesmí s přístrojem pohybovat. V protějším rohu se ustaví druhý 

přípravek. Laserový paprsek se zacílí na čtení latě. Pomocí stavěcích šroubů se nastaví 

přípravek do výšky dle hodnoty odečtené na lati v nejvyšším místě. Tímto způsobem se 

pokračuje v každém místě, kde se bude ustavovat vyrovnávací souprava. Osová vzdálenost 

mezi dvěma přípravky je závislá na délce použití hliníkové latě. Při provádění prací jedním 

pracovníkem se použijí latě délek 2 m nebo 3 m v závislosti na délce budované stěny. Pro 

práci ve dvou pracovnících se použije lať délky 4 m. Rovina mezi dvěma přípravky 

vyrovnávací soustavy se vytvoří pohybem hliníkové latě po vodících lištách. 

 

Založení první řady 

 

 Pomocí nivelačního přístroje nebo laserové vodováhy se zjistí výškové nerovnosti 

na základové desce (příp. stropní desce). Vytyčí se strany, přeměří úhlopříčky a v případě 

potřeby se následně udělají korekce nepřesností úhlopříček (pomocí měřícího pásma nebo 

laserového měřidla). Pomocí vyrovnávací soustavy se vytvoří první ložná spára 

z vápenocementové malty, nikoli tepelně izolační malty, která je více nasákavá a tím 

zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zatečení stavby. Požadovaná tloušťka 

této spáry je minimálně 10 mm. Do takto připravené, první ložné spáry se usadí nejprve 

cihly na obou koncích příčky, z vnější strany zdiva se pak natáhne zednická šňůrka, která 

bude sloužit k orientaci směru a výšky při kladení mezilehlých cihel. Do čerstvé malty se 

budou ukládat cihly podél šňůrky těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly. Polohu 

cihel je třeba korigovat podle vodováhy a latě pomocí gumové paličky. Malta v ložné spáře 

musí být nanesená k oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel, proto se 



Diplomová práce 
 

27 
 

přebytečná malta vytékající z ložné spáry po položení cihel stáhne zednickou lžící. Takto 

se připraví první řada celého podlaží. 

 

Pokračování ve vyzdívce 

 

 S vyzdíváním druhé řady se začíná opět na obou koncích příčky jako u první řady 

při dodržení stejných zásad. Předchozí řada zdiva se navlhčí vodou. Zdící malta musí mít 

takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. Přebytečná, vytlačená 

malta přes okraj se odstraní zednickou lžící a znovu použije. Ze statického hlediska je pro 

vlastnosti zdiva velmi důležitá vazba cihel. Cihly se ve stěně mají po vrstvách převázat tak, 

aby se stěna chovala jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, 

musí být svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách 

přesazeny alespoň o 100 mm. Pomocí šňůry nebo vodováhy se průběžně kontroluje 

vodorovnost a svislost stěn. Je nutné zajistit stabilitu příčky připojením na sousední 

stavební konstrukce. Do každé druhé řady se vloží do ložné spáry plochá stěnová spona, 

která se ukotví do sousední konstrukce. Spára mezi příčkou a stropní konstrukcí se vyplní 

PUR pěnou. 

 

 Dokončené práce přejímá k navazujícím pracím stavbyvedoucí s technickým 

dozorem odběratele. Přejímka se zapíše do stavebního deníku. 

 

 

6.1.8. Jakost a kontrola kvality 

 

 Při dokončení prací vyzve stavbyvedoucí technický dozor investora (TDI) 

ke kontrole dokončeného díla. Výsledek kontroly musí být zapsán TDI do stavebního 

deníku. 

 Před zahájením navazujících prací musí být zejména prověřené: 

• celkové rozměry 

• celkové rovinnosti ploch 

• svislost 

• vodorovnost konstrukce 

• rovnoběžnost konstrukcí 

• pravoúhlost nebo předepsaný úhel 
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• kotvení příček 

• poloha otvorů apod. 

  

 Mezioperační kontrolu při zdění provádí průběžně mistr, případně stavbyvedoucí. 

 

 

6.1.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

 

 Při práci na stavbě je nutno dodržovat základní předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

• zednické práce mohou vykonávat pouze odborně způsobilí pracovníci 

• na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen 

• všichni pracovnicí musí být vybavení ochrannými pomůckami (ochranné brýle, 

řádný pracovní oděv a obuv, ochranná přilba a rukavice) 

• výstupy do jednotlivých podlaží musí být zajištěny minimálně provizorními 

schodišti nebo rampami 

• veškeré otvory v podlaží musí být provizorně zakryty 

• při zdění základového a suterénního zdiva musí být stěny jámy nebo rýhy 

dostatečně zajištěny pažením nebo roubením 

• vstupy a výstupy do stavební jámy musí být zajištěny žebříky nebo provizorními 

schodišti 

• materiál musí být uložen v tzv. materiálovém pásmu a nesmí překážet v pracovním 

pásmu 

• komíny, pilíře a sloupy se musí provádět po částech, až když spodní část 

konstrukce nabyla určité pevnosti 

• kontrola svislosti zdiva se nesmí provádět ze zdi, pilíře nebo sloupu 

• únosnost lešení musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez 

konstrukčního rizika 

• o předání a převzetí hotové konstrukce lešení a její kontrole se provede písemný 

záznam do stavebního deníku 

• ohrožený prostor při vyzdívání je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob 

• dodržování BOZP při používání elektrického ručního nářadí 
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• u ručního nářadí pravidelně kontrolovat správné zaklínování nasazení, kvalitu 

materiálu (otřepy, trhliny), pravidelně brousit, používat jen k pracím, pro které jsou 

určeny 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 

NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

 

 

7. Vyhodnocení 

 

 U těchto třech variant řešeni vnitřních příček je provedeno finanční porovnání a 

pracnost, porovnání z hlediska tepelné techniky, akustiky a požární odolnosti. Vzhledem 

k tomu, že se finanční porovnání a pracnost řeší k celému objektu a šířka příček je 

proměnná, jsou v tabulce č.4 uvedené ekvivalenty příček pro dané varianty. Tepelná 

technika, akustika a požární odolnost se řeší jen u výše uvedených typu příček.  

 

 

Příčky ze sádrokartonu 

RIGIPS 
Příčky YTONG Příčky POROTHERM 

1x oc. kce CW50, 

1x RB12,5 ,tl. 75 mm 
Ytong 75 Porotherm 8 Profi 

1x oc. kce CW100, 

1x RB12,5 ,tl. 125 mm 
Ytong 125 Porotherm 11,5 Profi 

1x oc. kce CW100, 

2x RB12,5 ,tl. 150 mm 
Ytong 150 Porotherm 14 Profi 

2x oc. kce CW75, 

2x RB12,5 ,tl. 205 mm 
Ytong 200 Porotherm 19 AKU 

Tabulka č. 4: Ekvivalenty příček pro dané varianty 
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7.1. Finanční porovnání a pracnost 

 

 Pro všechny tři varianty příček byl v programu BUILDpower 2012 vytvořen 

položkový rozpočet, ve kterém se řeší vnitřní příčky včetně omítek ve všech podlažích 

zadaného objektu.  

 Příčky budou porovnávány z hlediska celkové ceny. Veškeré ceny, které zde budou 

uváděny, jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH). Pracnost bude porovnaná pomocí 

normohodin. 

 Z položkového rozpočtu vytvořeného v programu BUILDpower vyšla výsledná 

cena první varianty řešení příček 929 464 Kč, cena druhé varianty je 913 960 Kč a 

výsledná cena třetí varianty je 968 102 Kč. Z porovnání těchto výsledných cen vyplývá, že 

nejnižší cena je za příčky z pórobetonových tvárnic YTONG. Nicméně rozdíly mezi těmito 

třemi variantami jsou vzhledem k celkové ceně minimální.  

 K  rozpočtům byly vytištěny limitky profesí, ze kterých můžeme u všech variant 

porovnat pracnost pomocí normohodin. Přehled celkových cen a počtů normohodin je 

uveden v tabulce č. 5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5: Přehled cen a normohodin 

 

 Při srovnání  údajů z tabulky č.5 vychází jako nejméně pracná varianta příčky 

z tvárnic YTONG. Rozdíl mezi nejvíce a nejméně pracnou variantou je 530 normohodin, 

což je při pracích ve dvou četách o čtyřech dělnících při osmihodinové směně rozdíl 16 

dní. 

 Pro všechny varianty řešení vnitřních příček jsou v příloze doložené položkové 

rozpočty a limitky profesí. 

 

 

  

Celková cena Počet normohodin 

Varianta 1 – SDK příčka 929 464 Kč 1 181 

Varianta 2 – příčka YTONG 913 960 Kč 794 

Varianta 3 – příčka POROTHERM 968 102 Kč 1 324 
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7.2. Porovnání z hlediska tepelné techniky 

 

 U všech variant vnitřních příček bylo provedeno základní komplexní tepelně 

technické posouzení v programu TEPLO 2010, aby se zjistil pro jednotlivé druhy příček 

součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor konstrukce R. Tyto posudky jsou uvedené jako 

příloha této diplomové práce. Hodnoty těchto veličin jsou přehledně uvedené v tabulce č.6.  

 

 

 
U R 

 
W/m2K m2K/W 

Varianta 1 – SDK příčka 0,375 2,49 

Varianta 2 – příčka YTONG 0,969 0,86 

Varianta 3 – příčka POROTHERM 1,556 0,47 

 

Tabulka č.6: Základní tepelně technické parametry příček 

 

 Z hodnot v tabulce je patrné, že tepelně technické parametry jsou podstatně lepší u 

sádrokartonové příčky. Ta má nejvyšší tepelný odpor ze všech tří variant. Je to způsobeno 

izolací z minerální vlny vložené do příčky. Proto je tato příčka vhodnější k rozdělení 

prostor s rozdílnými teplotami např. pokoj a zádveří.  

 

 

7.3. Porovnání z hlediska akustiky 
 

 U příček mají důležitou funkci akustické vlastnosti. Zabraňují přenosu hluku mezi 

jednotlivými místnostmi. Hlavním parametrem je vzduchová neprůzvučnost. Pro 

porovnání akustických vlastnosti se využiji laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti 

převzaté z technických listů výrobců. Hodnoty jsou přehledně uvedené v tabulce č.7. 
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Vzduchová neprůzvučnost 

(Rw) 

 
dB 

Varianta 1 – SDK příčka 47 

Varianta 2 – příčka YTONG 39 

Varianta 3 – příčka POROTHERM 43 

Tabulka č. 7: Základní tepelně technické parametry příček 

  

 Z hodnot z tabulky je patrné, že k oddělení prostor z vyšším hlukem je vhodnější 

příčka ze sádrokartonu s minerální izolací. 

 

 

7.4. Porovnání z hlediska požární odolnosti 
 

 Další důležitou vlastností příček je požární odolnost konstrukce. Čím je požární 

odolnost vyšší, tím je riziko šíření požáru v budově nižší a umožní bezpečnou evakuaci 

osob. Porovnání požární odolnosti srovnávaných příček provedeme pomocí hodnot 

převzatých z technických listů výrobců.  

 

 

 
Požární odolnost (EI) 

 
min 

Varianta 1 – SDK příčka 30 

Varianta 2 – příčka YTONG 120 

Varianta 3 – příčka POROTHERM 120 

Tabulka č. 8: Požární odolnost posuzovaných příček 

 

 Při porovnání údajů z tabulky č 8. je patrné, že s ohledem na požární bezpečnost 

budovy jsou nejvhodnější varianty 2 a 3, neboli příčky zděné. 
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7.5. Celkové porovnání 
 

 V tabulce č.9 jsou přehledně vyznačené jednotlivé varianty vnitřních příček a jejich 

výsledek z předchozích srovnávání. Zelená barva značí, že daná varianta vyšla v porovnání 

nejlépe, červená barva nejhůř. 
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Varianta 1 – SDK příčka      
 

Varianta 2 – příčka YTONG      
 

Varianta 3 – příčka POROTHERM      
 

Tabulka č. 9: Přehledné srovnání variant příček 

 

 Z této tabulky je jasně patrné, že z celkového porovnání vyšly nejlépe 

pórobetonové příčky YTONG. Tyto příčky mají jen horší akustické vlastnosti, což u 

administrativní budovy je problém.  

 Jako druhé vyšly z porovnání příčky ze sádrokartonu. Jejich hlavní výhodou je 

nízká hmotnost, výborné akustické vlastnosti a suchý proces výstavby. Nevýhodou je nízká 

požární odolnost konstrukce, která se dá zvýšit zdvojením opláštění a použitím 

protipožárních desek. Tím se ale zásadně zvýši celková cena. 

 Nejhůř ze srovnávaných příček vyšly příčky z cihelných bloků POROTHERM. 

Jejich hlavní nevýhodou je velká hmotnost, která podstatně přitěžuje stropní konstrukce. 

Tyto příčky díky svým horším tepelně technickým vlastnostem také nejsou vhodné mezi 

místnostmi s větším rozdílem teplot. 
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8. Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo porovnat tři varianty řešení příček 

v administrativní budově. Z podrobnějšího srovnání vyplývá, že pokud by příčky měly byt 

vybudované v jednom z těchto systému, tak nejvhodnější variantou pro administrativní 

budovu jsou příčky z cihelných bloků POROTHERM. Sice ve srovnávání ceny, hmotnosti 

a tepelně technických vlastnosti dopadly nejhůře, ale díky dobrým akustickým vlastnostem 

a výbornou požární odolnosti jsou pro administrativní budovu nejvhodnější.  

 Varianta příček z pórobetonu YTONG je vzhledem ke špatným akustickým 

vlastnostem do administrativní budovy nevhodná. 

 U varianty příček ze sádrokartonu by bylo nutné pomoci protipožárních desek 

zvýšit požární odolnost těchto příček, čímž by se zvýšila podstatně cena příčky. 

 Závěrem lze konstatovat, že ideální řešení příček pro administrativní budovu je 

kombinace zděných příček z cihelných bloků a montovaných příček ze sádrokartonu. 

Cihelné bloky by se použily pro výstavbu příček tam, kde je potřebná vyšší požární 

odolnost. Ostatní příčky by byly provedené ze sádrokartonu.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Dle vyhlášky 499/2006 Sb. se změnou 62/2013 Sb. 

 

 

 

 

Stavba:  Administrativní budova 
   Kraj: Hlavní Město Praha 
   kat. úz. Uhřiněves, parc. č. 456/45 
 
Stavebník  
(investor):   
    
 
Odpovědný  
projektant:  Bc. Jaroslav Kubala 
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1. Identifikace stavby: 

 

1.1 Údaje o stavbě: 

 

a) Název stavby:  

Administrativní budova 

  

b) Místo stavby: 

Kraj: Hl. město Praha 

kat. úz.: Uhříněves, parc. č. 456/45 

 

c) Předmět projektové dokumentace: 

 Předmětem projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, je projekt 

novostavby administrativní budovy na pozemku parc.č. 456/45 v kat.úz. Uhříněves 

v Praze. 

 

1.2  Údaje o stavebníkovi: 

a) Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obchodní název firmy, IČ, sídlo 

společnosti, místo podnikání: 

 

 

1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

a) Název: 

Bc. Jaroslav Kubala 

 

b) RČ (IČ): 

RČ: 800519/5055 

 

c) Místo podnikání, sídlo: 

Univerzitní 10, 108 00 Praha - Malešice 

 

d) Jméno a příjmení hlavního projektanta: 

Bc. Jaroslav Kubala 
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e)  Ev. číslo autorizace a kde je autorizován, včetně vyznačení oboru a 

specializace jeho autorizace:  

Bc. Jaroslav Kubala, provádění staveb, VN1PVS01K 

 

f) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace, 

včetně evidenčního čísla a vyznačení oboru a specializace jejich autorizací:  

Bc. Jaroslav Kubala  

 

2. Seznam vstupních podkladů: 

 

 Orientační snímek katastrální mapy 1:2880 

 Požadavky investora, vlastní výškopisné (Bpv) a polohopisné zaměření pozemku 

(S-JTSK), prohlídka staveniště; 

 Geometrický plán lokality; 

 Skutečné zaměření inženýrských sítí na výše uvedeném pozemku. 

 

3. Údaje o území: 

 

a) Rozsah řešeného území: 

 Stavební parcela leží v nově postavené lokalitě v obci Uhříněves. V blízkosti 

stavební parcely pro výstavbu objektu vedou inženýrské sítě, na které bude objekt 

přípojkami napojen. Jedná se o jednotnou kanalizaci, vodovod, centrální zásobování 

teplem a vedení NN  

 

b) Údaje o ochraně území: 

K výstavbě lokality bylo dne 19.8.2013 vydáno vynětí ze zemědělské půdy 

odborem ŽP a zemědělství, úřadem Hl. města Prahy, pod č.j. 064816/2010/KUHP. 

Pozemek určený pro výstavbu objektu není v památkově chráněném území, ptačí 

rezervaci, apod.  

 

c) Údaje o odtokových poměrech: 

Dešťové vody budou svedené do jednotné kanalizace.  
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

 Projekt administrativní budovy splňuje podmínky územního rozhodnutí vydaného 

stavebním úřadem v Uhříněvsi dne 20.12.2013, pod č.j.: 4626/413/10/M. 

Projektová dokumentace objektu, rovněž splňuje podmínky územního plánu. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní, rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem: 

 Projekt administrativní budovy splňuje podmínky územního rozhodnutí vydaného 

stavebním úřadem v Uhříněvsi dne 20.12.2013, pod č.j.: 4626/413/10/M. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Projekt administrativní budovy splňuje podmínky územního rozhodnutí vydaného 

stavebním úřadem v Uhříněvsi dne 20.12.2013, pod č.j.: 4626/413/10/M. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Zpracovaná projektová dokumentace administrativní budovy vychází z požadavků 

stavebníka, který na základě vyjádření stavebního úřadu, bude předkládat v dokladové 

části projektu požadovaná vyjádření dotčených orgánů (např. souhlas obce se stavbou, 

správců sítí, souhlas napojení na pozemní komunikace, apod.). 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Pro výstavbu objektu není potřeba výjimek, ani úlevových řešení. (Výjimka 

ohledně odstupu od okolního pozemku). 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Výstavba nového objektu si nevyžádá související, ani podmiňující investice, vyjma 

poplatků za povolení stavby objektu a financování vlastní stavby. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN): 

K výstavbě nové budovy má být využit pozemek parc. č. 456/45 v kat. úz. 

Uhříněves. 
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Údaje o pozemku a majetkoprávní vztahy: 

Parcelní číslo  : 456/45 

Výměra  : 1886 m2 

Katastrální území : Uhříněves 

Číslo LV  : 3396 

Druh pozemku : orná půda 

  

4. Údaje o stavbě: 

 

a) Název: 

Administrativní budova 

 

b) Účel užívání stavby:  

Jedná se o administrativní budovu s kavárnou a lékárnou. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní podmínky z hlediska jiných právních předpisů. 

V projektu a při výstavbě budou dodrženy obecné technické předpisy pro výstavbu (OTP). 

Dodávka projektu je v souladu s normami a předpisy ČR s důrazem na požadavky na 

požární bezpečnost, hygienických předpisů a BOZP! Případné výjimky budou doloženy 

v dokladové části k žádosti o stavební povolení. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

V projektu byly dodrženy obecné technické předpisy pro výstavbu (OTP). Dodávka 

projektu je v souladu s normami a předpisy ČR s důrazem na požadavky na požární 

bezpečnost, hygienických předpisů a BOZP! Případné výjimky budou doloženy 

v dokladové části k žádosti o stavební povolení.  

Objekt splňuje veškeré požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů:  

Zpracovaná projektová dokumentace vychází z požadavků stavebníka, který na 

základě vyjádření stavebního úřadu, bude předkládat v dokladové části projektu 

požadovaná vyjádření dotčených orgánů (např. souhlas obce se stavbou, správců sítí, 

souhlas s napojením na pozemní komunikace, apod.). 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Pro výstavbu objektu není potřeba výjimek, ani úlevových řešení. (Výjimka 

ohledně odstupu od okolního pozemku). 

 

h) Navrhované kapacity stavby: 

 Kancelářská část umožní zázemí pro 100-120 pracovníků, jedná se o cca 970 m2 

kancelářských ploch. Kapacita kavárny je 30 osob. Prodejna disponuje plochou 48 m2. 

 

i) Základní bilance stavby: 

Zastavěná plocha   :   310  m2 

Užitná plocha 1.PP  :   255,4 m2 

Užitná plocha 1.NP  :   239,8m2 

Užitná plocha 2.NP  :   242,7 m2 

Užitná plocha 3.NP  :   244,15 m2 

Obestavěný prostor  :   4651 m3 

 

j) Základní předpoklady výstavby: 

Předpokládaná lhůta výstavby je 2 roky od jejího zahájení a vydání stavebního 

povolení. 

Termín zahájení stavby v roce: cca 1/2015; 

Termín ukončení stavby v roce: cca 9/2016. 

 

k) Orientační náklady stavby: 

Orientační náklady stavby  :             cca 38.000.000,- Kč (bez DPH) 
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5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 

 

S 01 – administrativní budova 

S 02 – vodovodní přípojka 

S 03 – kanalizační přípojka 

S 04 – přípojka elektrické energie 

S 05 – CZT – přípojka centrálního zásobování teplem včetně regulační stanice 

S 06 – terénní úpravy 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 
 

44 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Dle vyhlášky 499/2006 Sb. se změnou 62/2013 Sb. 

 

 

 

 

Stavba:  Administrativní budova 
   Kraj: Hlavní Město Praha 
   kat. úz. Uhřiněves, parc. č. 456/45 
 
Stavebník  
(investor):   
    
 
Odpovědný  
projektant:  Bc. Jaroslav Kubala 
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1.  Popis území stavby: 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 Staveniště se nachází v nově postavené lokalitě v Uhříněvsi, na pozemku parc. 

č.456/45. Novostavba bude umístěna na pozemku stavebníka, který bude po celém 

obvodu oplocen. Stavebně historický průzkum nebyl proveden, protože se jedná o 

novostavbu. Objekt není kulturní památkou ani se nenachází v památkové rezervaci, či 

zóně. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Podklady pro vypracování projektové dokumentace: 

 Objednávka investora (stavebníka); 

 Orientační snímek katastrální mapy 1:2880; 

 Geometrický plán č. 1164-82/2010, okres: Praha, kat. úz.: Uhříněves,  

 Požadavky investora, prohlídka staveniště; 

 Vlastní výškopisné (Bpv) a polohopisné zaměření pozemku (S-JTSK); 

 Skutečné zaměření inženýrských sítí na výše uvedeném pozemku. 

 

Provedené průzkumy: 

 Místní šetření s ohledáním místa určeného pro výstavbu nové budovy 

 Byl proveden hydrogeologický průzkum lokality v dané lokalitě 

 Radonovým průzkumem byl pozemek zařazen do nízkého radonového indexu 

pozemku; 

 Nutno ověřit skutečný průběh stávajících inženýrských sítí, na které se bude objekt 

připojován. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Před započetím zemních a výkopových prací, budou vytyčeny stávající inženýrské 

sítě nacházející se v blízkosti navržené stavby a o jejich vytyčení provedené zápis do 

stavebního deníku, či vytvořen protokol. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek určený pro výstavbu administrativní budovy se nenachází v záplavovém, 

ani v poddolovaném území. 



Diplomová práce 
 

46 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na odtokové 

poměry v území: 

 Během výstavby bude dbáno na maximální zamezení všech negativních vlivů na 

životní prostředí a především se zamezí úniku škodlivin do půdy, vody či vzduchu, omezí 

se prašnost a hluk způsobený stavební činností. 

Pro stavbu bude použito řádně schválených výrobků (certifikovaných) – materiálů 

v požadované kvalitě, jakosti a s řádným pracovním postupem. 

Stavební činností bude postižena pouze vlastní stavební parcela, na níž se budou skladovat 

materiály potřebné pro stavbu a kde se bude nacházet i zázemí veškeré výrobní a sociální 

zařízení staveniště, tj. poz. parc. č. 456/45 v kat. úz. Uhříněves. 

Veškeré stavební a výrobní procesy se budou odehrávat pouze na vlastním stavebním 

pozemku! Před započetím výstavby nutno zjistit všechna ochranná pásma a oblasti ochrany 

přírody a krajiny. Napojení na veřejné inženýrské sítě budou provedena dle platných ČSN 

a v souladu s připojovacími podmínkami majitelů a správců dotčených sítí. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

 Požadavky na asanaci pozemku, demolici a kácení dřevin na tomto pozemku pro 

výstavbu objektu nejsou. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé): 

 Stavební parcela leží v nově zasíťované lokalitě v městě Uhříněves, určené 

k výstavbě administrativních a průmyslových objektů. Stavební parcela nebyla doposud 

nijak využívána. K výstavbě lokality bylo dne 19.8.2013 vydáno vynětí ze zemědělské 

půdy odborem ŽP a zemědělství, úřadem Hl. města Prahy, pod č.j. 064816/2010/KUHP.  

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

Technická infrastruktura na hranici stavební parcely, nebo v její těsné blízkosti: 

- zemní vedení NN (ČEZ a.s.), přípojka zakončená v rozvaděči – kde se osadí 

elektroměr; 

- veřejný vodovodní řad – přípojka na pozemek z HDPE 40x3,0, PE100, PN16; 
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- veřejný řad jednotné kanalizace – přípojka bude provedena až na pozemek z PVC 

KG DN 250  

- centrální zásobování teplem (Teplárenská a.s.) 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

 Projekt novostavby administrativní budovy splňuje podmínky územního rozhodnutí 

a splňuje podmínky územního plánu. 

 Podmiňujícími vlastnostmi v dané lokalitě je dodržení následujících předpisů: 

technické požadavky na stavby, zejména vyhl. č. 268/2009 Sb., zákon o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích 

vyhlášek, nařízení a změn v platném znění. 

Stavba bude prováděna v souvislém čase na jednom místě a nevyžaduje související 

investice, ani stavby, ani žádná jiná opatření v daném území. 

 

2. Celkový popis stavby: 

 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

 Novostavba administrativní budovy se nachází v katastrálním území Uhříněves, 

v nové zástavbě administrativních a průmyslových objektů.  

 Novostavba respektuje regulativy, vydané pro toto území. Stavba je situována 

samostatně v oploceném areálu. Vzájemné odstupy sousedních objektů jsou dostatečné, 

objekt nezastiňuje okolní domy v lokalitě.  

 Administrativní budova obsahuje kancelářskou část, kavárnu, obchod a podzemní 

garáž. 

 

Zastavěná plocha   :        310 m2 

Užitná plocha 1.PP   :     255,4 m2 

Užitná plocha 1.NP   :     239,8 m2 

Užitná plocha 2.NP   :     242,7 m2 

Užitná plocha 3.NP   :   244,15 m2 

Obestavěný prostor   :      4651 m3 

Orientační náklady stavby  :                   cca 38.000.000,- Kč (bez DPH) 
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 

 

a) Urbanismus – územní regulace a kompozice prostorového řešení: 

 Stavba je situována v nově navržené zástavbě v Uhříněvsi. V dané oblasti mohou 

být navrženy pouze objekty občanské vybavenosti – administrativa a průmyslové objekty. 

 

b)  Architektonické řešení: 

 Administrativní budova je řešena jako samostatně stojící objekt. Stavba je 

třípodlažní, podsklepená. Novostavba má obdélníkový půdorys. Zastřešení je řešeno 

plochou střechou.  

 U budovy se nachází dostatečné množství parkovacích ploch. Zpevněné plochy 

jsou navrženy ze zámkové dlažby. V případě pochozí dlažby je její tl. 60mm, v případě 

pojezdu je tl. 80mm. 

 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

 Celkově se v objektu nachází 3 provozy: 1. Administrativa, 2. Kavárna, 3. Lékárna. 

Všechny provozy mají samostatné vstupy a sociální zázemí.  

 Administrativní provoz má k dispozici kanceláře ve 2 patrech. V každém patře 

disponuje vlastním sociálním zázemím.  

 V suterénu objektu se nachází technická místnost, pro regulační zařízení 

centrálního zásobování teplem a fakturační vodoměr.  

 Páteřní rozvod elektrické energie prochází skrze patry vedle výtahové šachty. 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

 Celý objekt je řešen bezbariérově. Osoby s omezenou schopností pohybu mají 

k dispozici 2 parkovací stání, dále výtah a sociální zázemí v kavárně a v 2.NP 

administrativní části. V žádné části objektu nepřekonávají výškový rozdíl o více jak 20mm. 

 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 

 Vnitřní komunikační plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 309/2006 Sb. 

Podlahy jsou navrženy s nášlapnou vrstvou s dostatečnou rovinatostí a únosností. 

 Při provádění je nutno dodržet ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na 

stavby č. 268/2009 Sb. 



Diplomová práce 
 

49 
 

 Dle vyhlášky č.268/2009 Sb. a DIN 51130 jsou podlahy navrženy s protiskluznou 

úpravou se součinitelem smykového tření nejméně 0,3-0,7(skupina R11,12). 

 Venkovní komunikace budou mít povrch z betonové dlažby, splňující parametry 

příslušných ČSN, EN. 

 

2.6 Základní charakteristika objektů: 

a) Stavební řešení: 

 

Technické řešení objektu je navrženo takto:  

 

Základy: 

 Objekt je založen na železobetonových třístupňových základových patkách 1650 x 

1650 mm s železobetonovými zákl. pásy. Založení objektu musí být provedeno na únosnou 

zeminu vyhovující napětí v základové spáře. Hloubka založení nesmí být menší než 0,80 m 

od upraveného terénu. Základové pasy pod objektem, jsou navrženy z betonu třídy C 

25/30, příp. C30/37 s třmínkovou výztuží R 10505.  

 

Svislé konstrukce: 

 Konstrukční systém tvoří monolitické nosné sloupy průřezu 400 x 400 mm, výšky 

3250mm a monolitické stěny u schodiště a výtahové šachty z betonu C30/37 s výztuží 

z oceli R 10505. Výplňové stěny v suterénu i dalších patrech jsou z cihelných tvárnic tl. 

250mm, na zdící pěnu z uceleného systému Porotherm 25 ProfiDryfix, P10. Obvodová 

konstrukce je po svém obvodu opatřena zateplovacím systémem Webber  tl. 200mm, λ = 

0,034 W/mK. 

Vnitřní příčkové zdivo bude z cihelných tvárnic Porotherm  11,5 (14,19)Profi.  

 

Vodorovné konstrukce: 

 Vodorovné stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými 

deskami z betonu C30/37 vyztuženého oceli R 10505 v kombinaci s průvlaky.  

Nadokenní (nadedveřní) překlady v objektu budou zhotoveny ze systémových nosných 

překladů. V příčkách budou použity systémové překlady určené pro příčkové zdivo.  
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Schodiště: 

 Schodiště v objektu je železobetonové monolitické. Zábradlí bude ocelové 

s dřevěnými mádly. 

 

Příčky: 

 Vnitřní příčky objektu budou provedeny z cihelných tvárnic tl. 115 (140,190) mm 

na zdící pěnu certifikovaného systému Porotherm Profi. Příčky v objektu budou opatřeny 

vápenocementovou štukovou omítkou tl.15mm. 

 

Podlahy: 

 V objektu se nachází 3 druhy povrchů podlah. Ve výtahové šachtě je finální vrstvou 

litý beton šedé barvy.  V administrativních provozech je použito zátěžových koberců. Ve 

zbylých částech objektu je použita keramická dlažba. 

 Keramická dlažba bude ukončena keramickými soklíky zapuštěných s omítkou. 

Stejně tak budou ukončeny keramické obklady, pokud nejsou vytaženy až do úrovně 

stropní konstrukce. Keramická dlažba rozměru 300 x 300 mm v interiéru bude taktéž 

lepena do tmelu. Keramické originální soklíky budou vysoké cca 100 mm. Druh a barvu 

obkladů a dlažeb určí investor při výstavbě.  

 Betonové mazaniny v podlahových souvrstvích budou provedeny z betonu tř. 

C16/20 s vloženou kari sítí 100/100/4, B500, s přeložením o 2 oka. Dilatace betonových 

mazanin musí být provedena po celém obvodě (ve styku se stěnou, příčkou, apod.) a po 

úsecích max. 6,0 x 6,0m. 

 

Obklady: 

 V objektu budou použity v sanitárních prostorách keramické obklady 250x200 mm 

do tmele, do výšky 2,00m, na hranách budou osazeny plastové krajové lišty /eventuálně 

keramické doplňky/.  

V prostoru kuchyňského koutu bude proveden keramický obklad za kuchyňskou linkou. 

Výška obkladu, druh a barva bude upřesněna během realizace a při dodávce kuchyň. koutu. 

 

Podhledy: 

 V objektu jsou použity zavěšené kazetové podhledy na hliníkových profilech. 

V místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelna, příp. WC), bude použit podhled určený do 

vlhkých prostor. 
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Střecha: 

 U objektu je navržena plochá střecha o spádu min. 2°. Nosnou konstrukcí střechy 

tvoří železobetonová deska tl. 250 mm. Střecha je odvodněna do vnitřních dešťových 

svodů přes systémové vpusti. 

 

Vnější výplně otvorů: 

 Všechny výplně otvorů - okna, vstupní dveře budou hliníkové. Jedná se o 

trojkomorový  profilový systém HEROAL. Zasklení výplní otvorů bude izolačním 

trojsklem Ug. = 0,5 W/m2K. Vnitřní parapetní desky budou plastové. 

Garážová vrata do parkovací části budou sekční, výsuvná, zateplená. 

 

Tepelné izolace: 

 Izolace v podlahách jednotlivých nadzemních podlaží jsou tvořeny 

polystyrénovými deskami EPS 100S, λ= 0,037 W/mKo tl. 100 mm. 

 Zateplení soklové části objektu je provedeno ze stabilizovaného polystyrénu 

s menší nasákavostí (Perimetr, XPS) s λ max. = 0,035 W/mK, ρ = 30 kg/m3, tl. min. 

100 mm. 

 Zateplení podlahy na terénu je řešeno deskami Styrotrade perimetr v tl. 80 mm. 

Zateplení střechy je řešeno polystyrenovými deskami EPS 100S, v min. tl. 250 mm. 

Celý objekt je zateplen systémem Webber v tl. 200 mm. 

 

Hydroizolace: 

 Hydroizolace proti zemní vlhkosti  je navržena ze 1 asf. pásů Glastek 35, λ=0,21 

W/mK, η =188240.   

 Na rovné střeše bude jako izolace použity modifikovaný asfaltový pas GLASTEK 

40 ve dvou vrstvách. 

 Hydroizolaci v koupelně (v místnostech s mokrým provozem) je tekutá izolace. 

Den Braven – tekutá lepenka (dvousložková hydroizolační těsnící hmota), kterou je třeba 

vytáhnout min. 150 mm nad čistou podlahu. Budou použity veškeré systémové prvky, 

které tvoří celou technologii – rohová páska, tvarovky, manžety apod. Při použití tepelných 

izolací v podlahách se též použije nad tepelně-izolačními deskami na sucho lepenka A 

400H, aby při položení dalších vrstev nezatekla voda do tepelné izolace.  
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Klempířské konstrukce: 

 Oplechování atik, okenních parapetů včetně všech dalších doplňků, je vyrobeno z 

pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm.  

 

Konstrukce truhlářské: 

 Vnitřní dveře –Sapeli - CPL laminát do CPL laminátových obložkových zárubní. 

Pozor!!! - při vynechávání stavebních otvorů, je nutno respektovat požadavky dodavatele 

výplní otvorů!!! 

 Barevný odstín vnitřních zárubní a dveří je uvažován v barvě bílé. Prosklení je 

patrné z výpisu dveří v jednotlivých půdorysech. 

 

Nátěry a malby: 

 Všechny zámečnické výrobky budou opatřeny dvojnásobným základním a vrchním 

nátěrem, pokud nejsou upraveny poplastováním, příp. eloxováním z výrobny.  

Nátěry vnitřních truhlářských výrobků budou prováděny trojnásobně epoxidovým lakem.  

Vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny bílou matnou otěruvzdornou a vysoce 

paropropustnou rychleschnoucí interiérovou disperzní barvou s vysokou krycí schopností a 

roztíratelností (Primalex). 

 

Vnější plochy: 

Fasáda:  

- zateplovací systém Webber tl. 200mm, paropropustná tenkovrstvá omítka Webber; 

- sokl - mozaiková omítka Webber na zateplovacím systému soklového zdiva 

(Perimetr, XPS, λ max.= 0,035 W/mK, ρ = 30 kg/m3, tl. min.100 mm). 

Finální barvy fasády jsou patrné z výkresové části PD. 

 

 Zpevněné plochy objektu jsou navrženy ze zámkové betonové dlažby v tl. 80mm  

(pojezdová).  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Stavebně - konstrukční a materiálové řešení k navržené stavbě je popsáno v předchozí 

kapitole. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita: 

 Při návrhu stavby jsou navrženy pouze takové materiály, které splňují dostatečnou 

mechanickou odolnost po celou dobu životnosti stavby.  

 Stabilita stavby bude zajištěna dodržením projektové dokumentace při realizaci 

stavby, použitím navržených systémových řešení a dodržením technologických procesů a 

postupů při výstavbě. 

 Projektant tímto prohlašuje, že projektová dokumentace je v souladu s územním 

rozhodnutím a respektuje obecně technické předpisy pro výstavbu (OTP). 

Předpokládaná životnost takovéhoto objektu je min. 80 - 100 let. 

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 

 

a) Technické řešení: 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

Technická infrastruktura na hranici stavební parcely, nebo v její těsné blízkosti: 

- zemní vedení NN (ČEZ a.s.), přípojka zakončená v elek. rozvaděči – kde se osadí  

          fakturační elektroměr; 

- veřejný vodovodní řad – přípojka na pozemek z HDPE 40x3,0, PE100, PN16; 

- veřejný řad jednotné kanalizace – přípojka bude provedena až na pozemek z PVC 

KG DN 250 

- Centrální zásobování teplem – regulační stanice umístěna v suterénu objektu 

- Ohřev TUV zajišťuje elektrický kombinovaný bojler. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

Elektroinstalace – rozvodná skříň (pilířek) pro osazení elektroměru – 1ks; 

Vodovod – vodovodní přípojka bude zakončena v technické místnosti 1PP, kde bude 

osazen fakturační vodoměr  - 1ks; 

Splašková kanalizace – revizní šachta  - 1ks; 

Vytápění objektu – řešeno centrálním zásobováním teplem, regulační stanice umístěna 

v kotelně 1PP – 1ks; 

Ohřev TUV – v objektu bude osazen el. bojler – 1ks; 

Osobní výtah (vhodný pro ZTP) – 1ks. 
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2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

 Dělení objektu na požární úseky bude blíže specifikováno v požárně bezpečnostním 

řešení samotného objektu, které není předmětem této práce. 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

 Stupeň požární bezpečnosti a výpočet požárního rizika bude blíže specifikován 

v požárně bezpečnostním řešení samotného objektu, které není předmětem této práce. 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

 Popis navržených konstrukcí a požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí je blíže specifikován v požárně bezpečnostním řešení samotného objektu, které 

není předmětem této práce. 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

 Počty a požadavky na únikové cesty, včetně zhodnocení evakuace osob je blíže 

popsáno v požárně bezpečnostním řešení objektu, které není předmětem této práce. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

 Vymezení požárně nebezpečného prostoru a zhodnocení odstupových vzdáleností 

objektu je blíže specifikováno v požárně bezpečnostním řešení, které není předmětem této 

práce. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních i vnějších odběrných míst: 

 Zásobování požární vodou, hasivem, včetně vzdáleností vnitřních a vnějších 

odběrných míst je popsáno v požárně bezpečnostním řešení objektu, které není předmětem 

této práce. 
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g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupová komunikace, 

zásahové cesty): 

 Klasifikace přístupové komunikace a zásahové cesty z hlediska možnosti provedení 

požárního zásahu je blíže specifikováno v požárně bezpečnostním řešení objektu, které 

není předmětem této práce. 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení): 

 Budou blíže specifikována v požárně bezpečnostním řešení objektu, které není 

předmětem této práce. 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

 Specifikace bezpečnostních zařízení bude provedena v požárně bezpečnostním 

řešení (počty kusů, požadavky na hasicí přístroj, apod.), které není předmětem této práce. 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 

 V případě požadavku na rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, 

bude jejich specifikace uvedena v požárně bezpečnostním řešení objektu, které není 

předmětem této práce. 

 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

 Navrhovaný objekt je po obvodu zateplen zateplovacím systémem Webber v tl. 

200mm. Tepelně technická náročnost nového RD je navržena dle platných norem ČSN 

730540 - 2. Zateplení jednotlivých částí budovy a otvorových výplní je navrženo nižší, než 

je doporučená hodnota součinitele prostupu tepla danou část obálky budovy. 

 

b) Energetická náročnost stavby: 

 Průkaz energetické náročnosti budovy je zhotoven oprávněnou osobou a je doložen 

v dokladové části projektové dokumentace. 
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c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

 Využití alternativních zdrojů energie v době zpracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení ze strany investora nebylo požadováno. Lze doporučit např. pro 

ohřev TV (TUV) střešní solární panely, případně k vytápění objektu využít tepelné 

čerpadlo. 

 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí: 

(zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.), a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)) 

 

 Při realizaci stavby bude dbáno vládního nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 

Sb., nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, dále nařízení vlády č. 10/2005 O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

Veškeré ČSN, EN, EC, nařízení, zákony a vyhlášky je nutné uvažovat v aktuálním znění. 

 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Radonovým průzkumem byl pozemek zařazen do nízkého radonového indexu 

pozemku. 

 Izolaci proti zemní vlhkosti a radonu bude zajištěna asfaltovým hydroizolačním 

pásem těžké řady min. tl. 4mm (né s kovovou vložkou, lze použít např. asfaltové 

modifikované pásy). 

 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

 Objekt bude opatřen bleskosvodem s jímací soustavou, příp. lze použít aktivní 

hromosvod např. Pulsarového typu. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Plánovaný objekt se nachází v seismicky neaktivní oblasti. 
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d) Ochrana před hlukem: 

 Plánovaný objekt se nachází v klidové části obce, kde není předpoklad zvýšeného 

hluku. Jako základní opatření před hlukem z exteriéru slouží obvodové zdivo a skleněné 

tabule okna z izolačního trojskla. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

Plánovaný objekt se nenachází v povodňové lokalitě.  

 

3.  Připojení na technickou infrastrukturu: 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Technická infrastruktura na hranici stavební parcely, nebo v její těsné blízkosti: 

- zemní vedení NN (ČEZ a.s.), přípojka zakončená v elek. rozvaděči – kde se osadí  

          fakturační elektroměr; 

- veřejný vodovodní řad – přípojka na pozemek z HDPE 40x3,0, PE100, PN16; 

- veřejný řad jednotné kanalizace – přípojka bude provedena až na pozemek z PVC 

KG DN 250 

- Centrální zásobování teplem – regulační stanice umístěna v suterénu objektu 

- Ohřev TUV zajišťuje elektrický kombinovaný bojler. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 Pro zásobování dané nemovitosti vodou bude zřízena vodoměrná přípojka 

ukončená fakturačním vodoměrem(o průtoku Qn= 3,5 m3/hod., příp. 5,0 m3/hod.) 

v suterénu objektu.  

 Fakturační elektroměr bude umístěn v elektroměrném rozvaděči v objektu. Hodnota 

3-fázového hlavního jističe bude blíže specifikována v žádosti o připojení u příslušného 

rozvodného závodu (např. 25A, 32A, apod.). 

 

4. Dopravní řešení: 

 

a)  Popis dopravního řešení: 

Stavební parcela leží v nově zasíťované lokalitě ve městě Uhříněves, okrese Praha. 

Napojení pozemku parc. č. 456/45 v kat.úz. Uhříněves na místní komunikaci, bude 

provedeno pomocí betonové dlažby. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 Lokalita je napojena na stávající místní komunikaci ul. Jiráskova v majetku města 

Uhříněves. 

 

c) Doprava v klidu: 

 

 Celkově bude vybudováno 20 parkovacích míst, z toho 1 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. V garáži 1 PP budou k dispozici 4 parkovací místa – pro návštěvy a 

vyšší vedení. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

 V lokalitě ani v její blízkosti se nenacházejí pěší a cyklystické stezky. 

 

5. Řešení vegetace a souvisejících stavebních úprav: 

 

a) Terénní úpravy: 

 Navrhujeme skrýt humusový horizont dle situace v terénu zpod zpevněných ploch 

(objekt, parkovací stání, apod.). Hospodaření s ornicí, její odvoz a rozprostření, je nedílnou 

součástí investiční činnosti a její kontrola patří též mezi povinnosti stavebního dozoru. 

Sejmutou ornici doporučujeme zpětně využít na zájmové parcele. 

K výstavbě dané lokality byl vydán souhlas s trvalým vynětím půdy ze ZPF  

 

b) Použité vegetační prvky: 

 Pro ozelenění přilehlé zahrady u domu budou použity dřeviny domácího původu. 

K ozelenění pozemku lze použít i ovocné dřeviny.  

 

c) Biotechnická opatření: 

 Žádné speciální požadavky na biotechnická opatření nejsou výstavbou nového 

objektu kladeny. 
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6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana: 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 Stavba podléhá posouzení dle zákona č. 17/1992 Sb., se změnami: 123/1998 Sb., 

100/2001 Sb., jelikož se v objektu nachází garáž pro osobní automobily. Na základě tohoto 

faktu bude zpracována studie vlivů na životní prostředí a ta bude předložena příslušnému 

odboru ŽP k posouzení. Projektant nepředpokládá zásadní vliv na ŽP, který by například 

neumožnil stavbu. 

 Stavba respektuje ustanovení zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 

prostředí České republiky se změnami: 334/1992 Sb., 254/2001 Sb. 482/2004 Sb. Stavba 

při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. 

 Stavba bude prováděna dodavatelský. 

 Staveniště bude tvořit vlastní pozemek. 

 Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci, skladování stavebního 

materiálu bude výhradně na pozemku investora. 

Zásobování stavby energiemi: 

 Napojení vody-novou vodovodní přípojkou 

 Napojení elektro-staveništní přípojkou elektrické energie 

 Zásobování teplem – přípojka CZT bude končit v regulační stanici v kotelně 

1PP 

 Odvodnění do jednotné kanalizace 

 

   I. Ochrana přírody a krajiny 

 Navržený objekt nebude zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo mimořádně 

biologických znečištění. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s příslušnými 

právními předpisy a normami. Stavbou nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň. Pro stavbu 

bude nutné vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 

 

   II. Vliv stavby na ovzduší 

 Vytápění objektu je řešeno centrálním zásobováním. Jediné emise budou vznikat 

z automobilů. 
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   III. Vliv stavby na vody 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné jednotné kanalizace v dané lokalitě. 

 

   IV. Vliv stavby na ukládání odpadů 

 Při výstavbě objektu se předpokládá vznik následujících odpadů zatříděných dle 

zákona č.185/2001 Zákon o odpadech a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

381/2001: 

Kód druhu odpadu název druhu odpadu 

15 odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny 

filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčen 

15 01   obaly, včetně odděleně sbíraného komunálního obalového  

odpadu 

17    stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené zeminy  

z kontaminovaných míst 

17 01   beton, cihly, tašky a keramika 

17 02   dřevo, sklo a plasty 

17 05   zemina, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst,  

kamení a vytěžená hlušina 

17 09   jiné stavební a demoliční odpady 

 

 S veškerými odpady, které budou vznikat provozní činností, musí být nakládáno 

v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební suť bude ukládána na řízení skládce. Při provozu objektu bude vznikat běžný 

komunální odpad. 

 

   V. Elektromagnetické a radioaktivní záření 

Nevyskytuje se. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

 Bez vlivu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Bez vlivu. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Výsledné stanovisko odboru životního prostředí bude zapracováno do projektové 

dokumentace. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů: 

 Při výstavbě inženýrských sítí (přípojek), je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost 

dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další oborové 

předpisy. 

 

7. Ochrana obyvatelstva: 

 Povaha a charakter stavby není vhodná na plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

8. Zásady organizace výstavby: 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Stavba vyžaduje přísun staveništní vody a elektrické energie. Tyto zdroje jsou 

přivedeny k hranici pozemku investora a budou zhotoveny před zahájením výstavby 

objektu, případně dokončovacích prací.  

Výpočty spotřeby energií: 

Elektrická energie: 

Spotřebiče:  - míchačka        4,5 kW 

  - čerpadlo        5 kW 

  - omítkové silo       17 kW 

  - 9x buňka stavební (topení,zásuvky,světlo, 1x bojler)  17 kW 

  - drobné elektrické nářadí + osvětlení    8kW 

Instalovaný příkon 51,5 kW.  
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Maximální soudobý příkon 51,5 x 0,8 = 41,2 kW. 

Rozvod od hlavního napojovacího bodu bude proveden kabely s odpovídajícím průřezem v 

závislosti na příkonu daného spotřebiče. 

 

Vodovod: 

 Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se 

stanoví podle vzorce: Qn= (Pn x Kn/t x 360) l/sec, 

Kde  Qn vteřinová spotřeba vody, 

  Pn spotřeba vody na den,směnu 

  Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

  t  doba, po kterou je voda odebírána 

 

Maximální počet dělníků na stavbě 30. 

- voda pro provozní účely                21 200 l/den 

- voda pro hygienické účely               2 550 l/den 

- voda pro technologické účely            200 l/den 

Qn= (21200 x 1,6 + 2550 x 2,7 + 200 x 2,0 / 12  x 3600) = 0,9 l/sec 

Navrhujeme potrubí PE DN 40. 

 

b) Odvodnění staveniště: 

 Odvodnění staveniště je řešeno na vlastním pozemku určeném pro výstavbu 

objektu. Odvodnění stavební jámy bude provedeno odvodem dešťových vod do revizní 

šachty jednotné kanalizace, která bude sloužit i pro odvodnění celého dokončeného 

objektu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Napojení pozemku (příp. staveniště) na dopravní infrastrukturu bude povoleno 

Městským úřadem a DI Policie ČR. Technická infrastruktura bude napojena z nově 

budovaných přípojek pro objekt. Pro odběr vody bude zřízena provizorní vodoměrná 

šachta s vodoměrem, z níž bude proveden rozvod pro zařízení staveniště. Splašková 

kanalizace staveniště bude svedena do revizní šachty jednotné kanalizace. Elektrická 

energie bude odebírána ze staveništního rozvaděče, umístěného ve sloupku s měřícím 

zařízením spotřeby el. energie. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 Daná stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby ani pozemky. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: 

Během výstavby objektu nejsou požadavky na asanace, demolice, či kácení dřevin. 

Maximálně budou odstraněny stávající náletové křoviny na pozemku určeném k výstavbě. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

Veškerá stavební technika a stavební materiál potřebný k realizaci stavby bude 

skladována na pozemku investora v prostorech k tomu určených. Jedná se o dočasný zábor 

části pozemku např. pro stavební buňky, jeřáb, apod. 

Jako dočasné stavby budou použita následující zařízení: 

- 9 x stavební buňka 

- 1 x věžový jeřáb 

- 2 x silo pro maltové směsi 

 

 Po dokončení hrubé stavby a osazení výplně otvorů bude možné ke skladování 

materiálu a jako šatny pro subdodavatele využívat samotný objekt. 

 

Dočasné stavby: 

 9 x stavební buňka 

 1 x věžový jeřáb 

 2 x silo pro maltové směsi 

 

Návrh sociálního zařízení staveniště:  

V průběhu hrubé stavby bude na stavbě stabilně 20 pracovníků. 

- Šatna včetně jídelny: min. 1,75m2 na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,75 = 35m2 , 

navržené 3 stavební buňky plochy 14 m2 

- Umývárna: min.1 umyvadlo/10 osob a min. 1 sprcha/20 osob 

- Wc: min. 2 mušle a 2 sedadla ( do 50 mužů) 

Kapacitně vychází na 40 pracovníků. 
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Systém zásobování materiály: 

 Beton bude dovážen na staveniště autodomíchávači průběžně, dle potřeby, z 

nedaleké betonárky. Tvárnice budou dováženy na euro paletách a uloženy max. 2 na sobě. 

Písek a štěrk bude skladován volně ložený a bude doplňován dle potřeby. Pytlované směsi 

budou uložené ve stavební buňce. Omítkové směsi budou skladované v silech. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

Všechny odpady vzniklé výstavbou budou odvezeny na určenou skládku. Při 

uvedení objektu do užívání bude předložen doklad o likvidaci stavební sutě a jiného 

odpadu. Odvoz a likvidace odpadů bude zajištěna podle zákona o odpadech, č. 185/2001 

Sb. Odvoz odpadů vzniklých při stavbě a při provozu zajistí odborná odpovědná firma v 

termínech dohodnutých ve smlouvě s investorem. Nebezpečné odpady budou likvidovány 

dle příslušných nařízení. Odpad ze stavby bude tříděn pro uložení, likvidaci nebo 

recyklaci. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka orné půdy pod 

zamýšlenými zpevněnými plochami. Tato půda bude přesunuta na vyhrazenou část na 

staveništi. Deponovaná zemina bude využita k terénním úpravám při závěrečných 

venkovních pracích na pozemku a bude zatravněna travním porostem. 

Celkově dojde k odtěžení 1784 m3 zeminy. 250 m3 ornice bude uskladněno na 

skládce na staveništi, 160 m3 určených pro zpětný zásyp bude uskladněno na meziskládce 

ve vzdálenosti 800 m od staveniště. Zbylá zemina bude odvezena na skládku.  

 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při realizaci stavebních prací bude dbáno v nejvyšší možné míře na dodržení 

ochrany životního prostředí. Samotný výstavba nemá vliv na kvalitu životního prostředí 

v okolí stavby. 

 

 

 



Diplomová práce 
 

65 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony: 

   Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

   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 

  Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novela 192/2005 

Sb.) 

   Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném 

znění (novela 253/2005 Sb.) 

   Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

   Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba 

koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi musí respektovat v celém rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. 

Stavby realizované pro právnickou osobu stavebním podnikatelem mají mít zpracován 

plán BOZP, včetně stanovení koordinátora BOZP a zároveň danou stavbu je nutné hlásit na 

inspektorátu práce. Veškeré činností v projektové, předvýrobní a vlastní realizaci stavby 

musí respektovat ustanovení BOZP.  

V kanceláři stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička první pomoci, která musí být 

průběžně doplňována novou náplní. 

 Při svařování plamenem nebo el. obloukem v objektech se zvýšeným rizikem 

vzniku požáru 
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musí být zajištěn požární dozor po dobu svařování a nejméně 8 hodin po skončení 

svařování. 

 Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé svévolným vstupem pracovníků zadavatele 

nebo osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu staveniště dodavatele. 

 Pozemek bude oplocen po dobu výstavby. Na oplocení budou umístěny varovné 

cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Novostavbou objektu nejsou dotčeny žádné stavby a jejich bezbariérové užívání. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) je řešeno vlastním projektem a je projednáno 

s DI Policie ČR a je vydán souhlas s napojením pozemku na komunikaci Městským 

úřadem. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Stavba neobsahuje žádné neobvyklé konstrukce, ani nestandardní detaily a 

technologické postupy. 

 Při provádění stavby, při zabudování výrobků, montáži jednotlivých prvků budou 

dodržovány technologické předpisy výrobců jednotlivých komponentů. 

Návrh prvků konstrukce krovu bude blíže specifikován dodavatelskou firmou. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládaná doba výstavby je max. 2 roky od jejího zahájení. Před započetím 

stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které jsou na celkové situaci 

stavby zakresleny podle podkladů jejich správců bez dalšího prostorového upřesnění. Dále 

musí zhotovitel obdržet vytýčení hranic staveniště, předání výškových a směrových bodů, 

odběrná místa vody, elektřiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce započnou 

ohraničením staveniště oplocením. 

Termín zahájení stavby v roce: cca 10/2014; 

Termín ukončení stavby v roce: cca 4/2016. 
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Postup výstavby: 

- vytyčení rohů objektu na parcele; 

- zahájení výkopových prací; 

- nutná kontrola základové spáry a hloubka založení objektu vzhledem k podloží!  

- realizace hrubé stavby (provedení základových patek a trámů, svislé kce - sloupy, 

vodorovné kce, výplňové zdivo, konstrukce střechy); 

- osazení výplní otvorů v obvodovém plášti; 

- zateplení obvodového pláště, včetně finální omítky; 

- provedení rozvodů elektro, kanalizace, vodovodu, ústředního vytápění; 

- dokončující a kompletační práce (povrchové úpravy stěn, podhledů, apod.); 

- osazení vnitřních zárubní, zařizovacích předmětů, otopných těles, apod.; 

- terénní práce (urovnání terénu na pozemku), venkovní úpravy a zpevněné plochy. 
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C. SITUACE STAVBY 
Dle vyhlášky 499/2006 Sb. se změnou 62/2013 Sb. 

       

   

 

 

     

a) mapový podklad širších vztahů stavby a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

samostatná příloha ve výkresové části (Situace – SIT 1) 
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Technická zpráva 
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1. Identifikační údaje stavby 

 

Identifikační údaje stavebníka a dodavatele stavby: 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby:                    Administrativní budova 

Místo stavby:              k.ú. Uhříněves, parc. č. 456/45  

                                                 

Stupeň PD:              Projektová dokumentace pro stavební povolení 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 

 

Název investora:   

Adresa:   

     

Telefon:               

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE 

 

Generální projektant:  Bc. Jaroslav Kubala 

    Univerzitní 10 

    108 00 Praha 

Stavební část:   Bc. Jaroslav Kubala 

 

2. Základní údaje 

 

Obecný popis stavby: 

 Jedná se o novostavbu administrativní budovy. Navržená budova je o třech 

nadzemních a jednom podzemním podlaží s valbovou střechou s klasickým dřevěným 

krovem. Přístup je z ulice Jiráskova. 
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 Budova je navržena jako železobetonový skelet vyzděný z cihlových tvarovek typu 

THERM. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z polystyrénu 

EPS tl. 200 mm. Objekt je založen na základových patkách a pásech z železobetonu. 

 

Kapacitní údaje: 

Zastavěná plocha   :      310 m2 
Užitná plocha 1.PP   :   255,4 m2 
Užitná plocha 1.NP   :   239,8 m2 
Užitná plocha 2.NP   :   242,7 m2 
Užitná plocha 3.NP   :            244,15 m2 
Obestavěný prostor   :     4651 m3 

 

3. Charakteristika staveniště 

 

 Staveniště bude tvořit nezastavěný pozemek investora parc. č. 456/45, k.ú. 

Uhříněves. Příjezd na staveniště bude z místní komunikace Jiráskova p.č. 456/7 k.ú. 

Uhřiněves. Okolní pozemky jsou zastavěné. Pozemek je zatravněn, vyskytují se na něm 

pouze náletové dřeviny, které budou odstraněny před zahájením prací. Pozemek je 

rovinatý. 

 Lokalita staveniště je zasíťovaná. V rámci stavby dojde k vybudování přípojek a 

napojení na jednotnou kanalizaci, elektrickou síť, veřejný vodovod a dálkové vytápění.  

 Budou vyčleněny potřebné prostory pro zařízení staveniště v rámci pozemku 

investora. Dojde k vybudování dočasné komunikace na pozemku investora k zásobování a 

obsluze staveniště. 

 Staveniště není nijak chráněno památkovým úřadem ani není v ochranném pásmu 

památkové rezervace. 

 

4. Realizované objekty 

 

Přípojky 

Administrativní budova 

Terénní úpravy a zpevněné plochy 
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5. Termíny a lhůty výstavby 

 

Doba a termíny jednotlivých prací znázorňuje harmonogram prací. 

Termíny: 

Předání staveniště: 3.1.2015 

Zahájení stavby:   10.1.2015 

Předání stavby:     30.4.2016 

 

6. Obecné zásady pro zařízení staveniště 

 

 Stavba bude zahájena až po předání a převzetí staveniště. Staveniště předá 

hlavnímu dodavateli investor nebo zástupce investora. 

 Staveniště bude vybaveno dočasnými komunikacemi pro dopravu materiálu a pro 

obsluhu stavby tak, aby nebyla narušena bezpečnost na staveništi. Je nutné zabránit 

ohrožování nebo obtěžování okolí staveniště, zejména zvýšenou prašností nebo 

nadměrným hlukem mimo vyhrazené hodiny, apod. Dále bude zabráněno znečišťování 

místní veřejné komunikace a ohrožování životního prostředí, zejména znečišťování vod, 

ovzduší apod.  

 Staveniště nebude omezovat a ohrožovat uživatele okolních pozemků a 

nemovitostí.  

Odvádění splaškových a dešťových vod bude provedeno dočasnými odbočkami z přípojek 

k bytovému domu. Je nutné zabránit nadměrnému promočení pozemku staveniště vlivem 

technologických vod. Všechny sítě budou předem vytyčeny a budou ochráněny před jejich 

poškozením. Staveniště bude oploceno. 

 Po ukončení prací bude staveniště uvedeno do původního stavu. 

 

7. Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště 

 

Přístupové a vnitrostaveništní komunikace: 

 Přístup na staveniště bude z veřejné komunikace Jiráskova dočasně vybudovaným 

sjezdem. Doprava materiálů a obsluha stavby bude zajištěna pomocí dočasné komunikace. 

Komunikace bude hlavně sloužit k dopravě materiálu na manipulační plochu jeřábu, který 

bude materiál přemisťovat po staveništi. Část komunikace v šířce cca 4 m od objektu bude 
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sloužit ke skladování materiálů. Komunikace bude vybudována ze západní strany objektu. 

Vjezd bude opatřen vraty šířky 6 m. Komunikace bude mít šířku 9 m a bude odvodněna 

příčným sklonem 4% od objektu. Nosnost komunikace je 30t. 

 

Skladba dočasné komunikace: 

 

- podkladní vrstva: štěrk frakce 32/64    tl. 0,2 m 

- povrch :                silniční panel 3000x1000x250 

 

Komunikace bude během stavby udržována a čištěná. 

 

Oplocení staveniště: 

 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením. Rozměr jednotlivých polí je 3 472 

x 2 000 mm. Pole jsou z rámu z trubek průměru 30 mm (horizontální) a 42 mm (vertikální) 

a opatřeno drátěnou výplní s menšími oky, které znesnadňují přelezení plotu. Povrchová 

úprava je žárový zinek. Vjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou šířky 6 m. 

 

Staveništní rozvody inženýrských sítí: 

 Elektrická energie: 

 

 Bude osazen staveništní rozvaděč s podružným elektroměrem k měření odebrané 

energie během stavby. Je potřeba zajistit vybudování třífázové přípojky s minimálním 

jištěním 32 A. Proud je nutno rozvést do sociálních zařízení, šaten, kanceláří, k jeřábu, k 

silu apod. 
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VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

STAVEBNÍ STROJ 
štítkový příkon       

[kW] 
[ks] [kW] 

Jeřáb TURMDREHKRAN 32H 19,00 1 19,0 
Stavební výtah NOV 1030 7,50 1 7,5 

Gravitační míchačka MLB 260 0,8 1 0,8 
Kontinuální míchač PFT 5,50 1 5,5 

Ponorný vibrátor MAVE 2,00 2 4,0 
Svářečka TRANSTIG 7,00 2 14,0 
Střihačka výztuže KRENN 3,00 1 3,0 

Vrtačka 0,60 5 3,0 
Úhlová bruska 1,25 3 3,8 
Zásobníkový ohřívač na vodu 200 l 3,00 1 3,0 

Otopné těleso v buňce 2,50 5 12,5 

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   76,0 kW 

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW] 

Kanceláře 0,020 15 0,3 
Šatny, umývárna, WC 0,006 45 0,3 

Sklady 0,003 30 0,1 

Vnitřní osvětlení investičních objektů 0,006 1160 7,0 

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   7,6 kW 

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

DRUH PRACÍ 
příkon pro 
osvětlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW] 

Osvětlení staveniště 0,010 1050 10,5 

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ   10,5 kW 

 

NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE    

 
 

 
 

   

1,1 - koeficient ztráty ve vedení    

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů    

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení    

1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení    

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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  P = 84 kW 

 
 
 Voda: 
 
 Místo pro napojení provizorní vodovodní přípojky bude v revizní vodovodní 

šachtě, kde bude osazen vodoměr. Vodu je nutno rozvést do sociálních zařízení a do 

mísících center stavby. 

 
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Výroba malty  m3 5 200 1000 

Ošetřování betonu m3 70 200 14000 

Omítka (bez vody pro maltu) m2 100 25 2500 

Zdění (bez vody pro maltu) m3 10 250 2500 

Příčky (bez vody pro maltu) m2 60 20 1200 

 MEZISOUČET A 21200 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná jednotka 
počet 

měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 30 40 1200 

Sprchování 1 pracovník 30 45 1350 

 MEZISOUČET B 2550 

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 

 MEZISOUČET C 200 

          

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:         

 
 

 
 

        

      [l/s]    

          

3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t
k*P

  Q
nn

n
++

=
∑

=
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Qn - spotřeba vody v l/s          

Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)       

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu       

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách       

          

      Qn =         0,9 l/s      

 

 Kanalizace: 

 

 Bude vybudována dočasná odbočka z přípojky jednotné kanalizace PVC DN 150. 

Kanalizaci je nutno rozvést do sociálních zázemí. 

 Po ukončení stavby a odstraňování zařízení staveniště budou všechny dočasné 

inženýrské sítě odstraněny. 

 

Jeřáb: 

 

 Na stavbu bude použit stavební věžový jeřáb TURMDREHKRAN 32H s možností 

vyložení 30 m a únosnosti na konci 1,2 t. U jeřábu bude zřízena manipulační plocha, kde 

bude skladován materiál pro manipulaci jeřábem. 

 

Stavební výtah: 

 

 Na dopravu menších materiálů ve vertikálním směru bude na staveništi zřízen 

stavební výtah s nosností 1000 kg a rozměr klece 1,3 x 3 m. 

 

Sklady a skládky: 

 

 Rozmístění skladů a skládek na staveništi nesmí narušit plynulý provoz a odběr 

materiálů. Materiál na skládkách musí být uskladněn tak, aby nedošlo k jeho poškození a 

k ohrožení bezpečnosti pracovníků. Pod skládkami a sklady musí být sejmuta ornice a 

vytvořená plocha z hutněného kameniva. 
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Sklady: 

 

Na staveništi budou umístěny 3 skladovací uzamykatelné kontejnery rozměrů 2 438 x 

6 058 x 2 591 mm. 

 

Skládky: 

 

 Na staveništi budou zřízeny skládky pro bednění, armatury, stavební materiál a část 

zeminy cca 250 m3. Zbývající zemina a ornice budou skladované na meziskládce cca 800 

m od staveniště. 

 

Skládka zeminy:  250m3 / 2,5m = 100 m2 

Skládka výztuže:  sítě: 3m x 4m = 12m2 

                             tyčovina: 4m x 4m = 16 m2 

Skládka bednění:  2,2*1,6*5=18 m2 

 

Šatny, kanceláře a sociální zařízení: 

 

 Budou osazeny buňky pro kanceláře, šatny a sociální zařízení. Pro kancelář bude 

použita buňka o rozměrech 2 438 x 6 058 x 2 800 mm s vybavením: 1 x elektrické topidlo, 

3 x elektrická zásuvka, okno s plastovou žaluzií a nábytek pro zařízení kanceláře. Pro šatnu 

bude použita stejná buňka jako pro kancelář se stejným vybavením, rozdíl bude akorát 

v nábytku. Pro sociální zařízení bude využit kontejner Kombi SK1 o rozměrech: 2 438 x 

6 058 x 2 800 mm a vybavením: 2 x elektrické topidlo, 2 x sprchová kabina, 3 x umyvadlo, 

2 x pisoár, 2 x toaleta a 1 x boiler 200 l. 

 

Návrh provozního a sociálního zařízení: 

 

Kancelář: 

- 1 stavbyvedoucí = 1 x buňka 

 

Šatny: 

- 30 pracovníků x 1,25 = 37,5 m2 = 3 x buňka 

Sociální zařízení 
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- 30 mužů = 1 x buňka Kombi SK1 

   1 umyvadlo/15 osob, 1 sprcha/ 20 osob, 2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 pisoáry 

 

8. Požární bezpečnost při výstavbě 

 

 Dle zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů a ostatních legislativních předpisů týkajících se požární bezpečnosti 

při výstavbě, je nutno dodržovat následující: 

 

- zabránit šíření požáru mezi objekty a uvnitř objektu 

- umožnit zásah hasičského sboru 

- umožnit evakuaci osob a zařízení z ohroženého prostoru 

 

 Staveniště je nutno vybavit minimálně dvěma práškovými hasícími přístroji o 

hmotnosti 10 kg. Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny 

v kanceláři stavbyvedoucího a v šatnách. Nebezpečný materiál musí být řádně označen. 

Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být řádně proškoleni. 

 

9. Ochrana životního prostředí 

 

Při provozu staveniště nesmí dojít k ohrožení životního prostředí. 

 

10. BOZP 

 

 Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, zejména zákon č.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 činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení 

vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 495/2001 Sb., 
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kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha diplomové práce 
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Vypracoval:  Bc. Jaroslav Kubala 



 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPOČET A LIMITKA PROFESÍ 

PRO VARIANTU 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objekt:
01

Název objektu:
Administrativní budova

JKSO:

Stavba:
01

Název stavby:
Diplomová práce

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 025

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

18 225,00

0,00

0,00

0,00

18 225,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

929 463,79

195 187,00

1 124 651,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

911 239,00

0,00

0,00

0,00

911 239,00

0,00

929 464,00

929 464,00

Rozpočet: Základní rozpočet01 Příčky sádrokarton

4

Jméno:

Podpis:

Bc. Jaroslav Kubala

1.12.2014

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky sádrokarton

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 901 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,1

99 Staveništní přesun hmot 9 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

911 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,1Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 911 239,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 911 239,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 911 239,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 911 239,00 0,00

Zařízení staveniště 2,00 911 239,00 18 225,00

Provoz investora 0,00 911 239,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 911 239,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 911 239,00 0,00

18 225,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky sádrokarton

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.3

Poř. č. Položka Popis

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

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342 01-2121.R00 Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl. 75 mm, RB 12,5
m2 197,4616 751,00 148 293,66 0,02528 4,99183

1.PP: (1,8+0,53+0,33+0,25+0,59+1,5)*3 15,0000

1.NP: 

(1,71+0,13+1,5+0,33+0,25+1,18+0,53+1,84+0,21+0,21+1,4+1,1+2,61)*3,3

42,9000

(2,61+1,3+1,2+0,58+0,58+0,25)*3,3 21,5160

2.NP: 

(1,1+1,1+1,1+0,9+1,19+1,19+3,61+3,61+1,58+0,51+0,58+0,56+0,33)*3,3

57,2880

1,3*1,2 1,5600

3.NP: 

(0,9+1,1+1,19+1,19+1,1+1,1+3,61+3,61+0,64+0,25+0,25+0,33+1,58+0,51)*3,

59,1976

2 342 01-2321.R00 Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl 125mm, RB 12,5mm
m2 152,0882 796,00 121 062,21 0,02589 3,93756

1.NP: 

(1,2+2,61+1,39+1,21+1,36+0,6+2,96+2,36+1,25+2,82+4,04+3,14+2,71)*3,3

91,2450

-(1+0,9+0,8+1+1+0,8+0,8+0,8+0,7)*2 -15,6000

2.NP: (2+3,61+1,1+1,1+2,42+1,71+1,71+0,45)*3,3 46,5300

-0,8*2*5 -8,0000

-0,9*2 -1,8000

3.NP: (3,61+1,31+1,31+2+2,42+1,71+1,71+0,45)*3,41 49,5132

-(0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 -9,8000

3 342 01-3321.R00 Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.150mm, RB 12,5mm
m2 343,3352 1 165,00 399 985,51 0,04729 16,23632

1.PP: (5,55+4,83+3+3,21+11,95)*3 85,6200

-(0,9+1,1+1,1+1)*2 -8,2000

1.NP: (4,83+5,55+5,35+7,35+2,61+4,35+4,47)*3,3 113,8830

-(0,9+0,9+1+1+2+0,9)*2 -13,4000

2.NP: (5,75+2,19+5,55+5,55+11,96+3,61)*3,3 114,2130

-1*2*4 -8,0000

-0,9*2*3 -5,4000

3.NP: (5,55+11,96+3,61)*3,41 72,0192

-(1+0,9+0,9+0,9)*2 -7,4000

4 342 01-6521.R00 Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.205mm,RB 12,5
m2 117,0158 1 422,00 166 396,47 0,05081 5,94557

2.NP: 5,55*3,3+4,83*3,3+5,55*3,3 52,5690

-1,7*2 -3,4000

3.NP: (5,55+4,83+5,55+5,55)*3,41 73,2468

-(1,7+1)*2 -5,4000

5 342 09-1011.R00 Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění
ks 22,0000 1 362,00 29 964,00 0,00000 0,00000

1.NP: 10 10,0000

2.NP: 6 6,0000

3.NP: 6 6,0000

6 342 09-1012.R00 Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění
ks 21,0000 1 434,00 30 114,00 0,00000 0,00000

1.PP: 4 4,0000

1.NP: 6 6,0000

2.NP: 7 7,0000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky sádrokarton

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.4

Poř. č. Položka Popis

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

3.NP: 4 4,0000

7 342 09-1014.R00 Zřízení otvoru do 4 m2, OK 2x CW, 2x opláštění
ks 3,0000 1 864,00 5 592,00 0,00000 0,00000

2.NP: 1 1,0000

3.NP: 2 2,0000

Svislé a kompletní konstrukce3 901 407,84 31,11129

99 Staveništní přesun hmot

8 998 01-2022.R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m
t 31,1113 316,00 9 831,17 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 9 831,17 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:

Stavba:

01

01

Administrativní budova

Diplomová práce List �.1Základní rozpo�et

Datum tisku: 21.11.2014
Rozpo�et: 01 P�í�ky sádrokarton

Limitka profesí
�íslo Po�et NhProfese Mzda/hod Mzda celkem

Sádrokartoná�415007 1 167,71325 141,00 164 647,57

�IDI�-MAZA� STROJ� - t�ída 6441006 4,66669 120,00 560,00

STAVEBNÍ D�LNÍK - t�ída 4419004 5,41336 96,30 521,31

STAVEBNÍ D�LNÍK419000 2,02223 106,50 215,37

�IDI�-MAZA� STROJ�441000 0,65334 106,50 69,58

�IDI�-MAZA� STROJ� - t�ída 4441004 0,15556 96,30 14,98

166 028,811 180,62443

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Objekt:
01

Název objektu:
Administrativní budova

JKSO:

Stavba:
01

Název stavby:
Diplomová práce

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 025

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

17 921,00

0,00

0,00

0,00

17 921,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

913 960,25

191 932,00

1 105 892,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

896 039,00

0,00

0,00

0,00

896 039,00

0,00

913 960,00

913 960,00

Rozpočet: Základní rozpočet02 Příčky YTONG

5

Jméno:

Podpis:

Bc. Jaroslav Kubala

1.12.2014

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
02

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky YTONG

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 530 522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,1

61 Upravy povrchů vnitřní 337 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,8

99 Staveništní přesun hmot 27 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

896 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,9Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 896 039,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 896 039,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 896 039,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 896 039,00 0,00

Zařízení staveniště 2,00 896 039,00 17 921,00

Provoz investora 0,00 896 039,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 896 039,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 896 039,00 0,00

17 921,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
02

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky YTONG

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.3

Poř. č. Položka Popis

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

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311 27-1175.RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm
tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm

 m2 117,0158 821,00 96 069,97 0,14844 17,36983
2.NP: 5,55*3,3+4,83*3,3+5,55*3,3 52,5690

-1,7*2 -3,4000

3.NP: (5,55+4,83+5,55+5,55)*3,41 73,2468

-(1,7+1)*2 -5,4000

2 317 12-1044.RT9 Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm
překlad nosný NOP V / 2 / 13 199 x 24,9 x 20 cm

kus 2,0000 1 239,00 2 478,00 0,09333 0,18666
2.NP: 1 1,0000

3.NP: 1 1,0000

3 317 14-1227.U00 Překlad plochý Ytong š150 otvor -2m
kus 1,0000 594,00 594,00 0,04186 0,04186

1.NP: 1 1,0000

4 317 14-2321.U00 Překlady nenos Ytong 1250x125x249mm
kus 21,0000 402,00 8 442,00 0,03304 0,69384

1.NP: 9 9,0000

2.NP: 6 6,0000

3.NP: 6 6,0000

5 317 14-2322.U00 Překlady nenos Ytong 1240x150x249mm
kus 20,0000 479,00 9 580,00 0,04026 0,80520

1.PP: 4 4,0000

1.NP: 5 5,0000

2.NP: 7 7,0000

3.NP: 4 4,0000

6 342 25-5022.RT1 Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm
desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm

m2 197,4616 446,00 88 067,87 0,05315 10,49508
1.PP: (1,8+0,53+0,33+0,25+0,59+1,5)*3 15,0000

1.NP: 

(1,71+0,13+1,5+0,33+0,25+1,18+0,53+1,84+0,21+0,21+1,4+1,1+2,61)*3,3

42,9000

(2,61+1,3+1,2+0,58+0,58+0,25)*3,3 21,5160

2.NP: 

(1,1+1,1+1,1+0,9+1,19+1,19+3,61+3,61+1,58+0,51+0,58+0,56+0,33)*3,3

57,2880

1,3*1,2 1,5600

3.NP: 

(0,9+1,1+1,19+1,19+1,1+1,1+3,61+3,61+0,64+0,25+0,25+0,33+1,58+0,51)*3,

59,1976

7 342 25-5026.RT1 Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm
desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm

m2 152,0882 606,00 92 165,45 0,08789 13,36703
1.NP: 

(1,2+2,61+1,39+1,21+1,36+0,6+2,96+2,36+1,25+2,82+4,04+3,14+2,71)*3,3

91,2450

-(1+0,9+0,8+1+1+0,8+0,8+0,8+0,7)*2 -15,6000

2.NP: (2+3,61+1,1+1,1+2,42+1,71+1,71+0,45)*3,3 46,5300

-0,8*2*5 -8,0000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
02

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky YTONG

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.4

Poř. č. Položka Popis

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

-0,9*2 -1,8000

3.NP: (3,61+1,31+1,31+2+2,42+1,71+1,71+0,45)*3,41 49,5132

-(0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 -9,8000

8 342 25-5028.RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm
desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm

m2 343,3352 679,00 233 124,60 0,10540 36,18753
1.PP: (5,55+4,83+3+3,21+11,95)*3 85,6200

-(0,9+1,1+1,1+1)*2 -8,2000

1.NP: (4,83+5,55+5,35+7,35+2,61+4,35+4,47)*3,3 113,8830

-(0,9+0,9+1+1+2+0,9)*2 -13,4000

2.NP: (5,75+2,19+5,55+5,55+11,96+3,61)*3,3 114,2130

-1*2*4 -8,0000

-0,9*2*3 -5,4000

3.NP: (5,55+11,96+3,61)*3,41 72,0192

-(1+0,9+0,9+0,9)*2 -7,4000

Svislé a kompletní konstrukce3 530 521,90 79,14703

61 Upravy povrchů vnitřní

9 602 01-1141.RT1 Omítka štuková Cemix 033/29 ručně
tloušťka vrstvy 2 mm

m2 1 347,1878 99,70 134 314,62 0,00250 3,36797
1.PP: 

(11,95+6,06+3+5,55+2,23+3,21+3,21+3,28+1,18+0,61+5,55+4,83+4,5)*2,84

156,6544

(0,33+0,33+5,55+5,55+0,59+1,58)*2,84 39,5612

-(0,9+0,9+1,1+1,1+1+1+1,1+1,1)*2 -16,4000

1.NP: 

(1,3+1,1+1,1+1,1+1,2+2,61+2,61+1,3+1,59+1,59+1,2+1,2+5,35+0,14)*3,11

72,7429

(3,65+5,65+2,61+1,1+1,1+1,15+1,21+1,26+1,4+1,09+0,6+0,6+0,115)*3,11 66,9738

(1,11+2,33+1,6+1,81+2+0,21+2,61+4,21+2,96+0,86+1,25+1,25)*3,11 69,0420

(1,5+1,5+2,85+2,36+1,18+0,61+4,83+4,5+0,33+0,33+0,59+0,59+0,41)*3,11 67,1138

(5,55+5,55+2,82+0,9+3,14+2,71+2,43+1,71+0,21+1+1,29+1)*3,11 88,0441

(0,21+1,5+2,12+3,14+3,14)*3,11 31,4421

-(0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+1+1+1+1+1+1)*2 -31,6000

-(1+1+2+1+1+0,9+0,9+0,8+0,8+0,9+0,9)*2 -22,4000

2.NP: 

(5,22+0,64+3,3+5,22+5,55+3,6+2,04+5,55+5,55+5,55+5,55+4,83+4,5+0,33)*3

189,5190

(0,33+5,55+5,55+5,75+3,11+2,19+2,19+2,5+0,92+0,59+1,58+2+2+3,6)*3,3 124,9380

(5,45+3,61+8,25+1,19+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,19+1,1+1,1)*3,3 96,9870

(3,61+1,4+3,61+3,61+2,42+1,61+1,45+0,9+0,11+1,19+1,49+1,5+1,5)*3,3 80,5200

(1,1+1,1+1,1+1,1+1,1)*3,3 18,1500

-(0,8*10*2+0,9*8*2+8*1*2+1,7*2) -49,8000

3.NP: (5,22+0,64+0,33+5,22+3,6+3,6+2+5,45+3,61+5,55+5,55+4,83)*3,3 150,4800

(5,55+2+8,25+8,25+3,61+1,4+3,61+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1)*3,3 132,5610

(1,1+1,1+1,19+1,19+3,61+2,42+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,5+1,5)*3,3 63,0630

(1,61+1,19+1,49+0,45+0,115+0,45+1,45+4,5+0,33+0,33+5,55)*3,3 57,6345

(0,59+1,58)*3,3 7,1610

-(0,9+0,9+0,9+0,9+1+1+1+1+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 -30,0000

-(0,8+0,8+0,8+0,9+0,9+1,7+1,7)*2 -15,2000

10 612 47-4215.U00 Vni omítka stěn SMS Ytong tl 4mm
m2 1 347,1878 151,00 203 425,36 0,00400 5,38875

1.PP: 

(11,95+6,06+3+5,55+2,23+3,21+3,21+3,28+1,18+0,61+5,55+4,83+4,5)*2,84

156,6544

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
02

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky YTONG

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.5

Poř. č. Položka Popis

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

(0,33+0,33+5,55+5,55+0,59+1,58)*2,84 39,5612

-(0,9+0,9+1,1+1,1+1+1+1,1+1,1)*2 -16,4000

1.NP: 

(1,3+1,1+1,1+1,1+1,2+2,61+2,61+1,3+1,59+1,59+1,2+1,2+5,35+0,14)*3,11

72,7429

(3,65+5,65+2,61+1,1+1,1+1,15+1,21+1,26+1,4+1,09+0,6+0,6+0,115)*3,11 66,9738

(1,11+2,33+1,6+1,81+2+0,21+2,61+4,21+2,96+0,86+1,25+1,25)*3,11 69,0420

(1,5+1,5+2,85+2,36+1,18+0,61+4,83+4,5+0,33+0,33+0,59+0,59+0,41)*3,11 67,1138

(5,55+5,55+2,82+0,9+3,14+2,71+2,43+1,71+0,21+1+1,29+1)*3,11 88,0441

(0,21+1,5+2,12+3,14+3,14)*3,11 31,4421

-(0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+1+1+1+1+1+1)*2 -31,6000

-(1+1+2+1+1+0,9+0,9+0,8+0,8+0,9+0,9)*2 -22,4000

2.NP: 

(5,22+0,64+3,3+5,22+5,55+3,6+2,04+5,55+5,55+5,55+5,55+4,83+4,5+0,33)*3

189,5190

(0,33+5,55+5,55+5,75+3,11+2,19+2,19+2,5+0,92+0,59+1,58+2+2+3,6)*3,3 124,9380

(5,45+3,61+8,25+1,19+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,19+1,1+1,1)*3,3 96,9870

(3,61+1,4+3,61+3,61+2,42+1,61+1,45+0,9+0,11+1,19+1,49+1,5+1,5)*3,3 80,5200

(1,1+1,1+1,1+1,1+1,1)*3,3 18,1500

-(0,8*10*2+0,9*8*2+8*1*2+1,7*2) -49,8000

3.NP: (5,22+0,64+0,33+5,22+3,6+3,6+2+5,45+3,61+5,55+5,55+4,83)*3,3 150,4800

(5,55+2+8,25+8,25+3,61+1,4+3,61+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1)*3,3 132,5610

(1,1+1,1+1,19+1,19+3,61+2,42+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,5+1,5)*3,3 63,0630

(1,61+1,19+1,49+0,45+0,115+0,45+1,45+4,5+0,33+0,33+5,55)*3,3 57,6345

(0,59+1,58)*3,3 7,1610

-(0,9+0,9+0,9+0,9+1+1+1+1+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 -30,0000

-(0,8+0,8+0,8+0,9+0,9+1,7+1,7)*2 -15,2000

Upravy povrchů vnitřní61 337 739,98 8,75672

99 Staveništní přesun hmot

11 998 01-2022.R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m
t 87,9038 316,00 27 777,59 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 27 777,59 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:

Stavba:

01

01

Administrativní budova

Diplomová práce List �.1Základní rozpo�et

Datum tisku: 14.11.2014
Rozpo�et: 02 P�í�ky YTONG

Limitka profesí
�íslo Po�et NhProfese Mzda/hod Mzda celkem

OMÍTKÁ� - t�ída 7412307 296,38132 141,00 41 789,77

ZEDNÍK - t�ída 6412106 210,74027 120,00 25 288,83

TESA�, LEŠENÁ�413100 63,70479 106,50 6 784,56

STAVEBNÍ D�LNÍK419000 63,34320 106,50 6 746,05

SAMOSTATNÝ STAVEBNÍ D�LNÍK419110 53,88751 106,50 5 739,02

ZEDNÍK - t�ída 6412116 42,12569 120,00 5 055,08

ZEDNÍK - t�ída 8412108 20,78655 149,50 3 107,59

�IDI�-MAZA� STROJ� - t�ída 6441006 13,18556 120,00 1 582,27

STAVEBNÍ D�LNÍK - t�ída 4419004 15,29525 96,30 1 472,93

ZEDNÍK ZAKLADA� - t�ída 8412128 5,85079 149,50 874,69

ZEDNÍK412110 5,96781 106,50 635,57

�IDI�-MAZA� STROJ�441000 1,84598 106,50 196,60

�IDI�-MAZA� STROJ� - t�ída 4441004 0,43952 96,30 42,33

MONTÁŽNÍK PREFA,VAZA� B�EMEN412200 0,36200 106,50 38,55

�IDI�-MAZA� STROJ� - t�ída 7441007 0,12000 141,00 16,92

99 370,76794,03624

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Objekt:
01

Název objektu:
Administrativní budova

JKSO:

Stavba:
01

Název stavby:
Diplomová práce

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 025

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

18 982,00

0,00

0,00

0,00

18 982,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:

21,0% činí:

968 102,15

203 301,00

1 171 403,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

949 120,00

0,00

0,00

0,00

949 120,00

0,00

968 102,00

968 102,00

Rozpočet: Základní rozpočet03 Příčky Porotherm

5

Jméno:

Podpis:

Bc. Jaroslav Kubala

1.12.2014

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
03

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky Porotherm

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 523 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,2

61 Upravy povrchů vnitřní 367 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,2

99 Staveništní přesun hmot 57 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

949 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,4Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 949 120,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 949 120,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 949 120,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 949 120,00 0,00

Zařízení staveniště 2,00 949 120,00 18 982,00

Provoz investora 0,00 949 120,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 949 120,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 949 120,00 0,00

18 982,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
03

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky Porotherm

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.3

Poř. č. Položka Popis

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

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311 23-8130.R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 19 
cm m2 117,0158 1 012,00 118 419,99 0,21215 24,82490

2.NP: 5,55*3,3+4,83*3,3+5,55*3,3 52,5690

-1,7*2 -3,4000

3.NP: (5,55+4,83+5,55+5,55)*3,41 73,2468

-(1,7+1)*2 -5,4000

2 317 16-8111.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm
kus 15,0000 205,50 3 082,50 0,01726 0,25890

1.NP: 5 5,0000

2.NP: 5 5,0000

3.NP: 5 5,0000

3 317 16-8112.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm
kus 6,0000 279,50 1 677,00 0,02288 0,13728

1,NP: 4 4,0000

2.NP: 1 1,0000

3.NP: 1 1,0000

4 317 16-8115.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/200 cm
kus 4,0000 400,50 1 602,00 0,03512 0,14048

2.NP: 2 2,0000

3.NP: 2 2,0000

5 317 16-8122.R00 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/125 cm
kus 18,0000 297,00 5 346,00 0,02575 0,46350

1.PP: 2 2,0000

1.NP: 5 5,0000

2.NP: 7 7,0000

3.NP: 4 4,0000

6 317 16-8123.R00 Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/150 cm
kus 2,0000 335,50 671,00 0,03034 0,06068

1.PP: 2 2,0000

7 342 24-8114.R00 Příčky POROTHERM Profi tl. 14 cm
m2 343,3352 624,00 214 241,16 0,17646 60,58493

1.PP: (5,55+4,83+3+3,21+11,95)*3 85,6200

-(0,9+1,1+1,1+1)*2 -8,2000

1.NP: (4,83+5,55+5,35+7,35+2,61+4,35+4,47)*3,3 113,8830

-(0,9+0,9+1+1+2+0,9)*2 -13,4000

2.NP: (5,75+2,19+5,55+5,55+11,96+3,61)*3,3 114,2130

-1*2*4 -8,0000

-0,9*2*3 -5,4000

3.NP: (5,55+11,96+3,61)*3,41 72,0192

-(1+0,9+0,9+0,9)*2 -7,4000

8 342 24-8141.R00 Příčky POROTHERM CB tl. 11,5 cm
m2 152,0882 558,00 84 865,22 0,12107 18,41332

1.NP: 

(1,2+2,61+1,39+1,21+1,36+0,6+2,96+2,36+1,25+2,82+4,04+3,14+2,71)*3,3

91,2450

-(1+0,9+0,8+1+1+0,8+0,8+0,8+0,7)*2 -15,6000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
03

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky Porotherm

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.4

Poř. č. Položka Popis

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

2.NP: (2+3,61+1,1+1,1+2,42+1,71+1,71+0,45)*3,3 46,5300

-0,8*2*5 -8,0000

-0,9*2 -1,8000

3.NP: (3,61+1,31+1,31+2+2,42+1,71+1,71+0,45)*3,41 49,5132

-(0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 -9,8000

9 342 24-8360.U00 Příčky z cihel Porotherm CB tl. 8 cm
m2 197,4616 475,00 93 794,26 0,06740 13,30891

1.PP: (1,8+0,53+0,33+0,25+0,59+1,5)*3 15,0000

1.NP: 

(1,71+0,13+1,5+0,33+0,25+1,18+0,53+1,84+0,21+0,21+1,4+1,1+2,61)*3,3

42,9000

(2,61+1,3+1,2+0,58+0,58+0,25)*3,3 21,5160

2.NP: 

(1,1+1,1+1,1+0,9+1,19+1,19+3,61+3,61+1,58+0,51+0,58+0,56+0,33)*3,3

57,2880

1,3*1,2 1,5600

3.NP: 

(0,9+1,1+1,19+1,19+1,1+1,1+3,61+3,61+0,64+0,25+0,25+0,33+1,58+0,51)*3,

59,1976

Svislé a kompletní konstrukce3 523 699,13 118,19290

61 Upravy povrchů vnitřní

10 612 42-1637.R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
m2 1 347,1878 273,00 367 782,27 0,04766 64,20697

1.PP: 

(11,95+6,06+3+5,55+2,23+3,21+3,21+3,28+1,18+0,61+5,55+4,83+4,5)*2,84

156,6544

(0,33+0,33+5,55+5,55+0,59+1,58)*2,84 39,5612

-(0,9+0,9+1,1+1,1+1+1+1,1+1,1)*2 -16,4000

1.NP: 

(1,3+1,1+1,1+1,1+1,2+2,61+2,61+1,3+1,59+1,59+1,2+1,2+5,35+0,14)*3,11

72,7429

(3,65+5,65+2,61+1,1+1,1+1,15+1,21+1,26+1,4+1,09+0,6+0,6+0,115)*3,11 66,9738

(1,11+2,33+1,6+1,81+2+0,21+2,61+4,21+2,96+0,86+1,25+1,25)*3,11 69,0420

(1,5+1,5+2,85+2,36+1,18+0,61+4,83+4,5+0,33+0,33+0,59+0,59+0,41)*3,11 67,1138

(5,55+5,55+2,82+0,9+3,14+2,71+2,43+1,71+0,21+1+1,29+1)*3,11 88,0441

(0,21+1,5+2,12+3,14+3,14)*3,11 31,4421

-(0,8+0,8+0,8+0,8+0,7+0,7+0,9+0,9+0,9+0,9+0,8+0,8+1+1+1+1+1+1)*2 -31,6000

-(1+1+2+1+1+0,9+0,9+0,8+0,8+0,9+0,9)*2 -22,4000

2.NP: 

(5,22+0,64+3,3+5,22+5,55+3,6+2,04+5,55+5,55+5,55+5,55+4,83+4,5+0,33)*3

189,5190

(0,33+5,55+5,55+5,75+3,11+2,19+2,19+2,5+0,92+0,59+1,58+2+2+3,6)*3,3 124,9380

(5,45+3,61+8,25+1,19+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,19+1,1+1,1)*3,3 96,9870

(3,61+1,4+3,61+3,61+2,42+1,61+1,45+0,9+0,11+1,19+1,49+1,5+1,5)*3,3 80,5200

(1,1+1,1+1,1+1,1+1,1)*3,3 18,1500

-(0,8*10*2+0,9*8*2+8*1*2+1,7*2) -49,8000

3.NP: (5,22+0,64+0,33+5,22+3,6+3,6+2+5,45+3,61+5,55+5,55+4,83)*3,3 150,4800

(5,55+2+8,25+8,25+3,61+1,4+3,61+1,1+1,1+0,9+1,1+1,1+1,1+1,1)*3,3 132,5610

(1,1+1,1+1,19+1,19+3,61+2,42+1,1+1,1+1,1+1,1+1,1+1,5+1,5)*3,3 63,0630

(1,61+1,19+1,49+0,45+0,115+0,45+1,45+4,5+0,33+0,33+5,55)*3,3 57,6345

(0,59+1,58)*3,3 7,1610

-(0,9+0,9+0,9+0,9+1+1+1+1+0,9+0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8)*2 -30,0000

-(0,8+0,8+0,8+0,9+0,9+1,7+1,7)*2 -15,2000

Upravy povrchů vnitřní61 367 782,27 64,20697

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
03

Diplomová práce
Administrativní budova
Příčky Porotherm

Základní rozpočet
Datum tisku: 1.12.2014

List č.5

Poř. č. Položka Popis

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

99 Staveništní přesun hmot

11 998 01-2022.R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m
t 182,3999 316,00 57 638,36 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 57 638,36 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:

Stavba:

01

01

Administrativní budova

Diplomová práce List �.1Základní rozpo�et

Datum tisku: 14.11.2014
Rozpo�et: 03 P�í�ky Porotherm

Limitka profesí
�íslo Po�et NhProfese Mzda/hod Mzda celkem

OMÍTKÁ� - t�ída 7412307 775,98017 141,00 109 413,20

ZEDNÍK - t�ída 6412106 174,83106 120,00 20 979,73

STAVEBNÍ D�LNÍK419000 119,63102 106,50 12 740,70

SAMOSTATNÝ STAVEBNÍ D�LNÍK419110 98,86639 106,50 10 529,27

ZEDNÍK - t�ída 8412108 35,60637 149,50 5 323,15

TESA�, LEŠENÁ�413100 44,27493 106,50 4 715,28

�IDI�-MAZA� STROJ� - t�ída 6441006 27,35998 120,00 3 283,20

STAVEBNÍ D�LNÍK - t�ída 4419004 31,73758 96,30 3 056,33

ZEDNÍK OSAZOVA� - t�ída 6412146 10,67000 120,00 1 280,40

�IDI�-MAZA� STROJ�441000 3,83040 106,50 407,94

�IDI�-MAZA� STROJ� - t�ída 4441004 0,91200 96,30 87,83

171 817,031 323,69989

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Příloha diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ  
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Vypracoval: Bc. Jaroslav Kubala 



 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTUP PROGRAMU TEPLO 2010 

PRO VARIANTU 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : Varianta 1 - sádrokartonová příčka
Zpracovatel : Bc. Jaroslav Kubala
Zakázka : Diplomová práce
Datum : 19.11.2014

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Sádrokarton  0.0125   0.2200 1060.0   750.0        9.0  0.0000
 2 Isover Piano  0.1000   0.0420  840.0    16.0        1.0  0.0000
 3 Sádrokarton  0.0125   0.2200 1060.0   750.0        9.0  0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

   1       31   21.0  32.2  800.4   -2.4  81.2  406.1
   2       28   21.0  34.3  852.6   -0.9  80.8  457.9
   3       31   21.0  38.5  956.9    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.0  44.4 1103.6    7.7  77.5  814.1
   5       31   21.0  53.0 1317.4   12.7  74.5 1093.5
   6       30   21.0  59.5 1478.9   15.9  72.0 1300.1
   7       31   21.0  63.0 1565.9   17.5  70.4 1407.2
   8       31   21.0  61.9 1538.6   17.0  70.9 1373.1
   9       30   21.0  54.1 1344.7   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.0  45.3 1126.0    8.3  77.1  843.7
  11       30   21.0  38.3  952.0    2.9  79.5  597.9
  12       31   21.0  34.7  862.5   -0.6  80.7  468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        2.49 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.375 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.40 / 0.43 / 0.48 / 0.58 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.7E+0009 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :        20.6



 

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         0.8 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       17.95 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.910

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1    7.0  0.401    3.8  0.264   18.9  0.910   36.7
   2    7.9  0.402    4.7  0.255   19.0  0.910   38.7
   3    9.6  0.368    6.3  0.186   19.4  0.910   42.5
   4   11.8  0.305    8.4  0.054   19.8  0.910   47.8
   5   14.5  0.213   11.1 ------   20.3  0.910   55.5
   6   16.3  0.072   12.8 ------   20.5  0.910   61.2
   7   17.2 ------   13.7 ------   20.7  0.910   64.2
   8   16.9 ------   13.4 ------   20.6  0.910   63.3
   9   14.8  0.193   11.4 ------   20.3  0.910   56.5
  10   12.1  0.296    8.7  0.033   19.9  0.910   48.6
  11    9.5  0.367    6.3  0.186   19.4  0.910   42.3
  12    8.1  0.402    4.8  0.252   19.1  0.910   39.1

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3    e

 

tepl.[C]:  17.9  17.3 -11.8 -12.5
p [Pa]:  1367   951   582   166
p,sat [Pa]:  2056  1968   220   207

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

 

   1  0.1125  0.1125  9.831E-0007

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      5.466 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:     19.530 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzační zóna č.  1
Hranice kondenzační zóny Akt.kond./vypař. Akumul.vlhkost

Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 

  1  0.1125  0.1125  1.97E-0008    0.0529
  2   ---     ---   -2.46E-0008    0.0000
  3   ---     ---       ---         ---  
  4   ---     ---       ---         ---  
  5   ---     ---       ---         ---  
  6   ---     ---       ---         ---  
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  
 11   ---     ---       ---         ---  
 12   ---     ---       ---         ---  

 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0529 kg/m2
 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry



 

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010



 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTUP PROGRAMU TEPLO 2010 

PRO VARIANTU 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : Varianta 2 - příčka YTONG
Zpracovatel : Bc. Jaroslav Kubala
Zakázka : Diplomová práce
Datum : 19.11.2014

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Ytong omítka v  0.0050   0.3500 1000.0  1000.0       10.0  0.0000
 2 Ytong P2-500  0.1250   0.1500 1000.0   500.0        7.0  0.0000
 3 Ytong omítka v  0.0050   0.3500 1000.0  1000.0       10.0  0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

   1       31   21.0  53.9 1339.7   -2.4  81.2  406.1
   2       28   21.0  56.0 1391.9   -0.9  80.8  457.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.0  57.8 1436.7    7.7  77.5  814.1
   5       31   21.0  60.9 1513.7   12.7  74.5 1093.5
   6       30   21.0  64.0 1590.8   15.9  72.0 1300.1
   7       31   21.0  65.7 1633.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31   21.0  65.1 1618.1   17.0  70.9 1373.1
   9       30   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.0  58.0 1441.6    8.3  77.1  843.7
  11       30   21.0  56.9 1414.3    2.9  79.5  597.9
  12       31   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        0.86 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.969 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.99 / 1.02 / 1.07 / 1.17 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.2E+0009 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :         9.4



 

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         3.5 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       13.62 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.783

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   14.7  0.732   11.3  0.586   15.9  0.783   74.1
   2   15.3  0.741   11.9  0.584   16.2  0.783   75.4
   3   15.6  0.698   12.1  0.507   17.1  0.783   72.6
   4   15.8  0.610   12.4  0.351   18.1  0.783   69.2
   5   16.6  0.474   13.2  0.057   19.2  0.783   68.1
   6   17.4  0.298   13.9 ------   19.9  0.783   68.5
   7   17.8  0.095   14.3 ------   20.2  0.783   68.8
   8   17.7  0.172   14.2 ------   20.1  0.783   68.7
   9   16.8  0.450   13.3 ------   19.3  0.783   68.1
  10   15.9  0.596   12.4  0.325   18.2  0.783   68.8
  11   15.6  0.700   12.1  0.510   17.1  0.783   72.7
  12   15.5  0.743   12.0  0.585   16.3  0.783   75.8

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3    e

 

tepl.[C]:  13.6  13.2 -11.4 -11.8
p [Pa]:  1367  1305   228   166
p,sat [Pa]:  1559  1517   229   220

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

 

   1  0.0585  0.1071  1.295E-0007

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.132 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:     10.642 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : Varianta 3 - příčka porotherm
Zpracovatel : Bc. Jaroslav Kubala
Zakázka : Diplomová práce
Datum : 19.11.2014

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Omítka vápenoc  0.0150   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000
 2 Porotherm 11.5  0.1150   0.2600 1000.0   850.0       10.0  0.0000
 3 Omítka vápenoc  0.0150   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

   1       31   21.0  53.9 1339.7   -2.4  81.2  406.1
   2       28   21.0  56.0 1391.9   -0.9  80.8  457.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.0  57.8 1436.7    7.7  77.5  814.1
   5       31   21.0  60.9 1513.7   12.7  74.5 1093.5
   6       30   21.0  64.0 1590.8   15.9  72.0 1300.1
   7       31   21.0  65.7 1633.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31   21.0  65.1 1618.1   17.0  70.9 1373.1
   9       30   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.0  58.0 1441.6    8.3  77.1  843.7
  11       30   21.0  56.9 1414.3    2.9  79.5  597.9
  12       31   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        0.47 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :       1.556 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   1.58 / 1.61 / 1.66 / 1.76 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   9.1E+0009 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :         6.3



 

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         4.2 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        9.85 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.672

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   14.7  0.732   11.3  0.586   13.3  0.672   87.6
   2   15.3  0.741   11.9  0.584   13.8  0.672   88.1
   3   15.6  0.698   12.1  0.507   15.1  0.672   82.5
   4   15.8  0.610   12.4  0.351   16.6  0.672   75.9
   5   16.6  0.474   13.2  0.057   18.3  0.672   72.1
   6   17.4  0.298   13.9 ------   19.3  0.672   71.0
   7   17.8  0.095   14.3 ------   19.9  0.672   70.5
   8   17.7  0.172   14.2 ------   19.7  0.672   70.6
   9   16.8  0.450   13.3 ------   18.5  0.672   71.8
  10   15.9  0.596   12.4  0.325   16.8  0.672   75.2
  11   15.6  0.700   12.1  0.510   15.1  0.672   82.6
  12   15.5  0.743   12.0  0.585   13.9  0.672   88.4

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3    e

 

tepl.[C]:   9.9   9.2 -10.5 -11.2
p [Pa]:  1367  1168   365   166
p,sat [Pa]:  1215  1161   247   233

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenzační zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

 

   1  0.0000  0.0000  1.289E-0006
   2  0.0446  0.1300  7.978E-0008

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      8.054 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      5.781 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010



Příloha bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRACÍ  

PRO JEDNOTLIVÉ VARIANTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Bc. Jaroslav Kubala 



 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRACÍ 

PRO VARIANTU 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchů

1 Kovová konstrukce příček 1.PP 2 dny 4.5. 15 5.5. 15

2 Záklopení a tmelení příček 1.PP 3 dny 12.5. 15 14.5. 15 3

3 Hubé instalace 1.PP 4 dny 6.5. 15 11.5. 15 1

4 Kovová konstrukce 1.NP 4 dny 6.5. 15 11.5. 15 1

5 Záklopení a tmelení 1.NP 5 dny 19.5. 15 25.5. 15 6;2FS-1 den

6 Hubé instalace 1.NP 5 dny 12.5. 15 18.5. 15 4;3

7 Kovová konstrukce 2.NP 3 dny 12.5. 15 14.5. 15 4

8 Záklopení a tmelení 2.NP 4 dny 25.5. 15 28.5. 15 9;5FS-1 den

9 Hubé instalace 2.NP 5 dny 15.5. 15 21.5. 15 7;3

10 Kovová konstrukce 3.NP 3 dny 15.5. 15 19.5. 15 7

11 Záklopení a tmelení 3.NP 4 dny 29.5. 15 3.6. 15 12;8FS-1 den

12 Hubé instalace 3.NP 5 dny 22.5. 15 28.5. 15 10;9

N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č

4.V 15 11.V 15 18.V 15 25.V 15 1.VI 15

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Diplomová práce - varianta 1 - příčky sádrokarton 

Stránka 1

Projekt: Diplomová práce - varianta 1 -
Datum: 1.12. 14



 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRACÍ 

PRO VARIANTU 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchů

1 Zdění příček 1.PP 2 dny 4.5. 15 5.5. 15

2 Omítky příček 1.PP 2 dny 12.5. 15 13.5. 15 3

3 Hubé instalace 1.PP 4 dny 6.5. 15 11.5. 15 1

4 Zdění příček 1.NP 4 dny 6.5. 15 11.5. 15 1

5 Omítky příček 1.NP 4 dny 19.5. 15 22.5. 15 6;2

6 Hubé instalace 1.NP 5 dny 12.5. 15 18.5. 15 4;3

7 Zdění příček 2.NP 3 dny 12.5. 15 14.5. 15 4

8 Omítky příček 2.NP 3 dny 25.5. 15 27.5. 15 9;5

9 Hubé instalace 2.NP 5 dny 15.5. 15 21.5. 15 7;3

10 Zdění příček 3.NP 3 dny 15.5. 15 19.5. 15 7

11 Omítky příček 3.NP 3 dny 29.5. 15 2.6. 15 12;8

12 Hubé instalace 3.NP 5 dny 22.5. 15 28.5. 15 10;9

N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S
4.V 15 11.V 15 18.V 15 25.V 15 1.VI 15

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Diplomová práce - varianta 2 - příčky YTONG 

Stránka 1

Projekt: Diplomová práce - varianta 2 -
Datum: 1.12. 14



 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRACÍ 

PRO VARIANTU 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchů

1 Zdění příček 1.PP 2 dny 4.5. 15 5.5. 15

2 Omítky příček 1.PP 3 dny 12.5. 15 14.5. 15 3

3 Hubé instalace 1.PP 4 dny 6.5. 15 11.5. 15 1

4 Zdění příček 1.NP 4 dny 6.5. 15 11.5. 15 1

5 Omítky příček 1.NP 5 dny 19.5. 15 25.5. 15 6;2

6 Hubé instalace 1.NP 5 dny 12.5. 15 18.5. 15 4;3

7 Zdění příček 2.NP 3 dny 12.5. 15 14.5. 15 4

8 Omítky příček 2.NP 4 dny 26.5. 15 29.5. 15 9;5

9 Hubé instalace 2.NP 5 dny 15.5. 15 21.5. 15 7;3

10 Zdění příček 3.NP 3 dny 15.5. 15 19.5. 15 7

11 Omítky příček 3.NP 4 dny 1.6. 15 4.6. 15 12;8

12 Hubé instalace 3.NP 5 dny 22.5. 15 28.5. 15 10;9

N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P
4.V 15 11.V 15 18.V 15 25.V 15 1.VI 15

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Diplomová práce - varianta 3 - příčky POROTHERM 

Stránka 1

Projekt: Diplomová práce - varianta 3 -
Datum: 1.12. 14


