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Anotace 

            Zadáním mé diplomové práce bylo navrhnout Administrativní budovu v Přerově. 

Objekt se bude nacházet v ulici Bayerově na parcele č. 3057. Jedná se o parcelu 

nezastavěnou. V současné době je bez využití.             

            Budoucí objekt je plánován jako obdélníková čtyřpodlažní budova, určená  

k administrativním účelům. Podzemní podlaží slouží k parkování aut zaměstnanců budovy. 

Tři nadzemní podlaží jsou poté využita ke zřízení kancelářských prostor. 

           Objekt je dle projektové dokumentace založen na ŽB desce v kombinaci se 

základovým roštem prováděným monoliticky. 

            Nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB sloupy, které společně s vodorovnými průvlaky 

tvoří kompaktní konstrukci. Stěny a příčky jsou provedeny jako zděné z dílců POROTHERM. 

           Objekt je ukončen jednoplášťovou nevětranou plochou střechou. 

 

 

Annotation 

            By entering this thesis was to propose Administrative building in Prerov. The building 

will be located in the street Bayerově on plot No. 3057th. This is an undeveloped 

parcel.currently unused. 

            The future facility is planned as a four-storey rectangular building, designed 

for administrative purposes. The underground floors are used for staff car parking building. 

Three floors are then used to set up office space. 

            The object is to the project specifications based on the ŽB board in combination with 

the underlying grid carried monolith. 

            The supporting structure of the building consists of reinforced concrete columns, 

which together with horizontal beams form a compact structure. The walls are made from 

components such as brick POROTHERM. 

            The building is single-ended non-ventilated flat roof. 
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1.  Úvod 

     1.1.  Obsah projektu 

 

            Náplní diplomové práce je vypracování prováděcího projektu administrativní budovy 

na volné ploše v Přerově. 

            Práce je zaměřena především na část pozemního stavitelství. Zahrnuje část textovou a 

část výkresovou. 

            Textová část je tvořena průvodní zprávou, technickou zprávou.  

Přílohy obsahují výpisy stavebních prvků použitých na stavbě, seznam použité literatury, 

odkazy na související normy a na nečíslované přílohy obsahující podklady k jednotlivým 

profesím nebo konstrukcím. 

            Průvodní zpráva poskytuje základní identifikační údaje o objektu, jeho zastavěné 

ploše, o podlahových plochách prostor, informace o stávajícím využití pozemku. 

            Technická zpráva pak informuje o konstrukčním a materiálovém řešení jednotlivých 

konstrukcí a prvků. 

            Výkresová část bakalářské práce zahrnuje stavební výkresy uvedené v seznamu 

výkresové dokumentace a výkresy specializace. 
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2.  Průvodní zpráva 

     2.1.  Základní údaje o stavbě                                                                                   

 

Název stavby         Administrativní budova 

Místo stavby           Přerov 

Obec             Přerov 

Charakter stavby                   novostavba 

Zastavěná plocha        cca 1 058 m2 

Obestavěný prostor        cca 7 612 m3 

 

Investor                    nezadáno 

 

Navrhl                                          Nezhyba Martin, Císařov 79, Brodek u Přerova 

                                                     Vysoká škola báňská - technická univerzita   

                                                     Ostrava 

                                                     Fakulta stavební  

                                                     Katedra pozemního stavitelství 

                                                     stud. skupina VN2PVS01 

Vedoucí bakalářské práce       Ing. Marcela Halířová, PhD.                                              

Konzultant POS                           Ing. Marcela Halířová, PhD.                                               

 

Datum zpracování                        XII/2009 

Stupeň dokumentace                    Prováděcí projekt               

 

     2.2.  Rozsah bakalářské práce                                                                                   

 

            Cílem diplomové práce bylo vypracování prováděcí projektové dokumentace 

k novostavbě administrativní budovy v Přerově. Parcela se nachází v ulici Bayerově. 

V současné době není využita. Projekt je zaměřen na pozemní stavitelství. 

 

 

 



  
        Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

              Diplomová práce                         Administrativní budova - Přerov                     Bc.Martin Nezhyba 
     
 
 

 - 5 - 

  

     2.3.  Urbanistické a architektonické řešení                                                               

 

            Objekt se nachází v zastavěné části poblíže centra. Nyní není parcela využita. Jedná se 

o místo, s přijatelnou dostupností MHD. V blízkosti je autobusová zastávka. 

            Stávající zástavba působí poměrně moderním dojmem. Objekt je půdorysně řešen jako 

obdélníková moderní stavba, která odpovídá zadání. 

 

     2.4.  Dispoziční řešení 

 

            Objekt je situován rovnoběžně s osou komunikace. Vertikálně je rozdělen na čtyři 

podlaží. Jedno podzemní podlaží je využito ke garážovému stání. Nadzemní podlaží jsou 

využita jako kancelářské prostory.  

            1.PP je využito k podzemnímu parkování. Jsou zde parkovací místa pro 9 osobních 

automobilů. Tyto plochy jsou určeny pouze zaměstnancům objektu. V 1.PP se dále nachází 

technická místnost a kotelna. Další parkovací stání je řešeno v úrovni terénu vedle budovy. 

            V 1.NP je řešena jídelna pro zaměstnance, veřejná knihovna a samozřejmě chodba 

zajišťující přístup i do vyšších podlaží. 

            Do 2.NP vyjedeme osobním výtahem nebo po schodišti. To je navrženo jako 

dvouramenné železobetonové schodnicové. Ve 2.NP se přes chodbu dostaneme do  všech 

prostor. V celém podlaží se nachází kancelářské místnosti se zasedací místností a přilehlou 

kuchyňkou. 

            3.NP je svým využitím a dispozičním řešením prakticky kopii 2.NP. Toto podlaží je 

však určeno i pracovníkům vedoucích pozic. Některé kanceláře jsou proto větší. 

            Všechna podlaží mají hygienická zařízení.  

 

     2.5.  Staveniště       

 

            Staveniště bude v průběhu výstavby chráněno před vstupem nežádoucích osob 

oplocením. Přístup na staveniště bude řešen z ulice Bayerovi. Pozemek bude při stavbě plně 

využit. 
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     2.6.  Péče o životní prostředí 

   

            Během výstavby bude zajištěna ochrana vzrostlé zeleně. Všechny plochy staveniště a 

ostatní plochy stavbou dotčené, budou po dokončení prací znovu ohumusovány, osety travou 

a uvedeny do původního stavu. 

     

     2.7.  Konstrukční řešení objektu 

                                                  

            Objekt je navržen jako čtyřpodlažní budova. Základy budou provedeny jako 

kombinace ŽB desky a základového roštu.  

            Nosnou konstrukcí objektu jsou ŽB sloupy, které společně s vodorovnými průvlaky 

vytváří kompaktní konstrukci. Budova je zateplena kontaktně po celém vnějším povrchu 

zateplovacími deskami z polystyrénu. 

            Objekt je ukončen jednoplášťovou nevětranou plochou střechou. 

 

     2.8.  Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

 

            Přístupu do objektu nebrání tělesně postiženému žádná nevhodně navržená 

konstrukce. Přístup do vyšších pater je umožněn výtahem. Řešení výtahu odpovídající 

vyhlášce po dohodě s dodavatelem zařízení. 

 

     2.9.  Dodržení obecných požadavků na výstavbu     

 

            Při zpracování dokumentace bylo postupováno v souladu s vyhláškou MMR 

č.137/1998 Sb. O obecných  technických požadavcích, se Stavebním zákonem 

č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace staveb 

respektuje ustanovení platných ČSN a EN, a to zejména norem, týkajících se stavebního a 

dispozičního řešení ČSN 734301 obytné budovy, konstrukčních částí objektů (betonové, 

zděné a dřevěné konstrukce) a závazné ČSN 730540 - část 2, změna 2008 Tepelná ochrana 

budov - požadavky. 
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     2.10.  Předpokládaná doba výstavby         

 

            Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců.   
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3.  Technická zpráva 

     3.1.  Vytýčení stavby      

 

            Stavba je polohopisně vytýčena dle projektové dokumentace, tak aby její umístění 

nenarušovalo okolní zástavbu. Umístění bylo voleno tak, aby bylo v souladu s regulačním 

plánem. 

            Vytýčení stavby bude provádět odborná osoba, která o vytýčení vyhotoví protokol. 

 

 

     3.2.  Zemní práce 

      

            Zemní práce v tomto projektu znamenají složitou činnost a to zejména vzhledem 

k rozsahu stavby a faktu, že budova je podsklepená. Na druhou stranu budou výkopy 

provedeny nad hladinou spodní vody. Z tohoto důvodu není potřeba řešit odvodnění výkopu. 

Objekt se rovněž nachází v únosné zemině a proto není třeba zeminu jakýmkoli způsobem 

upravovat.  

            Malá část vykopané zeminy bude použita na zásypy a úpravu terénu, zbylá zemina se 

odveze na skládku. 

 

     3.3.  Základové konstrukce 

 

            Základy budou provedeny jako kombinace ŽB desky a vyarmovaného základového 

roštu. Třída betonu a způsob vyztužení je navrhnut a během stavby konzultován se statikem. 

Protože se objekt nachází na volné parcele není třeba řešit přitížení základů od okolní 

zástavby. 

  

     3.4.  Svislé nosné konstrukce     

 

            Svislými nosnými konstrukcemi jsou ŽB monolitické sloupy. Ty budou ve 

vodorovném směru ještě doplněny o průvlaky ( š/v – 400/500 ). Celá konstrukce bude 

vzájemně vyarmována tak, aby vytvářela jednu celistvou konstrukci. 
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            Mezi svislé konstrukce dále patří obvodové a některé vnitřní konstrukce. Jsou 

provedeny z cihlových dílců POROTHERM v patřičných tloušťkách viz. projektová 

dokumentace. Obvodové konstrukce jsou potom z vnější strany, pro dodržení tepelného 

odporu, ještě zaizolovány tepelněizolačními deskami z polystyrénu. 

 

     3.5.  Nenosné dělící konstrukce     

 

            Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny z cihlových dílců POROTHERM. Jsou 

provedeny z cihel POROTHERM  8 P+D vyzděné na maltu POROTHERM TM. 

Viz. projektová dokumentace. 

 

     3.6.  Vodorovné konstrukce     

  

            Stropní konstrukce je provedena jako ŽB křížem vyztužená deska z betonu  

C 30/37 o tl. 250 mm. Beton musí splňovat ČSN EN 206-1 a charakteristiky betonu dle ČSN 

EN 1992-1-1. Na ni je následně provedena konstrukce podlahy. Stropní konstrukce je 

vyarmována tak, aby spolupůsobila s dalšími nosnými prvky podlaží, tj. průvlaky a sloupy, a 

vytvořila tak spolu s těmito prvky stabilní nosnou konstrukci. 

            Betonáž stropní konstrukce bude prováděna pomocí systémového bednění. 

 

     3.7.  Schodiště, žebříky, výtahy                                                                               

             3.7.1.      Schodiště   

 

            V objektu je navrženo schodiště, které spojuje 1.NP, 2.NP a 3.NP. Toto schodiště je 

navrženo jako dvouramenné železobetonové schodnicové. Nosnou konstrukci tohoto 

schodiště tvoří schodnice tvaru L. Schodišťové stupně jsou následně vybetonovány do 

bednění. Rozměr a počet stupňů je uveden v projektové dokumentaci. 
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             3.7.2.      Žebříky 

 

            Pro výstup na střechu musí být zřízen žebřík. Konstrukce žebříku je provedena jako 

ocelová. Žebřík se skládá ze dvou částí, ze samotného žebříku a ochranného koše. Bližší 

specifikace je uvedena ve výpisu zámečnických výrobků.   

            Přístup k žebříku je z východní strany domu z parkoviště.              

 

             3.7.3.      Výtahy 

 

            Osobní výtah zajišťuje bezbariérový přístup tělesné postiženým do vyšších pater 

budovy. Je však určen nejen tělesně postiženým. Jeho návrh, realizaci a montáž bude mít na 

starosti dodavatel tohoto výtahu. Návrh bude probíhat po konzultacích s architektem. 

 

 

     3.8.  Zastřešení         

 

            Střecha objektu je navržena jako plochá. Odvodnění střechy je provedeno dvěma 

střešními svody, odkud deštová voda putuje do kanalizace. Spád střešních ploch je uveden 

v projektové dokumentaci. Nad střechu je rovněž vyvedena vnitřní kanalizace pro její 

odvětrání. Součástí projektové dokumentace jsou rovněž detaily řešící oplechování 

zaatikového žlabu a vpusť. 

 

     3.9.  Výplně otvorů a prosklená fasáda                                                                   

             3.9.1.      Okenní otvory      

 

            Okenní otvory jsou navrženy jako plastová okna s izolačním dvojsklem 

 U=1,1 W/m2K. Všechna okna jsou navržena jako otevíravá, sklápěcí nebo s pevným rámem. 

Více projektová dokumentace. 
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             3.9.2.      Dveřní otvory                                                                                    

 

            Dveře vnější jsou provedeny jako ocelové. Vstupní dveře jsou provedeny jako 

turniketové. Přesnější specifikace je uvedena ve výpisu zámečnických výrobků. 

            Dveře vnitřní jsou provedeny jako dřevěné do ocelové zárubně. Bližší specifikace je 

uvedena ve výpisu truhlářských prvků. 

 

     3.10.  Hydroizolace          

 

            Objekt je ve spodní části izolován hydroizolací SKLOBIT 40 MINERAL. 

Hydroizolace je proti poškození chráněna přizdívkou z cihel plných pálených. Hydroizolace 

střechy je provedena pomocí modifikovaného hydroizolačního pásu PARAELAST PV S 50-

25. Přesná skladba ploché střechy je součástí této zprávy v oddílu skladba podlah.            

                                                                        

     3.11.  Tepelná izolace                                                                                              

 

            Konstrukci je třeba celoplošně tepelně izolovat proti vzniku tepelných ztrát. K tomuto 

je použita tepelná izolace z polystyrénu tl. 50 mm provedená kontaktně. Skladby podlah jsou 

uvedeny v této technické zprávě v oddílu skladba podlah. 

 

Výpočet tepelného odporu 

 

Stěna v místě ŽB sloupu 

Skladba stěny                                    d(m)                    λ                     R=d/λ    

Vnější omítka štuková                          0,015                  0,99                 0,01515 

Tep.izol.polystyrén                               0,05                    0,043               1,25 

POROTHERM 400 P+D                      0,4                      0,155               2,58 

Vnitřní omítka vápenná                        0,010                  0,87                 0,01149 

 

                                                                                                    R = 3,86 M2K/W 

R = 3,86 M2K/W  →  U = 0,259 W/M2K → VYHOVUJE 
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Plochá střecha 

Skladba střechy                                 d(m)                   λ                      R=d/λ   

Cementový potěr                                  0,10                   1,43                 0,0699 

Extrudovaný polystyrén                       0,20                    0,042               4,762 

ŽB Nosná konstrukce                           0,25                    1,43                 0,1748 

Vnitřní omítka vápenná                        0,010                  0,87                 0,01149 

 

                                                                                                  R = 5,018 M2K/W 

R = 5,01 M2K/W  →  U = 0,199 W/M2K → VYHOVUJE 

 

     3.12.  Úpravy povrchů   

 

            Úprava vnějšího povrhu je provedena vápennou štukovou omítkou v barvě červená. 

Konkrétní odstín barvy bude upřesněn dle nabídky dodavatele. Vnější povrch 2.NP, dle 

projektové dokumentace, bude upraven obkladem firmy DECEUNINCK v odstínu dle výběru 

investora. 

            Vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny vápennými omítkami vyrobenými ze 

suchých směsí. V sociálních místnostech bude proveden keramický 

obklad do výšky 2000 mm. 

            Pro všechny obklady platí, že budou k lepení použity tmely, jejichž vlastnosti 

odpovídají požadavkům účelu místnosti. V rozích budou použity plastové obkladové lišty. 

Dilatační spáry budou řešeny dilatačními lištami, případně silikonovými tmely.  

 

     3.13.  Kročejová izolace    

 

            Je navržena v podlaze jednotlivých pater viz. skladba podlah 

 

     3.14.  Podhled                                                                                                           

 

            Je navržen pod stropní konstrukcí 1.PP z tepelné izolace z desek z polystyrénu v tl 120 

mm. 
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     3.15.  Podlahy 

 

            Na prostory WC, koupelny chodby i dalších vnitřních prostor bude použita keramická 

dlažba dle výběru investora. 

Kompletní skladba podlah je součástí projektové dokumentace, popřípadě této technické 

zprávy, odstavec skladba podlah. 

                                                                                                            

     3.16.  Klempířské konstrukce                                                                                    

 

            Viz. výpis klempířských výrobků. 

 

     3.17.  Truhlářské konstrukce       

 

            Viz. výpis klempířských výrobků.       

               

                                              

     3.18.  Zámečnické konstrukce                                                                                   

 

            Viz. výpis zámečnických výrobků. 

 

     3.19.  Venkovní komunikace                                                                                     

 

            Vstup do objektu je řešen z nově vybudované příjezdové cesty z ulice Bayerovi. 

Chodníky budou využity stávající. Příjezdová plocha bude kryta zámkovou dlažbou v odstínu 

přírodní, šedá.  

 

     3.20.  Dokončovací úpravy          

 

            K objektu je nově vybudována příjezdová cesta. Je kryta zámkovou dlažbou v odstínu 

přírodní šedá. Chodníky kolem objektu zůstanou stávající. Plochy dotčené stavbou budou 

ohumusovány a upraveny do původního stavu.  
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     3.21.  Kanalizace                                                                                                       

 

            Stavba přípojek inženýrských sítí bude napojena na stávající inženýrské veřejné sítě. 

Nové vedení přípojky bude provedeno v souladu s  

ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

Výkopové a jiné práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny bezpečnostní 

předpisy. 

            Rozvody kanalizace musí být v souladu s vyhláškou 21/1996 tepelně izolovány. 

Kanalizace řeší odvedení dešťových a splaškových vod z objektu. Splašková i dešťová 

kanalizace bude napojena na jednotnou veřejnou kanalizaci. 

            Vnitřní kanalizace bude provedena v celém rozsahu z trub plastových. 

 

     3.22.  Vodovod   

 

            Stavba přípojek inženýrských sítí bude prováděna v území, v němž se nenachází 

podzemní vedení, která je nutno v návrhu tras nových zařízení respektovat. Nová vedení 

budou stávající řády křížit a budou umístěna v souběhu tak, aby řešení odpovídalo ustanovení 

ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

Výkopové a jiné práce budou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny bezpečnostní 

předpisy. 

            Objekt vodovodní přípojky řeší napojení objektu na veřejný vodovodní řád. Zemní 

vodovodní přípojka bude vedena souběžně s plynovou přípojkou, přičemž budou dodrženy 

zásady prostorového uspořádání inženýrských sítí dle 

ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.                                              

                                                  

     3.23.  Vytápění objektu    

 

            Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem umístěným v kotelně 1.PP. Otopná tělesa 

budou umístěna pod okny.                    

                                                                     

 

 



  
        Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

              Diplomová práce                         Administrativní budova - Přerov                     Bc.Martin Nezhyba 
     
 
 

 - 15 -

  

     3.24.  Protiradonová opatření                               

 

            Po provedení radonového průzkumu nebylo zjištěno nadměrné množství tohoto plynu. 

Proto jako protiradonové opatření bude stačit běžná hydroizolace.  

 

                                                     

     3.25.  Zásobování elektrickou energií                                                                       

 

            Elektroinstalace bude provedena dle platných ČSN. Přípojka NN provedena jako 

nadzemní. 

 

 

4.  Výpočet TZB 

     4.1.  Roční potřeba vody                                                                                          

 

            Je součástí přílohy této zprávy 

 

     4.2.  Vytápění       

 

            Není součástí této technické zprávy 

                                                                                                     

     4.3.  Stanovení kanalizace - výpočet splaškových vod                                            

 

            Je součástí přílohy této zprávy          
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7.  Výpis prvků stavebních konstrukcí 

     7.1.  Výpis truhlářských výrobků                                                                                  
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     7.2.  Výpis zámečnických výrobků                                                                               
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     7.3.  Výpis plastových výrobků                                                                                    
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     7.4. Výpis klempířských výrobků                                                                                 
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     7.5.  Výpis keramických překladů Porotherm                                                              
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8.  Skladba podlah                                                                                                     
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Zařízení staveniště 

 

1.  Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby        Administrativní budova 

Místo stavby          Přerov, ul. Bayerova, p.č. 3057 

Obec            Přerov 

Charakter stavby       novostavba 

Zastavěná plocha       cca 1 058 m2 

Obestavěný prostor       cca 7 612 m3 

Investor                   nezadáno 

Navrhl                                          Nezhyba Martin, Císařov 79, Brodek u Přerova 

                                                     Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava                                                     

                                                     Fakulta stavební  

                                                     Katedra pozemního stavitelství 

                                                     stud. skupina VN2PVS01 

Vedoucí práce                   Ing. Marcela Halířová, PhD.                                              

Konzultant POS                           Ing. Marcela Halířová, PhD.                                               

Datum zpracování                        IV/2010 

 

 

2.  Základní informace o stavbě 

     2.1. Obecný popis stavby  

 

            Parcela se nachází v Přerově, v ulici Bayerově naproti supermarketu TESCO. Jedná se 

o p.č. 3057. Pozemek je volný, bez momentálního využití. 

            Budoucí objekt je plánován jako obdélníková čtyřpodlažní budova, určená  

k administrativním účelům. Podzemní podlaží slouží k parkování aut zaměstnanců budovy. 

Tři nadzemní podlaží jsou poté využita ke zřízení kancelářských prostor. 

            Objekt je dle projektové dokumentace založen na ŽB desce v kombinaci se 

základovým roštem prováděným monoliticky. 
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            Nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB sloupy, které společně s vodorovnými průvlaky 

tvoří kompaktní konstrukci. Stěny a příčky jsou provedeny jako zděné z dílců POROTHERM. 

            Objekt je ukončen jednoplášťovou nevětranou plochou střechou. 

 

     2.2. Dispoziční řešení  

 

            Objekt je situován rovnoběžně s osou komunikace. Vertikálně je rozdělen na čtyři 

podlaží. Jedno podzemní podlaží je využito ke garážovému stání. Nadzemní podlaží jsou 

využita jako kancelářské prostory.  

            1.PP je využito k podzemnímu parkování. Jsou zde parkovací místa pro 9 osobních 

automobilů. Tyto plochy jsou určeny pouze zaměstnancům objektu. V 1.PP se dále nachází 

technická místnost a kotelna. Další parkovací stání je řešeno v úrovni terénu vedle budovy. 

            V 1.NP je řešena jídelna pro zaměstnance, veřejná knihovna a samozřejmě chodba 

zajišťující přístup i do vyšších podlaží. 

            Do 2.NP vyjedeme osobním výtahem nebo po schodišti. To je navrženo jako 

dvouramenné železobetonové schodnicové. Ve 2.NP se přes chodbu dostaneme do  všech 

prostor. V celém podlaží se nachází kancelářské místnosti se zasedací místností a přilehlou 

kuchyňkou. 

            3.NP je svým využitím a dispozičním řešením prakticky kopii 2.NP. Toto podlaží je 

však určeno i pracovníkům vedoucích pozic. Některé kanceláře jsou proto větší. 

            Všechna podlaží mají hygienická zařízení. 

 

 

3.  Etapizace prací 

 

           Veškeré stavební činnosti provádějící se na staveništi se rozdělují podle vývoje do 

několika etap. Podle fáze (etapy) se také mění výrobní a provozní zařízení staveniště. 

 

 

 

 

 



  
        Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

               Diplomová práce                      Administrativní budova - Přerov                      Bc.Martin Nezhyba 
   
 
 

 - 5 - 

  

     3.1. Etapa 1 - Výkop a zajištění stavební jámy     

      

            Veškerá mechanizace je popsána v dalším průběhu této technické zprávy. Výkop je 

proveden v únosné zemině s hladinou podzemní vody pod dnem budoucí stavební jámy. 

Stěny výkopu jsou svahovány. 

            Obslužnost stavební jámy dopravními prostředky je po vnitrostaveništních 

komunikacích, které jsou popsány rovněž dále. 

 

     3.2. Etapa 2 - Hrubá stavba - podzemní část           

  

            Je dodán a zprovozněn věžový jeřáb. Dodány konstrukce a materiály potřebné v další 

fázi výstavby. Provedeny základové konstrukce a hrubá stavba 1.PP. 

 

     3.3. Etapa 3 - Hrubá stavba - nadzemní část          

   

            Pro plochy zařízení staveniště už je využit i strop 1.PP. Nesmí však dojít k jeho 

nadměrnému přetěžování, aby nebyla ohrožena jeho únosnost. Cihly POROTHERM jsou na 

staveniště dováženy průběžně s výstavbou jednotlivých pater. 

 

     3.4. Etapa 4 - Ostatní práce HSV, PSV 

           

            V návaznosti na postup prací je smontováno lešení a stavební výtahová plošina. 

Současně dochází k demontáži jeřábu. 

 

     3.5. Etapa 5 - Kompletace, venkovní úpravy            

 

            Provádí se dokončovací práce na objektu administrativní budovy. Okolní porost a 

komunikace k objektu se upravuje dle projektové dokumentace a požadavků investora. 

Veřejný chodník před objektem v ulici Bayerově se uvede do původního stavu. 
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4.  Charakteristika staveniště 

 

            Pozemek se nachází v rovinném terénu bez výškových rozdílů. Stavba bude zahájena 

předáním staveniště mezi zástupci investora a hlavního dodavatele stavby. Staveniště se musí 

zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 

mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, 

prachem apod. Dále potom k znečišťování pozemních komunikací 

            Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je prostor staveniště 

nevyužívaný. Pro zařízení staveniště bude proveden zábor pozemku p.č. 3057 a se souhlasem 

vlastníka i pozemku 3056. Hranice pro zábor bude vytýčena objednatelem a předána při 

převzetí staveniště. 

            Staveniště se začne budovat dva týdny před zahájením prací na stavbě a bude se 

postupně budovat a utvářet podle aktuálních potřeb v průběhu stavby.  

            Nejpozději před zahájením výkopových prací investor zajistí vytýčení a ověření 

polohy stávajících inženýrských sítí.  

            Při provádění napojení přípojek kanalizací, vody a plynu na veřejný řád 

předpokládáme částečné omezení průchodu po veřejné komunikaci, zejména přilehlém 

stávajícím chodníku. 

            Objekty zařízení staveniště se budou postupně likvidovat tak, aby bylo před 

definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. 

 

     4.1. Geologické podmínky 

 

            Na území se nachází souvislá vrstva ornice tloušťky 0,30 m, třídy těžitelnosti 1. 

Odtěžená ornice bude uložena na mezideponii zřízené severně za objektem. Pod ornicí je 

vrstva písčité hlíny, třídy těžitelnosti 2. Část této vrstvy bude uložena rovněž na mezideponii a 

poté použita na úpravu terénu. Zbylá část bude odvezena na skládku. 

            Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní výkopu. 
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5.  Realizované objekty 

 

           SO 01 Administrativní budova 

           SO 02 Zpevněné plochy a chodníky 

           SO 03 Přípojka elektro - NN 

           SO 04 Vodovodní přípojka 

           SO 05 Kanalizační přípojka 

           SO 06 Terénní úpravy 

           SO 07 Úpravy dopravního napojení 

 

 

6.  Termíny a lhůty výstavby 

 

            Časový postup prací včetně harmonogramu je součástí přílohy projektové 

dokumentace. 

 

 

7.  Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště 

     7.1. Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace 

 

            Přístupovou komunikací pro primární dopravu materiálů a mechanizace na vlastní 

staveniště je ulice Bayerova. Přejezd z vozovky do prostoru prováděné stavby je přes zábor 

chodníku. Před jeho využitím je třeba nejdříve odstranit stávající dlažbu. V období, kdy bude 

znemožněn bezpečný veřejný provoz chodníku, bude tento prostor chodníku opatřen 

vhodným dopravním značením o jeho omezené využitelnosti. 

            Příjezd a odjezd ze staveniště je z ulice Bayerovy přes bránu oplocení. Brána je 

dvoukřídlová šířky 5 m, vytvořená z dílců rozebíratelného oplocení (Tempoline). Další 

přístupovou cestou na staveniště je vjezd v severozápadní části staveniště. 

            Po provedení sejmutí ornice se provede vnitřní staveništní makadamová komunikace 

(makadam tl. 150 mm). Makadamová komunikace se provede v rozsahu potřebném pro 

vnitrostaveništní pohyb jak osob, tak strojů. Komunikace nebude z důvodu bezpečnosti 

provedena v těsné blízkosti výkopu. 
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            Sjezd do výkopu je proveden ve spádu 1:10 a to v místě budoucího sjezdu do 

garážových prostor dle projektové dokumentace. 

 

     7.2. Oplocení a vjezd na staveniště 

 

            Staveniště bude po svém obvodu oploceno oplocením TEMPOLINE. Rozměr dílce 

tohoto oplocení je 2,5 x 2,0 m. Oplocení je snadno demontovatelné a je možno ho spojovat do 

libovolných délek. 

            Příjezd a odjezd ze staveniště je dvěma přístupovými cestami. Jednak bránou z ulice 

Bayerovi a také přístupem v severozápadní části staveniště. 

            V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být vstupy řádně zabezpečeny, 

aby nedocházelo ke vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

            Automobily pracovníků stavby je možno parkovat jak na parkovišti ležícím naproti 

stavební parcele přes ulici Bayerovu, tak i na staveništi, pouze však v takovém množství, aby 

nebyla ohrožena plynulost a bezpečnost prací na staveništi. 

 

     7.3. Sklady a skládky 

 

            Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu. 

Sklady se nebudují všechny najednou, ale podle potřeby s postupem výstavby.  

            Materiál ve skladech a skládkách musí být uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození a 

tím k zhoršení jeho kvality. Pod všemi sklady a skládkami bude nejprve sejmuta ornice. 

Všechny skládky materiálu budou zpevněné a odvodněné. 

            K uskladňování materiálů a pomůcek vyžadujících ochranu před povětrnostními vlivy 

budou použity skladovací kontejnery OFC o rozměrech 6058 x 2438 mm. Ornice pod 

kontejnery bude odstraněna a terén upraven 150 mm makadamu. Povrch musí být rovný.  

            Umístění skladů, skládek a jejich využití s ohledem k uskladňovanému materiálu resp. 

pracovním pomůckám je znázorněno ve výkrese zařízení staveniště. 

Při volbě umístění je však třeba pamatovat i na dostupnost těchto prostor jeřábem. 

Zásady skladování : 

           - sypký volně ložený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak,  

             aby nedocházelo k jeho sesouvání 
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           - pytlovaný materiál se ukládá do uzavřeného skladu do výšky max. 1,5 m 

           - kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m 

           - kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,0 m 

           - prvky uložené na paletách se smí skladovat do výšky 2,0 m 

           - nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostředí 

           - mezi skládkami musí být zajištěn minimální průchod 0,75 m 

           - drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 

 

     7.4. Výrobny zdících malt, betonů a omítek 

 

            K výrobě zdících malt a omítek bude použita spádová bubnová míchačka 

s hydraulickou násypkou typu LHB 550. Technický list míchačky je součástí přílohy této 

zprávy. 

            Míchačka i sklad surovin je umístěn v jižní části pozemku staveniště. Omítkové a 

zdící malty budou uschovány v krytém skladu. Napojení míchačky na elektrickou energii 

bude provedeno prodlužovacím kabelem z blízkého staveništního rozvaděče. 

            Voda pro potřeby míchačky bude vedena z provizorní vodovodní přípojky napojené 

na veřejný vodovod z ulice Bayerovy.  

            Betonová směs bude pro potřeby stavby dopravována na staveniště autodomíchávači 

z betonárny. Jedná se především o beton základových konstrukcí, konstrukcí stropů, průvlaků 

a sloupů. Betonové konstrukce s horší dostupností, zejména ve vyšších patrech, budou 

vybetonovány s pomocí věžového jeřábu. Beton se do těchto poloh bude dopravovat bádií 

zavěšenou na tomto jeřábu.  

 

     7.5. Strojní vybavení 

 

            K hlavním strojům a mechanizaci, které budou na stavbě využity patří : 

 

            7.5.1. Jeřáb 

 

            Pro tuto stavbu bude dostačující jeden věžový jeřáb. Bude použit věžový jeřáb 

LIEBHERR 120 K.1 s maximální nosností 8000 kg. Další technické parametry jeřábu jsou 
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přílohou technické zprávy. Tento jeřáb je na stabilním základu. Tvoří ho silniční panely na 

makadamovém podkladu. Povrch musí být vodorovný, rovný a dostatečně únosný. Jeřáb bude 

umístěn v severní části staveniště za objektem. Jeho hlavní funkcí bude kromě jiného doprava 

betonové směsi bádiemi do méně dostupných míst. 

            Přepravu, montáž a demontáž jeřábu zajišťuje dodavatel jeřábu. Napojení jeřábu na 

elektrickou energii je provedeno kabelem ze staveništního rozvaděče.         

            Obsluhu jeřábu zajišťuje pouze vyškolený pracovník. 

 

 

 

            7.5.2. Výkopová mechanizace 

 

            K výkopům, sejmutí ornice a odvozu zeminy je použita tato mechanizace : 

- čelní kolový nakladač UNC 151 - slouží k sejmutí ornice tj. 300 mm 

- rypadlo DH 641 s hloubkovou lopatou  - těžba jámy 

objem lopaty 1,5 m3 

hmotnost 45 t 
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motor 6V diesel LIAZ 

výkon 169 kw 

- rypadlo JS 130 LC - pro výkop základových pásů 

- automobil Tatra 815 - pro odvoz zeminy na skládku 

 

            7.5.3. Další strojní vybavení 

 

- stříhačky a ohýbačky na betonářskou výztuž 

- omítací stroj (kompresor na stlačený vzduch) 

- stroje na zpracování dřeva (pily) 

- vrtačky 

- svářečky 

- brusky atd. 

 

            7.5.4. Zdvihací plošina 

 

            Pro stavbu je použit osobonákladní výtah od firmy STROS typu NOV 1000D. 

Rozměry výtahu jsou 1,3 x 3,0 m. Bude sloužit pro svislou dopravu osob a materiálu. Je 

vybaven elektrickým pohonem. Přísun elektrické energii bude přes kabel a staveništní 

rozvaděč. Zdvihací plošina musí být uzemněna a připojení k el. energii bude provedeno podle 

předpisů výrobce. Klec stavebního výtahu se pohybuje po čtyřbokém stožáru. Stožár je 

kotven ke konstrukci objektu.  
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            7.5.5. Lešení 

 

            Konstrukce lešení bude na stavbu dovezena, uskladněna a použita až teprve ve fázi, 

kdy bude lešení na stavbě potřeba, tzn. po provedení hrubé stavby. Lešení bude použito na 

fasádní práce. Jako vhodný typ je navrženo ocelové žárově pozinkované lešení ALFIX.  

Technické parametry : 

- systémová šířka 109 cm, na tuto šířku jsou potřeba 3 ocelové podlážky 

- výška patra 2,0 m, výška přízemního patra min. 2,1  

- používá se jako pracovní lešení tř. 1-3 dle ČSN EN 12811-1 

- zahrnuje i různé doplňky 
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     7.6. Sociální a provozní zařízení staveniště 

 

            Bude tvořeno obytnými kontejnery  OFC – container – systém. Jedná se o kontejnery 

o rozměrech 6058 x 2438 mm. Jejich výška je 2591 mm. Jsou tvořeny ocelovou samonosnou 

uzavřenou konstrukcí. Vnitřní příčky jsou tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných hranolů 

obložených dřevotřískovou deskou. 

            Elektroinstalace je provedena dle platných předpisů a norem ČSN. Napojení těchto 

kontejnerů k přívodu el. energie bude přes staveništní rozvaděč. 

            Kontejnery mohou být vybaveny elektropříslušenstvím jako jsou svítidla, telefonní a 

počítačové zásuvky, elektrické bojlery, průtokové ohřívače a další. Další technické parametry 

jsou součástí přílohy. 
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            Konstrukce kontejneru umožňuje vzájemné napojení a seskládání, tím vytváří prostory 

vhodné i pro větší počet pracovníků stavby. 

            Kontejnery budou na stavbě použity k vytvoření kanceláří, šaten a soc. zařízení. 

 

            7.6.1. Šatny 

 

            Slouží k převlékání pracovníků, ukládání jejich oděvu, schování se před nepřízní 

počasí a v tomto případě rovněž ke stravování. 

            Jsou vytvořeny z kontejnerů resp. jejich seskládáním. Určujícími faktory pro velikost 

plochy šatny jsou :  

 

- maximální předpokládaný počet pracovníků nacházejících se na stavbě   

                  v jedné etapě 

           -     minimální plocha šatny připadající na jednoho pracovníka 

                 (šatna je určena i ke svačinám tzn. min. plocha na osobu je 1,75 m2) 

 

           max. počet pracovníků (předpoklad)      30 

           plocha na pracovníka                             1,75 m2 

 

           30x1,75 = 53 m2 

 

           plocha kontejneru                                  5,88x2,27 = 13,35 m2 

 

           53/13,35 = 4 kontejnery 

 

            Prostor šatny je vybaven i menší kuchyňskou linkou a drobnými spotřebiči pro ohřev 

jídla. Kontejner je připojen na staveništní rozvaděč elektrického proudu a také provizorní 

vodovodní přípojku. 

            Před položením kontejnerů bude sejmuta ornice a terén upraven vrstvou makadamu 

v tl. 150 mm. Povrch musí být rovný, vyspádovaný. 

            Kontejnery budou umístěny na východ od budoucí stavební jámy. Jedná se o prostor 

budoucího parkoviště. 
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            7.6.2. Kanceláře 

 

            Na staveništi je třeba vybudovat kanceláře pro stavbyvedoucího a mistra. 

Pro potřeby této stavby bude dostačující jeden kontejner OFC velikosti  

6058 x 2438 mm. Kancelář je vybavena uzamykatelnými skříněmi, stolem a židlemi.    

            Kontejner bude umístěn ve východní části pozemku, vedle budoucího stavebního 

výkopu. 

 

            7.6.3. Umývárny 

 

            Pro tento účel je zvolen rovněž kontejner. Buňka je napojena na el.energii, vodovodní 

i kanalizační přípojku. Množství zdravotechnických výrobků v kontejneru je závislé na počtu 

pracovníků stavby. Na stavbě se předpokládají pouze mužské pracovní síly a z tohoto důvodu 

není třeba hygienická zařízení jakkoli oddělovat. Pro předpokládaný maximální počet 30 osob 

bude dostačující kontejner obsahující : 

 

           2 umyvadla  (1 umyvadlo/15 osob) 

           2 sprchové kouty  (1 sprcha/20 osob) 

   

            Kromě předchozího je potřeba, aby byla buňka vybavena ještě elektrickým 

zásobníkem na přípravu TUV.      

    

            7.6.4. WC 

 

            Záchody na stavbě jsou vyřešeny pomocí mobilních chemických záchodů TOI TOI. 

Umístěny jsou v severní části staveniště. Na stavbě se nachází 3 tyto mobilní záchody. 

 

           Všechny buňky musí být vybaveny elektrickými otopnými tělesy a dostatečným 

umělým osvětlením. 
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8.  Technická infrastruktura  

 

Napojení na inženýrské sítě, zajištění energii : 

            Nejpozději před zahájením výkopových prací budou všechny inženýrské sítě jdoucí 

staveništěm a na přilehlých komunikacích vytýčeny a polohy ověřeny. 

            Veškeré výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí musí být prováděny ručně. Při 

provádění napojení přípojek kanalizací, vody a plynu na veřejný řád předpokládáme částečné 

omezení průchodu po veřejné komunikaci. Zejména po přilehlém stávajícím chodníku. 

 

     8.1. Staveništní přípojka NN 

 

            Pro napojení staveniště na el. energii bude podána žádost o připojení stavby. 

Staveniště bude k veřejné el.nadzemní síti připojeno přes staveništní rozvaděč. Rozvaděč 

bude umístěn v jižní části staveniště a bude uzamykatelný. K jednotlivým spotřebičům na 

stavbě bude el.energie dovedena kabely. Umístění kabelových rozvodů na staveništi bude 

řešeno individuálně. 

            Koncepce rozvodu je založena na požadavku zajistit předpokládaný příkon a zároveň 

umožňuje správci staveniště kontrolu a měření spotřeby el. energie. 

            Pro zajištění bezpečného provozu na staveništi je hlavní rozvaděč vybaven systémem 

přednostních relé, které v případě přetížení odpojí okruhy s nižší prioritou a ponechají přívod 

proudu do důležitých okruhů. 

            Pevné osvětlení staveniště je navrženo svítidly o výkonu do 2 KW umístěnými na 

dočasných ocelových stožárech a také na věži jeřábu. V rozích oplocení bude rovněž 

provedeno osvětlení, a to venkovními svítidly běžných typů o příkonu 200 W. 

 

     8.2. Přípojka vodovodu 

 

            Pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní 

sítě v ulici Bayerově. K měření odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta 

s vodoměrem a uzávěrem. Vodoměrná soustava bude chráněna izolací proti zamrznutí 

v zimním období. 
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            Po dobu výkopových prací a zajištění stavební jámy bude na přípojku napojeno 

potrubí s oplachovým ventilem pro ošetření techniky před výjezdem na veřejnou komunikaci. 

            Po vybudování šaten, kanceláře a umývárny, k nim bude voda z přípojky dovedena 

pomocí vodovodních PE trubek. Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden 

dočasným podzemním vedením. V zimních měsících musí být potrubí chráněno před mrazem. 

 

     8.3. Přípojka kanalizace 

 

            Pro odvedení odpadní vody z umývárny bude vybudován kanalizační svod a jeho 

napojení na provedenou přípojku. 

 

     8.4. Přípojka pevné telefonní linky 

 

            V této fázi není potřeba zřizovat napojení na pevnou telefonní síť. Stavbyvedoucí, 

mistři a subdodavatelé stavby budou používat mobilní telefony. 

 

 

9.  Odpady a jejich odstranění 

 

            Nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění stavby bude prováděno v souladu 

se zákonem o odpadech. Za likvidaci odpadu podle zákona odpovídá každý z dodavatelů 

stavby, při jehož činnosti budou odpady vznikat. 

            Jedná se o stavbu administrativní budovy a proto budou vznikat především odpady 

chemicky či jinak nezávadné. Tyto odpady budou odvezeny řádně na řízenou skládku. Jedná 

se především o zbytky cihel, betonu, dřeva, skla, zeminy a tak podobně. 

            Vzniklé kontaminované odpady budou likvidovány odbornou firmou na skládce 

nebezpečných odpadů. 
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10.  Požární bezpečnost při výstavbě 

 

            Dle zákona České národní rady o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je 

nutné dodržovat následující podmínky : 

 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mezi objekty 

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru 

 

            Staveniště bude vybaveno dvěma 10 kg práškovými hasícími přístroji. Jeden bude 

umístěn u vstupu do kanceláře stavbyvedoucího a druhý na stěně kontejneru se skladem 

drobného nářadí. 

            Pro příjezd hasičských aut je možno využít stávajících vnitrostaveništních 

komunikací. 

            Osoby a zařízení vyskytující se při případném požáru na staveništi budou evakuovány 

za hranice tohoto staveniště. 

            Telefonní čísla policie, hasičů a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 

stavbyvedoucího. 

            Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí 

být volný. 

 

 

11.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

  

            Při přípravě a provádění zemních, demoličních, stavebních, montážních a jiných prací 

je nutno řídit se a dodržovat : 

- zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, 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) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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            Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být 

ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech 

nepovolaných osob. 

 

 

12.  Ochrana životního prostředí 

 

            Provoz staveniště a stavební práce na něm prováděné by neměly nadměrně obtěžovat 

okolí a zatěžovat životní prostředí. Především se jedná o : 

- nadměrnou prašnost 

- hlučnost 

- zatěžování okolních budov 

- nároky na okolní zeleň a půdu 

- nároky na znečištění okolní veřejné komunikace 

- nároky na odpady vzniklé stavbou 

 

            Negativní vlivy způsobené stavbou je třeba brát v potaz a snažit se je redukovat na 
přiměřenou mez nebo je vyloučit úplně. 
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Technologický předpis kontaktního tepelně izolačního systému Baumit 

 

1.  Definice a názvosloví 

     1.1. Definice systémů 

 

            Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit je neprovětrávaný systém, v němž 

jsou použity polystyrenové fasádní desky. Desky jsou k podkladu připevňovány lepením a 

hmoždinkami a následně je na těchto deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou 

úpravou. 

            Použitím vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů se snižují hodnoty 

součinitele prostupu tepla obvodového pláště, čímž se zvyšuje tepelný 

odpor této konstrukce.  

 

Skladba vnějšího tepelně izolačního systému : 

- lepicí hmota a mechanicky kotvící prvek 

- tepelně izolační materiál 

- základní vrstva s obsahem výztuže 

- konečná povrchová úprava 

 

 

2.  Podmínky pro realizaci  

     2.1. Základní podmínky realizace 

 

Při aplikaci je třeba dodržet zejména : 

 
- přesnou skladbu, tloušťky desek tepelné izolace, počet, polohu vůči výztuži a 

rozmístění hmoždinek v případě jejich potřeby, řešení detailů vyplývá z projektové 

dokumentace 

- tvar objektu, návrh a provedení detailů musí svým tvarem, tuhostí a kombinací 

jednotlivých materiálů ochránit stavební dílo a vnitřní prostředí před klimatickými 

vlivy jako jsou adekvátní kolísání teplot, větrem hnaná 

      srážková voda, přiměřené množství tekoucí srážkové vody po fasádě apod. 
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      Požadavek na vodotěsnost či nepropustnost při hydrostatickém tlaku 

      či dlouhodobém smáčení není adekvátní.    

- používat výhradně materiály a výrobky dodávané firmou Baumit, spol. s r.o., a tím 

zaručit, že materiály a výrobky splňují vlastnosti uvedené v certifikátech 

      ETICS Baumit, 

- používat materiály a výrobky, které jsou na obalech označeny výrobcem, označením 

materiálu, číslem výrobní šarže, návodem k použití a příp. 

      dalšími údaji (ČSN, doklad o přezkoušení apod.),       

- klimatické podmínky při provádění, teplota vzduchu po dobu technologických operací 

a dále po dobu stanovenou v dokumentaci nesmí být nižší 

      než + 5 ºC a vyšší než + 30 ºC, obdobně povrchová teplota podkladu a všech 

      součástí nesmí být nižší než + 5 ºC (resp. + 8 ºC při zpracování silikátových   

      výrobků),             

- ochrana před deštěm musí být zajištěna po dobu technologických operací provádění a 

po dobu zrání jeho součástí, 

- před přímým slunečním zářením musí být po dobu svého zrání chráněna základní 

vrstva, penetrační nátěr, omítka, popř. její nátěr, 

- vzhledem k vyšší pohltivosti tepla šedých fasádních polystyrénových desek se 

doporučuje zakrytí lešení fasádními sítěmi,     

- při silném větru narušujícím řádné provádění, je provádění nepřípustné, 

- veškerá napojení na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být v 

jednotlivých operacích provedeno tak, aby nedocházelo ke vzniku 

      škodlivých trhlin nebo pronikání vody do systému. Uvedený požadavek se    

      zajišťuje použitím těsnících pásek, připojovacích a ukončovacích profilů,   

      dilatačních profilů a tmelů,                            

- prvky připevněné k podkladu a prostupující ETICS musí respektovat výslednou 

polohu vnějšího povrchu ETICS,       

- prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS 

a nesmí způsobit vznik tepelně vlhkostních poruch v ETICS anebo 

      v podkladní konstrukci. Doporučuje se vzít v úvahu i možnost pozdější   

      demontáže upevňovaného prvku bez narušení ETICS (např. satelitní               

      antény). 
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- způsob oplechování je určen projektovou dokumentací. Oplechování 

      se osazuje před nebo v průběhu provádění ETICS a musí být v   

      souladu s ČSN 73 3610. 

      Konstrukční a materiálové řešení oplechování musí zohledňovat případné      

      negativní vzájemné korozní působení materiálů.       

      Klempířské prvky (oplechování parapetů,  atik, zdí, atp.) se budou osazovat     

      tak, aby hrana jejich okapnice byla předsazena před líc povrchové úpravy       

      budoucího ETICS min. 40 mm a v požadovaném spádu.             

      U oplechování atik se doporučuje volit výšku okapnice v závislosti na výšce    

      budovy nad terénem takto : 

 

- výška budovy 8 - 20 m…………………………...výška okapnice oplechování 80 mm. 

 

     2.2. Přípravné práce 

 

- před zahájením prací je potřebné věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a 

úpravě klempířských prvků a detailů, 

- práce se budou vykonávat z lešení,           

- lešení je potřebné odsadit (v souladu s BOZP) od budovy více než při běžných         

      fasádních pracích pro umožnění manipulace s tepelně izolačními 

      fasádními deskami v úrovni podlážek, je třeba vzít také v úvahu vlastní      

      tloušťku tepelně izolačního systému a technologii provádění konečných  

      povrchových úprav, 

- plochu fasády je nutno překontrolovat a upravit podle požadavků uvedených v 

projektové dokumentaci, 

- okna i dveře musí být osazeny ještě před zahájením tepelně izolačních prací, při 

úpravě, resp. výrobě nových klempířských prvků je nutno počítat s tím, že 

      konečná rovina fasády bude předsazená před původní o tloušťku 

      ETICS, proto je potřeba vyměnit za širší parapetní plechy, oplechování atiky,   

      odsadit od budovy střešní svody, hromosvody, větráky, zábradlí a ostatní 

      konstrukce na povrchu fasády, 
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- před zahájením montáže tepelně izolačního sytému by měly být též v dostatečném 

předstihu dokončeny veškeré mokré procesy v interiéru objektu 

      (vnitřní omítky, potěry apod.), 

- je nutné zajistit ochranu zeleně a přilehlých objektů. 

 

     2.3. Rozhodující technologické operace 

 

- příprava podkladu 

- lepení desek tepelné izolace 

- kotvení hmoždinkami 

- provedení základní vrstvy 

- provedení konečné povrchové úpravy 

 

     2.4. Příprava podkladu pro lepení 

 

Požadavky na podklad 

            Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit se použije na podklad, který musí 

být suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený 

zbytků odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, 

biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. 

            Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší 

jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. 

            Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale 

zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením tepelně izolačního systému 

snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti 

odstranila nebo dostatečně omezila. 

            Podklad nesmí být povrchově upraven minerálními nebo organickými omítkami, nebo 

nátěrovými hmotami. 

            Maximální hodnota odchylky rovinnosti podkladu při spojení ETICS s podkladem 

pomocí lepící hmoty a hmoždinek je 20 mm/m. 

Uvedená hodnota platí při lepení formou obvodového pásku a 3 vnitřních terčů, celoplošné 

lepení vyžaduje ideálně rovný podklad s maximální odchylkou rovinnosti 10 mm/m. 
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            Nerovnosti menší než hodnoty uvedené lze vyrovnat lepicí hmotou přímo při lepení 

tepelně izolačních desek, větší nerovnosti je nutné vyrovnat. 

Místní vyrovnání nebo místní reprofilace podkladu se doporučuje provádět hmotou 

vhodnou k zajištění soudržnosti min. 250 kPa. 

 

     2.5. Posouzení a ověření podkladu 

 

           Posouzení vhodnosti podkladu pro uplatnění ETICS je možné provést nepřímými 

diagnostickými metodami a zkouškami. 

           Rozsah a četnost jednotlivých zjištění dokládající stav podkladu je dána 

zejména druhem podkladu. O zjištěních se vedou záznamy.           

 

     2.6. Zásady pro lepení tepelně izolačních desek 

 

            Příprava lepicí hmoty a práce s ní je určena dokumentací ETICS. Do lepicí hmoty 

nesmí být přidávány žádné přísady. 

           

 Lepení první řady desek se provádí : 

- do zakládacího soklového profilu - soklový profil ETICS  

 
            Desky tepelné izolace musí při lepení dolehnout k přednímu líci soklového profilu, 

nesmí ho přesahovat ani nesmí být zapuštěny. 

            Na navazující části konstrukce připevňované k podkladu a oplechování, se doporučuje 

bezprostředně před lepením desek, aplikovat určené těsnící pásky. 

 
          2.6.1. Založení na soklový profil 

 

            Na předem připravený podklad připevníme do maltového lože z lepicí hmoty soklový 

profil ETICS soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. 

Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku 

rozdílných kovů a případné korozi plastovou podložkou.  

            Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže. 
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K podložení soklových profilů při nerovném podkladu použijeme soklové distanční podložky. 

Soklové profily se osazují se vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, jejich spojování se 

provede spojkami soklových lišt PV 30. 

            Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. 

Soklový profil ETICS se pro vytvoření trvale pružného spojení omítek tepelně izolačních 

systémů a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporučuje doplnit o okapničku k soklovému 

profilu ETICS. 

            Na zadní stranu soklového profilu se nanese lepicí hmota a do takto 

připraveného profilu ukládáme přímo fasádní tepelně izolační desky opatřené lepicí hmotou 

na patě a na zadní straně. Izolační desky musí být těsně přitisknuty k přední hraně soklového 

profilu.      

            Lepící hmota se na tepelně izolační desky nanáší ve formě obvodového pásku silného 

20 až 30 mm a 3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikl 

lepený spoj minimálně 40–60% přilepené plochy desky, tento způsob lepení umožňuje 

částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu. 

            Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, 

bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím soklovým profilem, 

kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. 

            Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních plochách desek tepelné 

izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. Pokud k tomu dojde, musí být z těchto 

míst neprodleně odstraněna. 

            Desky se lepí vždy těsně na sraz. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace 

s šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit tepelně izolačním materiálem. Spáry mezi deskami 

šířky do 4 mm je možné vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou). 

            Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena rovinnost vrstvy tepelně 

izolačního materiálu a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek. 

Pokud to charakter konstrukce umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití 

zbytků desek je možné jen v případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky 

desek se neosazují na nárožích, v koutech, v ukončení ETICS na stěně nebo podhledu a v 

místech navazujících na ostění výplní otvorů.  

Rozmístí se jednotlivě v ploše ETICS. Svislý rozměr uložené desky nelze zajišťovat 

skládáním zbytků desek na sebe. 
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            U výplní otvorů se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby křížení jejích spár 

bylo nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů. 

U otvorů se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené 

přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. 

            Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Doporučuje se 

lepit desky s přesahem oproti konečné hraně nároží. 

Následně po zatvrdnutí lepicí hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. 

Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 

100 mm od změn tloušťky konstrukce projevující se na povrchu podkladu nebo změn 

materiálu podkladu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru. 

            Vzhledem k tmavému odstínu fasádních desek z šedého polystyrenu se doporučuje po 

dobu montáže systému chránit nalepenou plochu před přímým osluněním, např. fasádními 

sítěmi. 

 

          2.6.2. Broušení tepelně izolačních desek 

 

            Při provádění ETICS s polystyrenovými fasádními deskami je možné upravit 

rovinnost povrchu přebroušením po zatvrdnutí lepicí hmoty, obvykle za 1 až 2 dny. 

Je–li přestávka mezi osazením polystyrenových desek a provedením základní vrstvy delší než 

14 dní, musí být vnější povrch desek přebroušen za účelem odstranění degradované 

povrchové vrstvy. 

            Prach po broušení je nutno z povrchu desek odstranit. Účelem broušení je dosáhnout 

předepsané rovinnosti fasády, protože ostatními úkony se takto dosažená rovinnost už jen 

kopíruje. Broušení se provádí tzv. hoblíkem. 

            Broušení snižuje tepelný odpor ETICS. 

 

          2.6.3. Nadpraží 

 

           Proti stékání srážkové vody ze svislých povrchů fasády do kritických míst v blízkosti 

rámů oken a dveří se v nadpražích okenních a dveřních otvorů osadí ukončovací profily s 

okapničkou ETICS PVC se síťovinou. 
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          2.6.4. Ostění oken a dveří 

 

            Pro přenesení pohybů mezi ETICS a konstrukcí výplně otvoru se použijí okenní a 

dveřní připojovací profily ETICS se síťovinou. 

            Profily je vhodné osazovat vcelku - bez napojení. Čela profilů v místě styku by na 

sebe měla těsně navazovat, nejlépe v řezu kolmém k podélné ose profilu. 

Pokud jsou profily napojovány v horní výškové třetině bočního ostění oken, není obvykle 

potřeba tuto spáru těsnit dalším tmelem. Při napojování profilů se síťovinou se musí vlastní 

tělo profilu zkrátit tak, aby se integrované síťoviny 

z obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. Profily je třeba zkracovat 

speciálními nůžkami pro zkracování lišt.  

            Předejde se tím případným deformacím profilu, které mají za následek 

netěsnosti a neestetický vzhled napojení tepelně izolačního systému na výplně otvorů. 

 

 

 

            Lepení fasádních desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v 

oblasti podzemního podlaží, kde se vyskytuje hydroizolace budovy se pro přilepení fasádních 

desek z extrudovaného polystyrenu k podkladu použije cementová lepicí hmota Baumit 
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SupraKleber. Hmoždinky je nutné umístit mimo oblast odstřikující vody. Ostatní vrstvy se 

provádí obvyklým způsobem. 

 

     2.7. Zásady pro kotvení hmoždinkami 

 

           Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje především spolehlivost stability 

systému dokonalým spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobených sáním větru a 

zachycení vlastní hmotnosti tepelně izolačního systému. 

           Rozmístění a počet hmoždinek vychází ze zkoušek přímo na stavbě. 

 

Mechanické upevňovaní tepelně izolačních desek : 

- hmoždinky osazené přímo na tepelně izolační desky dle rastru určeného tepelně 

izolačními deskami 

 

            Hmoždinky se obvykle umisťují jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak v 

ploše těchto desek. Hmoždinky se osazují nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace a 

před provedením základní vrstvy. 

            Hmoždinky smí být vystaveny působení UV záření maximálně po dobu 6 týdnů tj. po 

dobu, po kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. Vrt pro osazení 

hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu. 

            Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší než je předepsaná kotevní délka 

použité hmoždinky. Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. 

            Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu je 100 mm. 

Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. 

            Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit 

poblíž novou hmoždinkou. Špatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý 

otvor v deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. 

Případný zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. 

            Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby 

nenarušovala rovinnost základní vrstvy a celistvost tepelně izolační vrstvy. 

Špatně osazenou hmoždinkou se rozumí například hmoždinka nepevně zakotvená 

nebo vyčnívající nad vnější líc vrstvy tepelně izolačního materiálu bez možnosti jejího 
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osazení do požadované polohy, apod. 

            Montáž hmoždinek lze provádět pouze při teplotách nad 0 ºC. Hmoždinky se nesmí 

osazovat do zmrzlé konstrukce. 

 

Nejčastější chyby mechanického kotvení tepelně izolačních systémů : 

 

- nerespektování stavu podkladu pro lepení 

- stanovení nevhodných hmoždinek pro stavební materiál (podklad pro kotvení). 

      Každý stavební materiál má specifické vlastnosti z hlediska kotvení. Pokud je  

      použita nevhodná hmoždinka, není záruka dostatečného kotvení.    

- nesprávně stanovené upevňovací schéma kotvení nebo jeho nedodržení, 

      Malý počet hmoždinek v oblasti nároží - v oblasti nároží dosahuje sání větru   

      až trojnásobných hodnot než v ploše. Plocha lepení je konstantní a      

      dimenzovat na zatížení větrem lze pouze počet hmoždinek.  

- špatné provedení otvorů v děrovaném materiálu. Při použití příklepu nebo příliš 

velkého přítlaku při vrtání dojde ke zvětšení otvoru v žebrech děrovaného materiálu 

nebo k jeho vybourání.       

- nesprávně zvolená délka hmoždinky, 

- použití nekvalitních hmoždinek. 

 

     2.8. Použité hmoždinky 

 

Talířová zatloukací hmoždinka s plastovým trnem IDK -T 8/60 

            Talířová hmoždinka s předmontovaným plastovým trnem, je určena pro mechanické 

upevnění fasádních tepelně izolačních desek. Pouzdra hmoždinekjsou vyrobena z 

polyethylenu. Trny jsou polyamidové, vyztužené skelnými vlákny abarevně rozlišené podle 

délky hmoždinky.          
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     2.9. Montáž zatloukacích talířových hmoždinek IDK-T 

 

- hmoždinka je dodávána v předmontovaném stavu s trnem nasazeným v hmoždince, 

- hmoždinka se nasune do otvoru a usadí tak, aby talířek dosedl na izolant, 

- v případě potřeby se lehkým poklepáním na předmontovaný trn zasune do otvoru, 

- pokud je odpor proti usazení hmoždinky větší a mohlo by dojít k jejímu předčasnému 

rozevření, lze hmoždinku usadit poklepem na talířek 

     vedle trnu, 

- je-li odpor při usazování hmoždinky příliš velký a hmoždinku nelze popsaným 

způsobem úplně zasunout do otvoru, je zřejmě příliš opotřebený vrták a 

     je nutné jej vyměnit, 

- po správném usazení se hmoždinka několika údery upevní tak, aby talíř byl zapuštěn 

do izolantu, 

- u správně upevněné hmoždinky lícuje její povrch hlavy trnu s povrchem talířku. 

 
     2.10. Zásady pro provádění základní vrstvy 

 

            Správné provedení základní vrstvy má zásadní vliv na rozhodující dlouhodobé 

vlastnosti vnějšího souvrství. Kvalitní provedení této vrstvy významně spolurozhoduje 

o životnosti systému. 

            Před zahájením provádění základní vrstvy se zajistí ochrana před znečištěním 

přilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a 

oplechování. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu 

chránit vhodným způsobem. 

            Základní vrstva musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato 

lhůta nebude dodržena musí být přijata zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek tepelné 

izolace proti negativnímu působení venkovního prostředí. 

            Provádění základní vrstvy se na suché a čisté desky tepelné izolace zahajuje obvykle 

po 1 až 3 dnech od ukončení lepení desek, po případném kotvení hmoždinkami a celkovém 

přebroušení. 
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Součástí základní vrstvy jsou : 

1. vyrovnávací vrstva 

2. výztužná (armovací) vrstva 

 

Vyrovnávací vrstva - U tepelně izolačních polystyrenových systémů se požadované rovinnosti 

dosahuje přebroušením desek. Vyrovnávací vrstva se v případě potřeby provádí nanesením 

stěrkové hmoty v tloušťce min. 2 mm.  

 

Výztužná vrstva - vždy obsahuje v celé ploše tepelně izolačního systému výztuž - sklotextilní 

síťovinu. Druh stěrkové hmoty a druh sklotextilní síťoviny dle doporuční výrobce. 

 

Dodatečné vyztužení rohů oken a dveří 

1 - přídavná výztuž z Baumit sklotextilní síťoviny - 250 x 500 mm 

2 - sklotextilní síťovina – např. Rohový profil ETICS Alu se síťovinou 

3 - tepelně izolační desky 

 

 



  
        Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

               Diplomová práce                      Administrativní budova - Přerov                      Bc.Martin Nezhyba 
   
 
 

 - 15 -

  

            Přípravu stěrkové hmoty a práci s ní určuje příslušný technický list výrobku. 

Do stěrkové hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. Před vlastním prováděním výztužné 

vrstvy je nutné na tepelně izolační desky připevnit všechny určené ukončovací, nárožní a 

dilatační profily a zesilující vyztužení (např. Rohový profil se síťovinou, parapetní 

připojovací profil ETICS, okapnička ETICS se síťovinou apod.). 

            Při navázání profilů se síťovinou se musí vlastní tělo profilu zkrátit tak, aby se 

integrované síťovinyz obou navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. Profily je 

třeba zkracovat speciálními nůžkami pro zkracování lišt (typ "ostří - plocha“). 

Předejde se tím případným deformacím profilu, které mají za následek netěsnosti a 

neestetickývzhled napojení kompozitního tepelně izolačního systému na výplně otvorů. 

            Stěrková hmota, která prostoupí oky sklotextilní síťoviny, se zahladí nerezovým 

hladítkem za případného přidání další lepicí hmoty. Při plošném zesilujícím vyztužení pro 

zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození se jednotlivé pásy určené síťoviny 

ukládají bez přesahů. 

            Zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození je možné zajistit použitím Baumit 

pancéřové síťoviny nebo dvojím vyztužením základní vrstvy, určenou sklotextilní síťovinou. 

V případě dvojitého vyztužení síťoviny se druhá vrstva lepicí stěrky nanáší na již zatuhlou 

první výztužnou vrstvu, s časovým odstupem min. 24 hodin. 

 

     2.11. Zásady pro provádění konečné povrchové úpravy 

 

            Druh, struktura a barevný tón konečné povrchové úpravy, tvořené omítkou nebo 

omítkou s nátěrem je určen stavební dokumentací. 

            Před prováděním konečné povrchové úpravy se zajistí ochrana přilehlých konstrukcí, 

prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Všechny okolní 

plochy je potřeba bezpodmínečně chránit zakrytím před znečištěním a pokud i přesto dojde k 

znečištění, je nutné potřísněné plochy ihned umýt čistou vodou. 

            Použité nářadí je nutné také omýt vodou a to i při přestávkách. Přípravu omítky, popř. 

nátěrové hmoty a práci s nimi určuje dokumentace ETICS. Do výrobků nesmí být přidávány 

žádné přísady. 
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          2.11.1. Provádění základního nátěru – penetrace 

 

            Před nanášením omítky se provede penetrace základním nátěrem. Aplikuje se 

válečkem nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní vrstvu. 

            Před vlastním nanášením určeného základního nátěru se malé nerovnosti jemně 

přebrousí skelným papírem. Základní nátěr se důkladně promísí pomaluběžným mísidlem a 

následně se nanáší štětkou nebo válečkem. 

            Nutná technologická přestávka před nanášením omítky na základní nátěr je min. 24 

hodin. Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může 

čas potřebný pro zaschnutí penetračního nátěru prodloužit. 

            Teplota vzduchu, podkladu a zpracovávané hmoty nesmí během zpracování a schnutí 

být nižší než +5°C. 

 

          2.11.2. Provádění omítek 

 

            Před zpracováním omítek, příp. barev se provede kontrola barevných odstínů, zrnitostí 

a šarží. Obsah balení omítky se důkladně promíchá pomaluběžným mísidlem. 

            Omítka se nanáší ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. 

Ihned po natažení resp. po krátkém zavadnutí, se strukturuje přímočarým nebo krouživým 

pohybem. 

            Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru (mokré do 

mokrého). Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároží a na jiných 

vodorovných a svislých hranách. Napojení dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí 

pomocí papírové lepicí pásky. 

            Tenkovrstvé probarvené omítky Baumit jsou dodávané v kbelících, jsou již určeny k 

přímému zpracování a není nutno do nich cokoli přidávat. 

            Na jedné stejnobarevné ploše se nedoporučuje použití více výrobních šarží omítek 

nebo nátěrů. Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při 

dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve a dodatečně 

dodaným výrobkem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách 

uvést vždy číslo šarže uvedené na balení. 

            Omítky Baumit jsou standardně dodávány se základní protiplísňovou úpravou.  
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     2.12. Jiná omezení při realizaci vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů Baumit 

 

            Teplota ovzduší, podkladu a všech součástí a komponentů ETICS musí být po celý 

průběh realizace ETICS v rozmezí +5°C až +30°C. 

            Do jednotlivých výrobků není přípustné přidávat jakékoliv jiné materiály, chemické 

přísady (např. proti zamrznutí) či je mezi sebou mísit. 

            Během realizace je třeba fasádu chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako 

jsou např. nízké a vysoké teploty, přímé působení silného větru, deště, intenzivní sluneční 

záření, apod., doporučuje se ochrana lešení z vnější strany vhodnou ochrannou síťovinou, 

např. Baumit ochrannou fasádní sítí. 

            Použití vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s polystyrénovým izolantem 

pro zateplení obvodových konstrukcí je omezeno požárními předpisy. Pro případ požáru musí 

být zabezpečena ochrana osob unikajících z objektu proti stékání a odpadávání 

zpěňovatelných plastů. 

 

     2.13. Přeprava, skladování, odpady 

 

            Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být 

dodržena lhůta skladovatelnosti. 

            Nakládaní s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy. 

 

Všeobecné požadavky skladování průmyslově vyráběných výrobků 
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     2.14. Doporučené složení pracovní čety 

 

           Složení pracovní čety je vždy odvozené od způsobu realizace a od velikosti pracovních 

záběrů. Pracovní četa se skládá z 6 odborných pracovníků a 2 pomocných pracovníků. 

 

     2.15. Kontrola provádění 

 

Systém kontroly provádění se dokumentuje a obsahuje zejména : 

- povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění,  

- postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu, 

- postupy podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se   

           součástmi ETICS, 

     -     postupy při realizaci nápravných opatření 

 

Před zahájením provádění musí být zejména provedena kontrola : 

- zda součásti a příslušenství ETICS odpovídají specifikaci výrobce ETICS -  

      Baumit, spol. s r.o. a stavební dokumentaci,  

- jestli není překročena doba jejich skladovatelnosti 

 

     2.16. Vedení stavebního deníku 

 

            Do denních záznamů ve stavebním deníku se o realizaci kompozitního tepelně 

izolačního systému zaznamenává : 

 

    -      klimatické podmínky (teplota vzduchu a významné meteorologické jevy, např.  

           vítr, déšť), 

    -      evidence schválené stavební dokumentace včetně všech jejích změna a  

           doplňků, 

    -      etapa realizace ETCS, 

    -      identifikace plochy, na které jsou práce prováděny, 

    -      počátek a konec provádění, 

    -      složení pracovní čety, 
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    -      použité strojní zařízení, 

    -      specifikace změn v průběhu realizace ETICS (oproti odsouhlasené stavební  

           dokumentaci), 

    -      provedení dohodnutých a předepsaných zkoušek, 

    -      přerušení prací a zahájení technologických přestávek, 

    -      dílčí přejímky, 

    -      zvláštní události a skutečnosti, které mohou mít nepříznivý vliv na průběh   

           prací při realizaci ETICS, 

    -      požadavek na odstranění vad, 

    -      návrh řešení odstranění vad 

 

     2.17. Předání prací 

 

           V průběhu provádění prací se budou kontrolovat a písemně přebírat jednotlivé etapy, 

jako např.: 

      -    podklad, 

      -    izolační desky s hmoždinkami, 

      -    základní vrstva - výztužná vrstva, 

      -    povrchová vrstva. 

 

            Před odstraněním lešení, je nezbytná další kontrola jakosti a úplnosti provedení 

kompozitního tepelně izolačního systému fasády včetně činností souvisejících (např. nátěrů 

oken, dveří, atik, okapních žlabů, apod.) 

            Otvory po kotvách lešení se musí uzavřít trvale pružným spárovacím tmelem.  

Předání prací se provede formou předávacího protokolu. Při předání se kontroluje rovinnost a 

vzhled kompozitního tepelně izolačního systému. 

            Povrch fasády musí být jednotný, bez viditelných spár, a nerovností (např. okolí 

hmoždinek), s patřičně provedenými detaily ukončení systému po obvodu a při styku s 

ostatními konstrukcemi a s rovnoměrně provedenou omítkou a barvou. 
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     2.18. Ošetřování a údržba 

 

           Při dodržování pravidel běžné péče o stavební objekt jako celek mají tepelně izolační 

systémy Baumit životnost srovnatelnou se životností objektu jako celku. 

Uvedený předpoklad je ovlivněn kvalitou a způsobem zabudování ETICS do stavby a 

následnou údržbou a užíváním. 

           Nutnost údržby povrchové úpravy tepelně izolačního systému vyvolává její degradace 

vlivem působení povětrnosti nebo mechanická poškození. 

           Funkčnost klempířských výrobků, lišt a lemování musí být nejméně 1x ročně 

kontrolována a případná opatření musí být prováděna bezprostředně. V rámci běžné údržby 

bývá z estetických důvodů obvyklé v intervalu cca 10 -15 let provedení nového nátěru fasádní 

barvou. Provádět pravidelně místní opravy při případném mechanickém poškození. 

 

          2.18.1. Čištění omítek 

 

            Místní znečištění omítek volně ulpěnými hrubšími mechanickými nečistotami (písek, 

posekaná tráva, pavučinky atp.) se odstraňují ometením za sucha nebo odsátím vysavačem. 

            Čištění musí být provedeno tak, aby se nečistoty nerozmazaly po omítce a nedošlo k 

mechanickému poškození omítky (odření, poškrábání) příliš tvrdým vlasem smetáku, jeho 

násadou nebo hubicí vysavače. V případě významného znečištění omítek polétavým prachem 

(typicky po řadě let vystavení fasády působení ovzduší se zvýšenou prašností, např. v rušné 

městské ulici) je možné jejich omytí nízkotlakou pitnou vodou nejvýše 35 °C teplou. 

            Při mokrém čištění je vždy nutno dbát, aby voda nevnikla pod vrstvu omítky. Proud 

čistící vody proto není vhodné směřovat do spár v omítce (např. dilatace), do přípojných míst 

s jinými stavebními prvky (např. okny, dveřmi) atp. 

            Čištění omítek rozpouštědly, kyselinami, alkáliemi nebo abrasivy není dovoleno, 

protože může vést k poškození omítek. 

 

          2.18.2. Opravy a renovace omítek 

 

            Staré omítky je, v závislosti na stupni jejich opotřebení, možné renovovat fasádním 

nátěrem a nebo přestěrkováním a nanesením nové vrstvy probarvené omítky. 
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     2.19. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

           Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jakož i za údržbu a revize 

pracovních pomůcek a strojů zodpovídá provádějící firma. 

 

    -      před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné  

           pomůcky pro zateplování, 

    -      dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí, 

    -      dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

    -      ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení  

           v předepsaném stavu, 

    -      zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů, 

    -      při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce a  

           ochrany zdraví, 

    -      pracovní čety musí být zaškoleny odborným pracovníkem BOZP. 

    -      při práci musí být dodržena ustanovení aktuálně platných předpisů a vyhlášek  

           SÚBP a SBÚ. 
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1.  Úvod 

     1.1.  Obsah projektu 

 

            Náplní diplomové práce je vypracování prováděcího projektu administrativní budovy 

na volné ploše v Přerově. 

            Práce je zaměřena především na část pozemního stavitelství. Zahrnuje část textovou a 

část výkresovou. 

 

            Tato konkrétní část diplomové práce zpracovává plán BOZP. Tento plán tvoří vstupní 

informaci pro koordinátora BOZP. Ten ji dále doplňuje a rozvíjí dle aktuálních potřeb a změn 

provedených na stavbě. 

            Plán BOZP je zpracován na základě naplnění požadavků vyhlášky 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, neboť se jedná o : 

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových 

, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

stejně jako v případech, kdy při realizaci stavby : 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

            Podpora péče o BOZP, ochrana zaměstnanců a ostatních osob, vykonávajících 

pracovní činnosti, stejně jako těch, kteří mohou být touto činností nepříznivě ovlivněni a 

ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky práce jsou důležitou součástí politiky 

státu ve všech vyspělých zemích světa. Ta je zaměřena především na předcházení úrazů, 

nemocem z povolání a ostatních poškození zdraví nebo životního prostředí v důsledku 

pracovních činností a vytvoření podmínek pro zachování maximální pracovní kapacity 
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pracovní síly v rámci udržitelného rozvoje, co nejvyšší výkonnosti ekonomiky a vysoké 

úrovně kultury podnikání.  

 

            Plnění povinností stát zajišťuje prostřednictvím orgánů státního odborného dozoru. Za 

neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany hrozí citelné pokuty. 

Dohled provádí : 

 

- Orgán veřejného zdraví  

- Státní požární dozor   

- Inspektorát bezpečnosti práce  

 

Další instituce oprávněné ke kontrole a udělování sankcí : 

 

- Česká obchodní inspekce   

- Zdravotní pojišťovna 

 

Zpracování plánu BOZP zajistí na objednávku zadavatele stavby 

(stavebníka) projektant prováděcí projektové dokumentace, který musí být způsobilý 

dle § 10 zákona č. 309/2009 Sb. (v tomto případě Bc. Martin Nezhyba). 

           Při tvorbě plánu BOZP je podkladem : 

- projektová dokumentace 

- výkresová dokumentace 

- technická zpráva stavební části 

- požárně bezpečnostní řešení 

- harmonogram prací 

 

 

2.  Pojmy 

     2.1.  Zkratky 

  

             BOZP                                      bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

             PO                                           požární ochrana 
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             IBP                                          Inspektorát bezpečnosti práce 

             KHS                                        Krajská hygienická stanice 

             OOPP                                      osobní ochranné pracovní prostředky 

             OZO                                        odborně způsobilá osoba v požární ochraně 

             PÚ                                            pracovní úraz 

             TPO                                         technik požární ochrany 

             ZP                                            zákoník práce 

             SOD                                         Státní odborný dozor 

             SPD                                         Státní požární dozor 

             ČOI                                         Česká obchodní inspekce 

 

 

3.  Identifikační údaje stavby      

     3.1.  Zadavatel (objednatel) 

 

             Zadavatel                                     nezadáno 

 

     3.2.  Zhotovitel 

 

             Zhotovitel                                    nezadáno 

 

     3.3.  Název stavební akce 

 

             Název akce                                 Administrativní budova v Přerově 

 

     3.4.  Stručný popis stavby 

 

            Parcela se nachází v Přerově, v ulici Bayerově naproti supermarketu TESCO. Jedná se 

o p.č. 3057. Pozemek je volný, bez momentálního využití. 

            Budoucí objekt je plánován jako obdélníková čtyřpodlažní budova, určená  

k administrativním účelům. Podzemní podlaží slouží k parkování aut zaměstnanců 

budovy. Tři nadzemní podlaží jsou poté využita ke zřízení kancelářských prostor. 
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            Objekt je dle projektové dokumentace založen na ŽB desce v kombinaci se 

základovým roštem prováděným monoliticky. 

            Nosnou konstrukci objektu tvoří ŽB sloupy, které společně s vodorovnými průvlaky 

tvoří kompaktní konstrukci. Stěny a příčky jsou provedeny jako zděné z dílců POROTHERM. 

            Objekt je ukončen jednoplášťovou nevětranou plochou střechou. 

 

     3.5.  Projektant 

 

             Projektant                        Nezhyba Martin, Císařov 79, Brodek u Přerova 

                                                     Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava 

                                                     Fakulta stavební  

                                                     Katedra pozemního stavitelství 

                                                     stud. skupina VN2PVS01 

 

     3.6.  Koordinátor BOZP 

 

             Koordinátor BOZP                       Nezadáno 

 

     3.7.  Termín zahájení a ukončení stavby 

 

             Termín zahájení stavby               27.8.2010 

             Termín ukončení stavby              26.7.2012 

 

 

4.  Naplnění požadavků zákona č. 309/2006 sb. a NV 591/2006 sb. 

     4.1.  Pravidla spolupráce 

 

            Vzájemný vztah koordinátor BOZP - zhotovitel stavby (jeho stavbyvedoucí) je určen 

§153, §157 stavebního zákona, které stanovují vzájemnou spolupráci i součinnost a umožňují 

koordinátorovi BOZP provádět záznamy do stavebního deníku. 
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     4.2.  Povinnosti a práva zadavatele 

 

            Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla 

a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora 

při přípravě díla a při jeho realizaci mohou byt vykonávány toutéž osobou. 

 

            Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k 

provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 

staveništi. Koordinátorem může byt určená fyzická osoba, která splňuje stanovené 

předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost 

koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor 

nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby. 

 

            Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 

stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je 

fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, 

bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

 

            Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 

jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat 

na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 

popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 

stavby. 

 

V případech, kdy při realizaci stavby : 

a)    celková předpokládaná doba trváni prací a činností je delší než 30 pracovních  

       dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat  

       současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b)    celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500  

       pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
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oznámeni o zahájeni prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 

inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, nejpozději do 8 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Do-

jde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizací. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 

být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 

ukončení prací a předaní stavby stavebníkovi k užívání.      

            Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s 

uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule 

umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

     4.3.       Povinnosti a oprávnění koordinátora BOZP                                                    

                  4.3.1.       Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby                 

 

            V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat 

zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, 

které se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro 

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, 

na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

            Bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, 

popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které 

jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. 

 

            Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

 

                  4.3.2.       Povinnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby              

 

a)     bez zbytečného odkladu 

            informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, upozornit zhotovitele stavby 
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na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 

pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn 

navrhovat přiměřená opatření, 

            oznámit zadavateli stavby případy podle bodů 2, nebyla-li zhotovitelem stavby 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

 

b)     provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

 

            Zřízení funkce koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinnosti dbát 

na BOZP a jím stanovené předpisy. 

            Navržená stavba bude splňovat obecné technické požadavky zabezpečující užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č.369/2001 Sb., dle 

pozdějších předpisů. 

            Provozovatel je povinen si zpracovat interní předpis řešící zimní údržbu zpevněných 

ploch tak, aby nebyly ohroženy dotčené osoby a okolí. 

            Objekt OSSZ bude vybaven bezpečnostními značkami dle NV 11/20002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Jedná se zejména o : 

 

Vyznačení únikových cest a únikových východů 

            Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a  

skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším 

osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 
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Důležitá telefonní čísla : 
 

Integrovaný záchranný systém                  112 

 

Zdravotnická záchranná služba                 155 

Policie ČR                                                 158 

Hasiči                                                        150 

 

 

5.  Nebezpečí a bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech 

     5.1.       Staveniště       

                  5.1.1.       Popis nebezpečí 

 

- zranění řidiče, popř. jiné osoby, 

- sesutí, zřícení stohovaných palet či jiné manipulační jednotky a ohrožení osoby v 

blízkosti, 

- přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem k části stavby či jiné pevné konstrukci, 

- naražení vozidla na pevnou konstrukci - škody na vozidle, 

- různá zranění, úrazy a věcné škody vznikající na provozovaných vozidlech - nehody v 

areálu firmy, 

- pád předmětu, materiálu z výšky na pracovníka, 

- pád úmyslně shazovaného materiálu, předmětu z výšky, 

- oslnění, zánět spojivek, 

- přehřátí, úpal v letním období, 

- prochladnutí pracovníka v zimním období 

- pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce, 

- uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně, 

- uklouznuti při výstupu a sestupu po rampách, 

- pády osob do prohlubní, šachet, kanálu, otvoru, jam, 
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- propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi umístěnými na pochozích plochách 

staveniště 

- propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými 

částmi, 

- uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na 

venkovních staveništních prostorách, 

 

                  5.1.2.       Bezpečnostní opatření 

 

- správná technika jízdy, zejména v zatáčkách, vyloučení najetí kolem na překážku, 

rovné pojezdové plochy, 

- dopravní cesty jasně vyznačeny nebo stanoveny 

- dopravní cesty, průchody, podlahy a rampy udržovat v dobrém provozním stavu, 

- udržován rovný povrch ploch ke stohování materiálu včetně uliček v řádném stavu, 

- stohy palet a jiných manipulačních jednotek vytvářeny ze stejného druhu, 

- každý druh a typ manipulačních jednotek má stanovenu stohovací výšku, případně 

počet vrstev, 

- vyžadovat, aby řidič  neopouštěl jeřáb, je-li břemeno zdviženo, 

- břemeno a jeho části jsou zabezpečeny proti pádu, sesutí nebo posunutí 

- dodržovat zákaz zdržovat se pod zdviženým břemenem 

- při couvání zajistit, aby bylo vozidlo nepřehlédnutelné, vyloučení přítomnosti osob za 

vozidlem 

- zvýšená pozornost v prostoru vrátnic - vjezdu (u brány), v prostorách expedice atd., 

- seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrostaveništní dopravu 

- materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po 

celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem 

- zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze 

apod. proti pádu materiálu, 

- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce 

nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách, 

- na stavbě používat ochranné přilby, 

- použití slunečních brýlí, zástěn apod., 
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- poskytování chladných nápojů, 

- přestávky v práci, 

- poskytnutí OOPP proti chladu a dešti, 

- k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup  

- vhodná pracovní obuv 

- zajištění dostatečného el. osvětlení v noci, za snížené viditelnosti 

 

     5.2.       Zemní práce      

                  5.2.1.       Popis nebezpečí 

 

- zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech, 

- poškození a narušení podzemních vedení, 

- poškození částí pažení a ztráta jeho funkce, 

- uklouznutí a pád při slézání a vylézání do/z výkopu, 

- převrácení dozeru při svahování, vytváření násypů, 

- přimáčknutí osoby dozerem; přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku, 

 

                  5.2.2.       Bezpečnostní opatření 

 

- zajištění stěn výkopů proti sesutí stěn svahováním dle projektu a skutečného stavu, 

- nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně, 

- nezatěžování hrany výkopu (volný pruh min. 50 cm) a to ani vykopanou zeminou, 

materiálem ani provozem strojů, 

- zřízení žebříků (popř. ramp, schodů) pro bezpečný sestup a výstup do výkopu a pro 

rychlé opuštění výkopu v případě vzniku nebezpečí, 

- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením zemních 

prací, omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů, dodržování 

podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek, 

- při práci ve výkopu používat ochrannou přilbu, 

- udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových komunikací (svislých 

ocel. žebříků), 
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- správná technika jízdy a přizpůsobení rychlosti pojíždějícího stroje stavu a povaze 

terénu, 

- okraj srázu (shozu) ponechávat mírně zvýšený, aby při dojezdu přední části pásu byla 

obsluha upozorněna na okraj srázu, 

- nepřevážení osob na stroji, 

- správné pracovní postupy, používání rukavic, 

- při práci v blízkosti rozpálených částí motoru, chladiče apod. provádět až po jejich 

vychladnutí, 

- stanovení pracovního/technologického postupu, 

- při opuštění kabiny vypnout motor a zajistit nakladač proti nežádoucímu pohybu 

způsobem dle návodu k používání, 

- jednotlivé mechanismy (výložník i jeho části) při čistění a opravách spustit na zem 

anebo do polohy, ve které jsou tyto mechanismy zabezpečené proti pádu, 

samovolnému pohybu a uvolnění. 

 

     5.3.       Zednické práce                                                                                              

                  5.3.1.       Popis nebezpečí                                                                           

 

- pád zdícího materiálu, překladu apod. na nohu, zasažení hlavy, 

- převržení nestabilně uložených předmětů(zárubní, oken, překladů,  betonových 

výrobků, zařizovacích předmětů a panelů), 

- zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stability, příp. 

tuhosti, 

- pád zdiva na pracovníka, 

- zasažení očí, poleptání pracovníka vápnem a to především odstříknutím vápna při jeho 

hašení a manipulaci resp. odstřik vápenné malty, 

- pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic, 

- práce v nepřirozené poloze těla nebo jeho částí, vynucené polohy, 

- zranění úderem a pádem nářadí působící kinetickou energií (krumpáče, palice, lopaty), 

- úrazy očí odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem apod., 

- přetížení a namožení v důsledku zvedání, přemísťování a manipulaci s břemeny 

nadměrné hmotnosti, a chybného způsobu manipulace,  
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- otlaky kolen, zranění kolen, kolenního kloubu,  

- pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce, 

- pád (překlopení, převrácení) lešení při nezajištění stability tohoto lešení, 

 

5.3.2. Bezpečnostní opatření 

 

- zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení 

- zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani 

jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách, 

- stanovení a dodržování technologických resp. pracovních postupů, zdění konstrukcí, 

vyzdívání po částech, až kdy nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost, 

nezatěžování zdiva izolačních přizdívek zeminou, 

- vyzdívání provádět odborně (správná vazba tvárnic) zajištění stability, pevnosti a 

tuhosti vyzdívaných konstrukcí, 

- zakotvování příček do zdiva, 

- vysekávání drážek do příček a pilířůjen za dodržení podmínek stanovených v projektu, 

 

     5.4.       Manipulace a skladování materiálu                                                                

                  5.4.1.       Vysvětlení pojmů a popis nebezpečí                                                                       

 

Břemeno (ruční manipulace) 

            Polotovary, výrobky, přepravky, různé předměty, dílce, nádoby, balíky atd., které se 

ručně zvedají, přenáší, pokládají, obrací, sunou, táhnou, kutálí atd. Z hlediska hodnocení 

(odhadu) energetického při jejich zvedání, přemísťování, posunování, jak horizontálním, tak 

vertikálním směrem, je nutno přihlížet k úchopovým možnostem, k vlastnostem podlahy na 

níž jsou přenášeny, jako je povrch, klesání, stoupání, používání ramp, schůdků, žebříků, 

vlastnosti terénu ve venkovním prostředí (svahy) apod. 

 

Hořlavé kapaliny 

            Kapaliny, emulze nebo suspenze splňující při atmosférickém tlaku 101,0 kPa současně 

tyto další podmínky : 

- jsou při teplotě 35 °C kapalné,  
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- mají při teplotě 50 °C tlak nasycených par nejvýše 294 kPa,  

- mají bod vzplanutí nejvýše 250 °C, 

 

            Lze u nich stanovit bod hoření. Hořlavé kapaliny se třídí dle bodu vzplanutí do čtyř 

základních tříd nebezpečnosti : 

 

I. do 21 °C bod vzplanutí, 

II. nad 21 do 55 °C bod vzplanutí, 

III. nad 55 do 100 °C bod vzplanutí, 

IV. nad 100 do 250 °C bod vzplanutí. 

 

Hranice, stoh 

            Prostorový útvar vytvořený z více vrstev skladovaných nebo přepravovaných dílců 

apod. 

 

Nutná ulička 

            Ulička pro manipulaci s materiálem a nezbytný průchod osob ve skladovacích zónách 

(zahrnuje manipulační uličky a průchodové uličky). 

 

Stohovací nosnost  

            Největší dovolená hmotnost břemene, kterým lze trvale zatížit manipulační jednotku 

(paletu, kontejner, přepravku, bednu apod.) v nejspodnější vrstvě při stohování (pozor na 

přetěžování palet, např. prostá paleta 800 x 1200 mm je vyráběna o nosnostech 500 kg, 750 

kg, 1000 kg, 1250 kg a 1500 kg). 

 

Stohovací výška  

            Výška stohu měřená od podlahy k hornímu okraji stohu. Výškové stohování je 

stohování palet přes 4 m. Stohovací výška palet prostých EUR je 6000 mm (max. 5 vrstev ve 

stohu), stohovací výška palet prostých 600 x 800 mm je 2000 mm (max. 4 vrstvy ve stohu), 

stohovací výška palet prostých 800 x 1200 mm je 5500 mm (max. 4 vrstvy ve stohu). 
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                  5.4.2.       Bezpečností opatření                                                                   

 

Ruční manipulace 

- manipulační plochy udržovat čisté, rovné (bez zmrazků, bláta, olejových skvrn, děr 

apod.), odstraňovat kluznost venkovních ploch v zimním období (odstraňování sněhu, 

námrazy, protiskluzový posyp), 

- pořádek na pracovišti, odstranění vyčnívajících překážek (např. vyčnívající poklopy, 

víka, rohože, stupně, prahy, hadice, kabely a pohyblivé el. přívody, kotevní šrouby 

atd.), 

- dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod 

břemenem, zejména nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene, 

- dodržování zákazu vystupovat a šplhat po hranicích, po navršeném materiálu, 

- zajištění kusového materiálu podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny, 

provázáním zejména materiálu skladovaného nastojato, na užších hranách, trubek, 

rour, svazků a kotoučů apod., 

- před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost, soudržnost, fixaci) 

přepravních obalů, 

- informace pracovníků o všech opatřeních, která mají být učiněna v oblasti bezpečné 

manipulace s břemeny, zejména o hmotnosti břemene, a o těžišti na nejtěžší straně, je-

li hmotnost břemene rozložena nerovnoměrně, 

- vybavení pracoviště vhodnými pracovními pomůckami, 

- zajistit aby podlaha nebo opora nohou byla stabilní, 

- udržování rovné a nekluzné podlahy, 

- používání vhodné pracovní obuvi, 

- pokládání těžších předmětů bez manipulačních pomůcek na podložky (proklady) 

vysoké alespoň 30 mm tak, aby mezi břemenem a úložnou plochou zůstala 

bezpečnostní mezera pro vsunutí prstů resp. vytažení ruky (prstů), aby nedocházelo ke 

skřípnutí nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu, 

- dodržování zákazu používání nevhodných, poškozených a opotřebovaných pomůcek, 
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6.  Bezpečnostní opatření při použití strojů 

     6.1.       Obecné požadavky                                                                                        

 

- Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 

výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 

- Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.  

- Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.  

- Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 

jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.  

- Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. 

- Organizačně zajistit a písemně určit osoby odpovědné za provoz a technický stav 

používaných strojů. Stanovit požadavky na jejich kvalifikaci, zkušenosti, 

odpovědnost, povinnosti uživatelů, revizních techniků, provozních techniků, 

jeřábníků, vazačů, při prohlídkách a kontrolách provádět kontrolu kompletnosti 

technické dokumentace a dokladů potřebných pro řízení a manipulaci s jednotlivými 

stroji. 

- Vnitropodniková a mimopodniková doprava je řešena dopravně provozním řádem, 

který obsahuje povinnosti zaměstnavatele při zajištění organizace práce a pracovních 

postupů při provozování vnitropodnikové a silniční dopravy, obsluze, opravách, 

kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovní činnosti, při niž se používají 

dopravní prostředky. 

- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby v prostorách dopravních komunikací byla 

zajištěna údržba, úklid a čištění, měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny 

pro činnosti zde vykonávané. 

- sledování stavu, údržba, prohlídky, inspekce jeřábů a příslušenství, 

- pravidelné kontroly před zahájením provozu se zápisy do provozní dokumentace, 

- zajištění bezpečnosti jeřábu proti převržení, 

- dodržovat přestávky v práci, 
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- nepřetěžování jeřábu, 

 

 

7.  Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 

     7.1.       Všeobecné povinnosti zhotovitelů                                                                   

                  7.1.1.       Pracoviště a pracovní prostředí                                                   

 

            Zaměstnavatel musí zajistit  všechna svá pracoviště tak, aby vyhovovala dotčeným 

právním předpisům. Základní povinnost ukládá Zákoník práce a dále  provádí např.: zákon  č.  

20/1966  Sb.,  o  péči  o  zdraví  lidu; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; 

vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu 

pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli; Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb.; Zákon č. 157/1998 Sb., 

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. 

 

Požadavky na pracoviště zahrnují požadavky na : 

- provozní budovy, 

- pracoviště, 

- osvětlení, 

- teplotu v provozních místnostech, 

- tepelnou zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,  

- hluk, 

- větrání a klimatizovaná pracoviště, 

- fyzickou zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží,  

- zásobování vodou, 

- sanitární a pomocná zařízení, 

- pracovní prostředí. 
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                  7.1.2.       Analýza a omezení rizik                                                                  

 

            Povinnost provádět úkoly v prevenci rizik je zakotvena v Zákoníku práce. 

Každý zaměstnavatel musí provést písemně analýzu rizik ohrožujících zdraví a životy 

zaměstnanců (a dalších osob, které se tam mohou vyskytnout) ve své organizaci. Toto musí 

provádět pravidelně.  

            Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

přijímáním opatření k prevenci rizik.  

            Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.  

Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou 

havárie, požáry a povodně, jiné vážné nebezpečí a evakuace zaměstnanců; při poskytování 

první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči.  

            Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, 

kontrolovat jejich účinnost a dodržování a dbát o zlepšování pracovních podmínek.  

 

            Plní-li  na  jednom  pracovišti  úkoly  zaměstnanci dvou a více  zaměstnavatelů,  jsou  

zaměstnavatelé  povinni vzájemně se písemně  informovat  o  rizicích   a  vzájemně  

spolupracovat  při zajišťování  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci. Každý ze 

zaměstnavatelů je přitom povinen : 

 

- zajistit,  aby  jeho  činnosti  a  práce  jeho zaměstnanců byly organizovány a  

prováděny tak, aby současně  byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

- spolupracovat  při zajištění  bezpečného, nezávadného  a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí  pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

            Zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní 

prostředky – dále jen OOPP,  mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. 

OOPP se poskytují tehdy, nelze-li rizika jiným způsobem omezit (organizačně nebo 

technickými opatřeními). 
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            Tato povinnost vychází ze Zákoníku práce, kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků. Tato směrnice ukládá zaměstnavateli povinnost vypracování 

vlastního seznamu pro jejich přidělování, jehož základem je zhodnocení rizik a konkrétní 

podmínky na vlastních pracovištích tzv. Směrnici pro poskytování a používání OOPP. Zde 

jsou pro jednotlivé pracovní pozice – profese určeny jednotlivé druhy OOPP, doba jejich 

životnosti, pravidla pro nákup, výdej a výměnu. 

            Všechny OOPP musí být označené   

Všichni výrobci  a dovozci umisťující OOPP na trh v České republice jsou povinni vydat 

prohlášení o shodě a umístit na OOPP označení CE. Označení CE  je závazkem výrobce 

(dovozce) uživateli, že výrobek splňuje základní požadavky technických předpisů. V případě 

pochybností, zda výrobek skutečně tyto vlastnosti vykazuje, je potřeba obrátit se na Českou 

obchodní inspekci, která provádí dozor nad trhem a je oprávněna tyto záležitosti posoudit.  

 

Školení zaměstnanců 

            Podle ZP §133 odst. 1 písm. e),  §134 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit 

zaměstnancům, podle  potřeb  vykonávané práce ve vhodných  intervalech dostatečné  a 

přiměřené informace  a pokyny o bezpečnosti  a ochraně zdraví při  práci,  zejména  formou  

seznámení s  riziky,  s výsledky  vyhodnocení  rizik a s  opatřeními  na ochranu  před 

působením  těchto  rizik,  která  se  týkají  jejich  práce  a pracoviště : 

 

- Vstupní instruktáž, 

- Úvodní školení na pracovišti, 

- Periodické školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, 

- Mimořádná školení, 

- Poúrazové školení, 

- Atd. 

 

Bezpečnostní značení 

            Nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo 

dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je 
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zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a zavést signály, které poskytují 

informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit s nimi 

zaměstnance. Bezpečnostní značky a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo 

světelné. 

            Bezpečnostní značení je typizováno ve Vyhlášce 11/2002 Sb., Nařízení vlády ze dne 

14. listopadu 2001 (změna 405/2004 Sb.), kterým se stanoví vzhled a umístnění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů.  

 

 

ZÁKAZ - kruh se symbolem přeškrtnutým symbolem - bílé pozadí, černý 

piktogram, červený okraj a pruh. Piktogram, pruh a okraj zaujímají min. 35% 

značky. 

 

VÝSTRAHA - žlutý trojúhelník s černým piktogramem a černým okrajem - pokryti 

min. 50% plochy značky. 

 
PŘÍKAZ - kruh s bílým piktogramem na modrém pozadí - pokrytí min. 50%. 

 

INFORMATIVNÍ - zelený obdélník nebo čtverec s bílým piktogramem - označení 

únikové cesty, nouzového východu, místa první pomoci - pokrytí min. 50% 

tabulky. 

INFORMATIVNÍ PO - červený čtverec nebo obdélník s bílým piktogramem.  

 

                  7.1.3.       Prostory pro osobní hygienu 

 

            Na stavbě se nachází i prostory pro osobní hygienu. Jedná se jak o mobilní WC, tak o 

buňky určené ke sprchování a očistě. Jednotlivé typy těchto zařízení staveniště jsou 

pojmenovány, popsány a charakterizovány v dokumentaci zařízení staveniště. Při jejich 

instalaci a provozování je třeba dbát doporučení dodavatele těchto zařízení. 

            Důležité je, aby prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, 

odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení. 
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                  7.1.4.       Dokumentace BOZP 

 

            Každý zaměstnavatel je povinen zdokumentovat systém a pravidla řízení BOZP ve 

vlastní organizaci. Zpravidla se používá následujících druhů dokumentace :  

 

- Identifikace rizik podniku, 

- Zařazení prací do kategorie podle Zákona 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, 

- Směrnice pro řízení BOZP v podniku, 

- Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům, 

- Traumatologický plán, 

- Práce zakázané ženám a mladistvým, 

- Dopravní řád, 

- Místní řád skladu, 

- Havarijní a nouzové plány, 

- Provozní řády vyhrazených technických zařízení, 

- Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení, 

- Provozní předpisy strojů a technologických zařízení. 

 

                  7.1.5.       Péče o zdraví zaměstnanců - zdravotní preventivní péče 

 

            Zaměstnavatel je povinen svým zaměstnancům zajistit závodní preventivní  péči 

prováděnou smluvním lékařem, který zajišťuje :  

 

- poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví zaměstnanců,  

- pravidelně kontroluje pracoviště podniků,   

- zjišťuje vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, 

- vykonává preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců,  

- zajišťuje poskytnutí první pomoci zaměstnancům,  

- spolupracuje s příslušným orgánem a zařízením ochrany veřejného zdraví a  podílí se 

na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví. 
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                               7.1.5.1.       Lékařské prohlídky, lékárničky 

 

Vstupní lékařské prohlídky 

            Preventivní vstupní prohlídky jsou posouzením zdravotní způsobilosti zaměstnanců k 

pracovní činnosti, kterou vždy provádí smluvní lékař, protože zná pracovní a další podmínky 

v podniku a na pracovní pozici, kde bude zaměstnanec pracovat : 

 

- před uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

- při převedení zaměstnance na jinou práci, pro kterou je požadováno posouzení 

zdravotní způsobilosti zaměstnance před zahájením práce. 

 

Periodické lékařské prohlídky 

            Periodické lékařské prohlídky jsou lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců, při 

kterých se posuzuje zdravotní způsobilost spojená s výkonem práce u : 

 

- zaměstnanců, kteří jsou na pracovištích, kde jsou vystaveni zvlášť nepříznivým 

vlivům pracovního prostředí (rizikové práce), 

- zaměstnanců, kteří mohou ohrozit zdraví spoluzaměstnanců nebo obyvatelstva, 

- zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti, pro které je vyžadována zvláštní zdravotní 

způsobilost dorostu, studentů (brigádníků). 

 

Lékařské preventivní prohlídky 

            Jsou prohlídky, které se požadují u zaměstnanců nad rámec předepsané frekvence 

periodických prohlídek, z důvodu výkonu rizikových nebo jiných prací, u kterých jsou tyto 

prohlídky předepsány nebo určeny. Slouží ke sledování stavu zaměstnance, aby bylo možné 

ovlivnit případný nepříznivý vliv pracovní činnosti a pracovního prostředí na jeho zdraví. 

 

Lékárničky 

            Zaměstnavatel je na základě konzultace se smluvním lékařem povinen vybavit 

pracoviště potřebným počtem lékárniček s odpovídajícím vybavením (obsah určuje smluvní 

lékař) a zabezpečit jejich pravidelnou kontrolu spojenou s kontrolou použitelnosti léků a 

materiálu a evidenci při výdeji. 
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                  7.1.6.       Vedení stavebního deníku                                                             

 

            Vedení stavebního deníku se provádí v souvislosti s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a v návaznosti na 

ustanovení §6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 5) 

            Dle požadavku §157, odstavce 1 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 

stavebním řádu musí zhotovitel vést stavební deník při provádění stavby vyžadující stavební 

povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Do stavebního deníku se zaznamenávají, 

pravidelně, údaje o provádění stavby. 

            Stavební deník se vede písemnou formou. V případě, že jsou všechny strany účastněné 

na výstavbě majiteli elektronického podpisu, lze jej vést elektronicky. 

 

Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněny provádět pouze uvedené osoby : 

 

- Objednatel (investor) stavby 

- Zhotovitel stavby : stavbyvedoucí, osoby vykonávající technické a bezpečnostní 

prohlídky stavby za stavební společnost, hlavní stavbyvedoucí, geodeti, apod.. 

- Osoba technického dozoru objednatele (investora) 

- Autorský dozor projektanta  

- Koordinátor BOZP (dle zákona 309/2006 Sb.) 

- Autorizovaný inspektor 

- Další oprávněné osoby 

 

Náležitosti stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. : 

 

Identifikační údaje 

- název stavby 

- místo stavby 

- obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby 

- jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby 

- jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor 
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- jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do 

stavebního deníku 

- údaje o projektové a další technické dokumentaci stavby 

- seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě 

 

Záznamy ve stavebním deníku 

Pravidelné denní záznamy : 

 

- jména a příjmení osob pracujících na staveništi 

- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) 

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup 

- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu 

- nasazení mechanizačních prostředků 

 

Další záznamy : 

 

- předání a převzetí staveniště 

- zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení 

- seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami BOZP 

- geodetická měření 

- montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí 

- provedení a výsledky provedených zkoušek a měření 

- odstranění vad a nedodělků 

- atd.  

 

Vedení stavebního deníku 

            Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 

popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. 

            Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi 

všem oprávněným osobám. 

            Obsahuje originální listy a potřebné množství kopii pro oddělení dalším osobám. 
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Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující 

den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

 

     7.2.       Mimořádná událost na stavbě                                                                       

 

            Při vzniku mimořádné události jsou pracovníci povinni oznámit toto zjištění 

vedoucímu práce či vedoucímu stavby. O mimořádné události bude proveden zápis do 

stavebního deníku a budou informovány dotčené orgány státní správy dle rozsahu vzniklé 

události. Za mimořádné situace se považují provozní nehody, havárie, požáry a ekologické 

havárie. 

 

     7.3.       Povinnosti jiných osob nebo návštěv 

 

            Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance podle §17 zákona č. 309/2006 Sb.(dále jen ,,jiná osoba“), je povinna poskytnout 

zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo 

opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. 

Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím 

pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech 

okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození 

zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.    

          

Jiná osoba je povinna : 

 

- dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 

přihlížet k podnětům koordinátora, 

- používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a 

nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

            Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů 

a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 
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8.  Kontrolní činnost při realizaci stavby zaměřená na dodržování požadavků  k zajištění   

     BOZP 

      

     8.1.       Provádění kontrol                                                                                       

 

            Vzhledem ke složitosti stavebního díla je nezbytné, aby při realizaci byla prováděna 

kontrola všech probíhajících činností, tedy soulad se všemi povoleními a projektovou 

dokumentací. Jedná se o kontrolu technickou, technologickou, ekonomickou a právní. Vedle 

managementu zhotovitele stavby ji dále provádějí pracovníci projektanta, kteří vypracovali 

projektovou dokumentaci a jejich výkon se označuje autorským dozorem (dle stavebního 

zákona 183/2006 Sb.), stavební dozor, který je smluvním partnerem stavebníka /investora/, 

pokud si jej stavebník nevykonává sám a státní stavební dohled a inspektorát práce 

bezpečnost práce na staveništi (dle stavebního zákona 183/2006 Sb. – § 153; viz kap. 

Koordinátor bezpečnosti práce).  

 

Autorský dozor  

            Zajišťuje projektant stavby a jeho rozsah a způsob jeho výkonu si sjednává stavebník 

/investor/ s projektantem smlouvou o dílo. Cílem výkonu autorského dozoru je, aby stavba 

byla provedena v souladu se záměry stavebníka (investora, objednatele), které jsou 

„zakotveny“ ve zpracované projektové dokumentaci, která se stává přílohou smlouvy o dílo 

mezi stavebníkem a zhotovitelem.  

 

Stavební dozor 

            Hlavní činností je kontrola shody realizace stavby s uzavřenou a platnou smlouvou o 

dílo, dále soulad realizace se schválenou projektovou dokumentací a podle všech podmínek 

daných předchozím povolením stavby a stavebního povolení. V neposlední řadě se sleduje 

kvalita realizovaných stavebních prací a soulad s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi vč. životního prostředí.  
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Státní stavební dohled 

            Dohled státu nad prosazováním jednotné technické politiky ve výstavbě a současně je 

tento nástroj prostředkem pro zajištění pořádku a kázně při realizaci. Tento výkon je 

zajišťován prostřednictvím stavebních úřadů nebo jiných pověřených orgánů.  

            Jde o činnost, kterou se zabezpečuje ochrana veřejných zájmů společnosti, práv a 

právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a občanů, které vyplývají z realizace 

stavby nebo její změny, z vlastností stavby při jejím užívání, případně z jejího odstranění.  

 

     8.2.       Kontrolní dny BOZP na staveništi                                                                  

 

            Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování 

plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání a 

sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 

k nápravě zjištěných nedostatků. 

 

 

9.  Závěr 

 

            Tento plán BOZP je zpracován na základě informací známých v době jeho zpracování 

a před zahájením stavebních prací. Tento plán bude aktualizován na základě dalších vstupních 

informací koordinátorem BOZP, který bude stavebníkem vybrán pro realizaci stavby. 
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10.  Seznam příloh 

       10.1.       Příloha č.1 - Oznámení o zahájení prací            

                                

             

Oblastní inspektorát práce 
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 

se sídlem v Olomouci 

tř. Kosmonautů 8 

772 00 Olomouc 

 
V Přerově dne 11.08.2010 

 
Věc : Oznámení o zahájení prací 

 

 
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 

 

Zadavatel stavby „Administrativní budovy v Přerově“, informuje výše uvedený OIP pro 

Moravskoslezský a Olomoucký kraj, o začátku realizace stavby administrativní budovy dle 

NV č. 591/2006 Sb. 

 

1 Datum odeslání oznámení 11.08.2010 

2 Název zadavatele (stavebníka)    

3 Přesná adresa umístění staveniště 
Pozemek v ulici Bayerově na p.č. 3057 

 

4 
Druh stavby, činnosti dle Přílohy č. 5 

NV č. 591/2006 Sb. 

Výstavba „Administrativní budovy“ o 3. 

NP a 1. PP, a to včetně související 

infrastruktury (kanalizace deštová a 

splašková, vodovod, plynovod, rozvody 

NN a VN, kabelové rozvody telefonu, 

komunikace, sadové úpravy) 

Činnosti dle bodu 5., Práce, při kterých 
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hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky 

více než 10 m;  

 

5 
Zhotovitelé: 

 
 

6 Technický dozor investora  

7 Architekt  

8 Projektant 
Nezhyba Martin, Císařov 79, Brodek u 

Přerova  

9 
Jméno a příjmení koordinátora 

BOZP na staveništi 
 

10 Termín realizace 

Zahájení: 27.8.2010 

Ukončení: 26.7.2012 

 

11 
Odhadovaný max. počet fyzických 

osob na staveništi 

Odhadovaný počet osob 30 

 

12 
Plánovaný počet zhotovitelů na 

staveništi 
 

13 

Jméno, příjmení a podpis fyzické 

osoby oprávněné jednat jménem 

zadavatele stavby 
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       10.2.       Příloha č.2 - Přehled právních předpisů            

 

            Přehled zákonů a vyhlášek, kterými se stanovují základní pravidla pro bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Těmito předpisy se musí řídit všichni účastníci výstavby. 

 

Číslo předpisu   Název předpisu 

 

137/1998 Sb. 

494/2001 Sb. 

495/2001 Sb. 

 

11/2002 Sb. 

168/2002 Sb. 

 

 

21/2003 Sb. 

362/2005 Sb. 

 

101/2005 Sb. 

262/2006 Sb. 

309/2006 Sb. 

499/2006 Sb. 

591/2006 Sb. 

 

361/2007 Sb. 

362/2007 Sb. 

 

 

Obecné technické požadavky na výstavbu 

Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných  

pracovních prostředků 

Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

Způsob organizace práce a pracovních postupů, které je  

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy  

dopravními prostředky  

Technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

Zákoník práce 

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Dokumentace staveb 

Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích 

Podmínky ochrany zdraví při práci 

Zákon, kterým se mění zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 
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       10.3.       Příloha č.3 - Postihy za porušování předpisů BOZP            

 

Smluvní pokuty 

            V případě, že pracovníci zhotovitelů poruší předpisy BOZP a PO nebo provozní řád 

stavby, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši : 

 

20.000,- Kč   
- ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nutností zastavení prací z důvodu 

přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích 

zařízení, nebezpečné elektrické instalace nebo pokud pracovníci zhotovitele poškozují 

nebo odstraňují zařízení k zajištění bezpečnosti práce atd.), a to za každý, i započatý, den 

prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem zjištění závady 

až do jejího odstranění, 

10.000,- Kč  
- ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bez nutností zastavení prací - je-li možné 

závadu odstranit ihned nebo ve stanoveném termínu (např. nekompletní lešení, za 

nezabezpečení otvorů atd.), a to za každý, i započatý, den prodlení s odstraněním závady 

ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem zjištění závady až do jejího odstranění, 

nedohodnou-li se objednatel se zaměstnancem jinak; 

- závažné porušování bezpečnostních předpisů (např. vypouštění škodlivých látek, 

neuvazování se ve výškách, přistižení pracovníka pod vlivem alkoholu či jiných 

návykových látek včetně vykázání ze stavby atd.); 

5.000,- Kč  
- porušování bezpečnostních předpisů  

- rozdělávání otevřeného ohně 

1.500,- Kč  
- drobné přestupky vůči bezpečnostním předpisům, pracovním a technologickým postupům 

(např. nepoužíváním předepsaných OOPP v méně rizikových částech stavby atd.) 

 

Objednatel má právo rozhodnout, jakým způsobem budou uvedené pokuty vymáhány.  

 

Výše uvedené smluvní pokuty jsou za každý jednotlivý případ porušení povinností. 
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       10.4.       Příloha č.4 - Rozsah kontrolní činnosti koordinátora      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Číslo 

 
Název kontrolní činnosti 

 
Právní předpisy 

 
1. 

 
Zabezpečení obvodu staveniště 

 
NV 591/2006 Sb. 

2. Používání osobních ochranných prac. prostředků z. 262/2006 Sb. 

3. Dodržování Plánu BOZP z. 309/2006 Sb. 

    4. 
 

Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích 
a kontrola přijatých opatření 

z. 309/2006 Sb. 
 

5. Bourací práce NV 591/2006 Sb. 

6. Zemní práce NV 591/2006 Sb. 

7. Práce ve výškách, práce nad sebou a pod sebou NV 362/2005 Sb. 

8. Doprava a manipulace s materiálem NV 591/2006 Sb. 

    9. 
 

Označení staveniště, přístupové komunikace 
 

NV 591/2006 Sb. 
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       10.5.       Příloha č.5 - Traumatologický plán                                                         

 

Vybavení lékárniček 

Léčiva : Acylpyrin     

     Živočišné uhlí 

    Benzin lékařský 

    Borová mast 

    Opthalmoframykoin 

    Sedolor, atalargin - analgetika 

    Septonex - desinfekční přípravek 

    Traumacel - prášek k zastavení krvácení 

    Oční voda 

 

Obvazový materiál : Gáza hydrofilní  

                                   Náplast hladká 

              Náplast s polštářkem 

              Obinadlo elastické 

           Obinadlo škrtící pryžové 

           Obvaz tlakový pro první pomoc 

             Obvaz sterilovaný 

           Krycí rouška na popáleniny 

           Šátek trojcípý    

            Vata obvazová 

           Dýchací rouška 

 

Zdravotní pomůcky : Oční kapátko 

              Pinzeta 

                  Zavírací špendlíky 

              Teploměr lékařský 

              Nůžky 
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Hlavní zásady první pomoci při úrazech 

1. Dopravit postiženého do nezávadného prostředí, např. vyprostit z dosahu   

    elektrického proudu, zamořeného prostředí apod.     

2. Zastavení silného krvácení z tepny nebo žíly. 

3. Uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání a nepřímá masáž srdce. 

4. Ošetření zlomenin, otevřených ran, překrytí spálenin. 

5. Protišokové opatření. 

6. Přivolání odborné pomoci. Je-li zachránců více, jeden z nich zajistí tento bod co    

    nejrychleji. 

 

Stabilizovaná poloha 

            Je-li postižený v bezvědomí, ale pravidelně dýchá, v šoku, má-li již ošetřena zranění a 

čeká se na příjezd lékaře, uložíme jej do takzvané stabilizované polohy. Tím zabráníme 

vzniku komplikací a vytvoříme takové podmínky, aby se stav zraněného již dále nehoršil. 

            Postiženého na rovné podložce položíme na bok, nohy mu v kyčlích a kolenou 

pokrčíme. Ruce položíme před tělo, hlavu mírně podložíme a zakloníme tak, aby dýchací 

cesta byla volná a přímá. Ústy hlavu natočíme k podložce, na které zraněný leží, aby mohly 

volně vytékat zvratky a nedošlo k udušení. 

            Postiženého je třeba zajistit proti podchlazení. S postiženým v této poloze vyčkáme 

příjezdu do lékaře. 

  

První pomoc při úrazech elektrickým proudem 

            Při poskytování této pomoci je třeba jednat rychle, uváženě a účelně. I přes první 

dojem, že postiženému už není pomoci je třeba v provádění záchranných prací pokračovat, 

neboť smrt je v těchto případech většinou pouze zdánlivá. 

Postup záchranných prací : 

- vyproštění postiženého z dosahu proudu 

   a) vypnutím el. vypínače 

   b) odsunutím vodiče 

   c) odtažením postiženého - pouze nevodivým předmětem (např. suché dřevo,   

       plastická hmota, provaz, nástroj s izolačním držadlem apod. 

   d) přerušením vodiče 
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- ošetření postiženého 

   a) je-li postižený při vědomí uložíme jej pohodlně s uvolněným oděvem, pokud   

       možno v teplé místnosti. Postižený nesmí sám vstát, pokud mu to lékař nedovolí 

       a nesmí být ponechán bez dozoru - porucha dechu a srdeční činnosti se může   

       dostavit dodatečně 

   b) je-li postižený v bezvědomí a přitom však dýchá, nemá-li další viditelné zranění,  

       probere se zpravidla sám. Snažíme se jej vzkřísit krátkodobým přičichnutím ke                               

       čpavku, octu, poplácáním po tvářích, voláním jména, třením dlaní atd.  

       Nesmíme podávat léky a nápoje. Zachováme opatrnost jako v předešlém    

       případě. 

   c) je-li postižený v bezvědomí a nedýchá okamžitě začneme provádět umělé  

       dýchání a nepřímou masáž srdce. 

 

            Vždy co nejrychleji zajistíme odbornou lékařskou pomoc, nepřerušíme však provádění 

záchranných prací nebo dozor nad zraněným. 

 

První pomoc při popálení a opaření 

            U popálenin a opařenin musíme dbát především na to, aby se na postiženou plochu 

nedostala nečistota a tím nevznikla infekce. Popálená nebo opařená kůže ztrácí ochranné 

schopnosti a je velmi dobrou výživnou půdou pro bakterie, které se zde velmi rychle množí a 

mohou vyvolat celkovou otravu. 

 

Postup při první pomoci : 

- postiženého posadíme nebo položíme 

- provádíme intenzivní chlazení postižené plochy přiložením ledu, studenou vodou 

(nesmí být prudký proud) 

- popálenou plochu nečistíme a neodstraňujeme zbytky kůže, nepropichujeme puchýře 

apod. 

- na postiženou plochu položíme sterilní krytí 

- lehce a volně převážeme obvazem 

- zabráníme vzniku šoku např. se postiženého snažíme tišit 
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- podáváme tekutiny, nikdy však alkoholické nápoje 

 

            Pokud nejsou rány zakryty nemluvíme, chráníme si nos a ústa převázáním čistého 

šátku nebo kapesníku. Na popáleniny nikdy nedáváme žádnou mast ani olej. 

 

Druhy popálenin : 

 

První stupeň     zčervenání kůže 

Druhý stupeň   puchýře 

Třetí stupeň             přiškvaření, odumírání tkáně 

Čtvrtý stupeň   zuhelnatění 

 

Umělé dýchání 

            Vyčistíme dýchací cestu (vyčištění dutiny ústní, vyndání zubní protézy). Potom 

položíme postiženého na záda, podložíme lopatky a hlavu mírně zakloníme vzad. Současným 

tlakem na čelo a dolní čelist postiženého se pootevřou ústa. 

Při dýchání z plic do plic bez pomůcek zachránce prsty ruky, která tlačí na čelo postiženého, 

sevře nos postiženého. Svými široce otevřenými ústy obemkne ústa postiženého a zhluboka 

vydechne. Zpočátku vdechujeme do postiženého rychle 10x za sebou po jedné vteřině. Dále 

pokračujeme rychlostí 15 - 20 vdechů za minutu. Během vdechování musí zachránce stále 

sledovat hrudník postiženého, zda se vykonávají dýchací pohyby. Pokud nejsou patrny, jsou 

neprůchodné dýchací cesty a je třeba ihned najít důvod jejich neprůchodnosti (např. zapadlý 

jazyk).   

            Má-li poškozený malý obličej, je možno vdechovat ústy i nosem zároveň. U malých 

dětí je třeba dávat pozor na snížený obsah plic oproti dospělému zachránci. 
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Nepřímá masáž srdce 

            Nejdříve započneme s umělým dýcháním, které se nesmí přerušit ani při provádění 

masáže. Zachránce položí dlaň ruky na 3 - 5 cm hrudní kosti postiženého a rytmicky stlačuje 

hrudní kost směrem k páteři do hloubky 4 - 6 cm asi 60 x za minutu. 

Provádí-li úkony jeden zachránce, provede na každý vdech asi 5 stlačení hrudní kosti. Tuto 

pomoc provádíme až do doby, kdy začne zraněný dýchat sám, popř. do doby, kterou určí 

lékař. Život postiženého tak lze udržet až několik hodin. 

 

První pomoc při krvácení 

            Silné krvácení ohrožuje bezprostředně život postiženého. Proto provádíme jeho 

zastavení co nejrychleji, případně i před vyproštěním zraněného (pozor na el. proud). 

a)  krvácení z tepny 

     Z rány prudce vystřikuje jasně červená krev. Krvácení zastavujeme podle místa   

     krvácení buď stlačením tepny v ráně prsty, nebo přiložením gumového škrtidla   

     mezi ránu a srdce. Není-li k dispozici gumové škrtidlo, použijeme řemen, stočený  

     šátek apod., nikdy ne tenkou šňůru, drát atd. 

b)  krvácení z žíly 

     Z rány plynulým proudem vytéká hustá, tmavá krev. U drobnějších ran přiložíme  

     tlakový obvaz, u rozsáhlejších poškození zaškrtíme jako u tepny. 

c)  krvácení vnitřní  

     Postižený je bledý, puls slabý, může mít silné bolesti v krajině břišní.  
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     Nepodáváme žádné léky a co nejrychleji zajistíme lékařskou pomoc. 

d)  krvácení drobná a povrchová  

     Zraněné místo překryjeme sterilním obvazem. 

 
První pomoc při zlomeninách 

            Zlomenou končetinu nerovnáme, nenapravujeme, ale znehybníme připevněním 

pevného předmětu pomocí obvazu - např. dlahy, desky, pravítka. S končetinou zacházíme 

opatrně, aby nedošlo k posunutí úlomků kostí a dalšímu poškození svalů. Při otevřené 

zlomenině postupujeme stejně, otevřenou zlomeninu překryjeme mulem a převážeme. 

            Máme-li podezření na zlomeninu páteře, s postiženým nehýbáme a nepodkládáme jej. 

Neprodleně zajistíme lékařskou pomoc.  
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       10.6.       Příloha č.6 - Záznamy o aktualizacích plánu                                              

 

Datum Č. změny Předmět změny Platnost od 
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       10.7.       Příloha č.7 - Záznamy o seznámení s plánem                                            

 

Datum Jméno pracovníka Název firmy Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Objekt:
01

Název objektu:
Administrativní budova

JKSO:
801.61

Stavba:
01

Název stavby:
Administrativní budova

SKP:

Projektant: Martin Nezhyba m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 0001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  Martin Nezhyba

Rozpo čtové náklady
Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

1 486 582,80

0,00

0,00

2 081 215,93

3 567 798,73

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

20,0 % činí:

20,0 % činí:

33 299 455,00

6 659 891,00

39 959 346,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpo čet

20 369 033,06

9 362 623,02

0,00

0,00

29 731 656,08

0,00

33 299 454,81

33 299 455,00

Rozpočet: Základní rozpočet01 Administrativní budova

20

Jméno:

Podpis:

Bc. Martin Nezhyba

27.11.2010

  

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Administrativní budova
Administrativní budova
Administrativní budova

Základní rozpočet
Datum tisku: 27.11.2010

List č.2

Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 1 568 272,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 2 437 106,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098,4

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 474 590,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1 247,8

4 Vodorovné konstrukce 6 845 984,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360,2

5 Komunikace 453 300,89 0,00 0,00 0,00 0,00 383,1

61 Upravy povrchů vnitřní 2 172 308,20 0,00 0,00 0,00 0,00 150,1

62 Úpravy povrchů vnější 932 965,96 0,00 0,00 0,00 0,00 27,9

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

781 091,92 0,00 0,00 0,00 0,00 617,1

64 Výplně otvorů 377 313,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14,5

94 Lešení a stavební výtahy 105 269,70 0,00 0,00 0,00 0,00 18,8

95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

129 478,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5

99 Staveništní přesun hmot 91 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 886 498,24 0,00 0,00 0,00 14,8

713 Izolace tepelné 0,00 348 210,37 0,00 0,00 0,00 1,2

721 Vnitřní kanalizace 0,00 3 916,00 0,00 0,00 0,00 0,3

764 Konstrukce klempířské 0,00 191 819,84 0,00 0,00 0,00 1,1

766 Konstrukce truhlářské 0,00 4 846 165,86 0,00 0,00 0,00 7,0

767 Konstrukce zámečnické 0,00 1 225 857,40 0,00 0,00 0,00 0,0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 535 363,17 0,00 0,00 0,00 58,8

775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 584 399,88 0,00 0,00 0,00 3,9

776 Podlahy povlakové 0,00 561,75 0,00 0,00 0,00 0,0

781 Obklady keramické 0,00 321 966,00 0,00 0,00 0,00 1,1

784 Malby 0,00 417 656,00 0,00 0,00 0,00 2,4

786 Čalounické úpravy 0,00 208,50 0,00 0,00 0,00 0,0

20 369 033,06 9 362 623,02 0,00 0,00 0,00 6 010,0Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 29 731 656,08 0,00

Oborová přirážka 0,00 29 731 656,08 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 29 731 656,08 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 29 731 656,08 0,00

Zařízení staveniště 5,00 29 731 656,08 1 486 582,80

Provoz investora 0,00 29 731 656,08 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 29 731 656,08 0,00

Rezerva rozpočtu 7,00 29 731 656,08 2 081 215,93

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Administrativní budova
Administrativní budova
Administrativní budova

Základní rozpočet
Datum tisku: 27.11.2010

List č.3

3 567 798,73
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Administrativní budova
Administrativní budova
Administrativní budova

Základní rozpočet
Datum tisku: 27.11.2010

List č.4

Poř. č. Položka Popis

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

1 Zemní práce

1 079 94-6111.R00 Zřízení výtahového zařízení,v. do 35m
kus 1,0000 55 030,00 55 030,00 0,00000 0,00000

2 111 20-1102.R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2
m2 2 765,5500 22,40 61 948,32 0,00000 0,00000

53,7*51,5 2 765,5500

3 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 390,8985 49,30 19 271,30 0,00000 0,00000

30,95*42,1*0,3 390,8985

4 131 10-1103.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m3
m3 3 400,0153 57,10 194 140,87 0,00000 0,00000

(34,95*26,75*3,11)+(2,55*3,11*26,75/2)+(1,8*3,11*26,75/2)+(3,11*1*34,95/2)
+(2*3,11*34,95/2)+0,3*27,8*17,8

3 400,0153

5 132 10-5111.R00 Hloubení rýh v hornině 1 a 2
m3 184,7440 92,30 17 051,87 0,00000 0,00000

0,7*1,0*6*15,1+0,7*1,35*17,8*2+1,35*0,7*27,8*2+1,0*0,7*25,1*2 184,7440

6 133 10-1101.R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3
m3 28,8600 558,00 16 103,88 0,00000 0,00000

3,9*2*3,7 28,8600

7 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 2 090,9062 35,50 74 227,17 0,00000 0,00000

30,95*42,1*0,3 390,8985
((34,95*26,75*3,11)+(2,55*3,11*26,75/2)+(1,8*3,11*26,75/2)+(3,11*1*34,95/2
)+(2*3,11*34,95/2)+0,3*27,8*17,8)/2

1 700,0077

8 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 1 913,6117 277,50 531 027,25 0,00000 0,00000

3,9*2*3,7 28,8600
0,7*1,0*6*15,1+0,7*1,35*17,8*2+1,35*0,7*27,8*2+1,0*0,7*25,1*2 184,7440

((34,95*26,75*3,11)+(2,55*3,11*26,75/2)+(1,8*3,11*26,75/2)+(3,11*1*34,95/2
)+(2*3,11*34,95/2)+0,3*27,8*17,8)/2

1 700,0077

9 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 1 913,6117 60,90 116 538,95 0,00000 0,00000

3,9*2*3,7 28,8600
0,7*1,0*6*15,1+0,7*1,35*17,8*2+1,35*0,7*27,8*2+1,0*0,7*25,1*2 184,7440

((34,95*26,75*3,11)+(2,55*3,11*26,75/2)+(1,8*3,11*26,75/2)+(3,11*1*34,95/2
)+(2*3,11*34,95/2)+0,3*27,8*17,8)/2

1 700,0077

10 171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku
včetně poplatku za skládku

m3 1 913,6117 96,20 184 089,45 0,00000 0,00000
3,9*2*3,7 28,8600
0,7*1,0*6*15,1+0,7*1,35*17,8*2+1,35*0,7*27,8*2+1,0*0,7*25,1*2 184,7440

((34,95*26,75*3,11)+(2,55*3,11*26,75/2)+(1,8*3,11*26,75/2)+(3,11*1*34,95/2
)+(2*3,11*34,95/2)+0,3*27,8*17,8)/2

1 700,0077

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Administrativní budova
Administrativní budova
Administrativní budova

Základní rozpočet
Datum tisku: 27.11.2010

List č.5

Poř. č. Položka Popis

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

11 175 10-1201.R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny
m3 457,4577 561,00 256 633,77 0,00000 0,00000

0,35*2,7*18,3+0,5*0,885*18,3+0,885*0,5*27,6*2+1,8*2,7/2*18,3+2,7*1,8/2*31,
9

171,8033

1*3,82*23,95+2,55*3,82/2*23,95+2,7*1,8/2*31,9 285,6545

12 181 30-1105.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2
m2 450,0000 93,80 42 210,00 0,00000 0,00000

Zemní práce1 1 568 272,83 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

13 271 57-1111.R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného
m3 49,4840 1 038,00 51 364,39 1,93970 95,98411

0,1*27,8*17,8 49,4840

14 273 31-3511.R00 Beton předloženého schodu C 12/15 (B 12,5)
m3 3,3460 2 650,00 8 866,90 2,37855 7,95863

Aktualizace-Název v DZ:
Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5), 

16,73*0,2 3,3460

15 273 32-2511.U00 Základová deska ŽB C25/30 XA
m3 148,4520 2 740,00 406 758,48 2,45329 364,19581

27,8*0,3*17,8 148,4520

16 273 35-1110.R00 Bedneni zakl desek ploch rovinnych
m2 2,3200 224,50 520,84 0,03910 0,09071

2,7*0,2*2+6,2*0,2 2,3200

17 273 35-1119.R00 Odbed zakl desek
m2 2,3200 80,20 186,06 0,00000 0,00000

2,7*0,2*2+6,2*0,2 2,3200

18 273 35-1215.R00 Bednění stěn základových desek - zřízení
m2 29,3980 529,00 15 551,54 0,03925 1,15387

0,41*27,8+1,8*2,4*2+1,8*2,6*2 29,3980

19 273 35-1216.R00 Bednění stěn základových desek - odstranění
m2 29,3980 81,50 2 395,94 0,00000 0,00000

0,41*27,8+1,8*2,4*2+1,8*2,6*2 29,3980

20 273 36-1821.R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505
t 18,5000 30 200,00 558 700,00 1,02174 18,90219

21 274 32-1511.U00 Základový pás ŽB C25/30
m3 184,7440 2 700,00 498 808,80 2,45329 453,23061

0,7*1,0*6*15,1+0,7*1,35*17,8*2+1,35*0,7*27,8*2+1,0*0,7*25,1*2 184,7440

22 274 36-2114.U00 Výzt zákl pasů b oc 10 505 d 22 mm
t 23,0000 29 800,00 685 400,00 1,07309 24,68107

23 279 32-1312.R00 Železobeton základových zdí C 20/25 (B 25)
m3 4,6368 2 935,00 13 609,01 2,45329 11,37542
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Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Administrativní budova
Administrativní budova
Administrativní budova

Základní rozpočet
Datum tisku: 27.11.2010

List č.6

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč
1,38*2,4*0,4*2+1,8*1,38*0,4*2 4,6368

24 279 35-1101.R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení
m2 9,3840 544,00 5 104,90 0,04010 0,37630

1,38*1,6*2+1,38*1,8*2 9,3840

25 279 35-1102.R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran
m2 9,3840 198,50 1 862,72 0,00000 0,00000

1,38*1,6*2+1,38*1,8*2 9,3840

26 279 36-1821.U00 Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505
t 0,6000 26 700,00 16 020,00 1,05871 0,63523

27 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)
podklad pod zákl.desku

m3 49,4840 3 475,00 171 956,90 2,42198 119,84926
Aktualizace-Název v DZ:
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20), 

0,1*27,8*17,8 49,4840

Základy a zvláštní zakládání2 2 437 106,48 1 098,43320

3 Svislé a kompletní konstrukce

28 311 23-8215.R00 Zdivo POROTHERM 40 P+D P 10 na MVC 5 tl. 40 cm
m2 1 110,5860 1 489,00 1 653 662,55 0,37517 416,65855

obvod st. strana jižní: 11,67*27,6-
(1,25*2,7*12+1,25*1,6*6+6,2*2,65+5,35*2,4*2)+3,02*27,6

310,8340

obvod st. strana východní: (3,02*17,6+17,6*11,67)-(1,25*6,4*4+0,5*1,25) 225,9190
obvod st. strana západní: (3,02*17,6+17,6*11,67)-
(1,25*6,4*4+0,5*1,25+1,1*1,5+6,4*1,5)

214,6690

obvod st. strana severní: (3,02*27,6+11,57*27,6)-
(2,7*1,25*8+2,7*1,5+1,5*1,6*2+0,8*0,5*7+0,5*1,25*4+2,7*3,15*2+5,8*2)

332,9240

balkon: 2*6,56*2 26,2400

29 311 32-1411.R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30  (B 30)
m3 53,8384 3 215,00 173 090,46 2,44889 131,84432

3,22*16,72 53,8384

30 311 35-1105.R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení
m2 317,6800 406,50 129 136,92 0,03935 12,50071

bednění výtahu: (0,6*2+2,2*2+2,4+3,3+0,65*2+0,4*3+1,8*2+1,6)*16,72 317,6800

31 311 35-1106.R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění
m2 317,6800 198,50 63 059,48 0,00000 0,00000

bednění výtahu: (0,6*2+2,2*2+2,4+3,3+0,65*2+0,4*3+1,8*2+1,6)*16,72 317,6800

32 311 36-1821.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505
t 6,7000 33 570,00 224 919,00 1,02029 6,83594

33 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm
kus 68,0000 312,00 21 216,00 0,03739 2,54252

34 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 62,0000 394,50 24 459,00 0,04657 2,88734

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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35 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 4,0000 459,50 1 838,00 0,05575 0,22300

36 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 1,0000 570,00 570,00 0,06493 0,06493

37 317 16-8134.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm
kus 32,0000 722,00 23 104,00 0,07411 2,37152

38 317 16-8139.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/325 cm
kus 8,0000 1 247,00 9 976,00 0,12008 0,96064

39 317 32-1311.R00 Beton překladů železový  C 16/20  (B 20)
m3 14,9900 3 190,00 47 818,10 2,41694 36,22993

1.PP: 0,4*0,25*6,3 0,6300
1.NP: 0,4*0,25*(6,9+6,8+6,3*2) 2,6300
2.NP: 0,4*0,25*(6,9*4+6,3*4+5,85) 5,8650
3.NP: 0,4*0,25*(6,9*4+6,3*4+5,85) 5,8650

40 317 35-1107.R00 Bednění překladů - zřízení
m2 134,9100 481,50 64 959,17 0,00884 1,19260

1.PP: 0,4*6,3+0,25*2*6,3 5,6700
1.NP: 0,4*6,9+0,4*6,8+0,4*6,3*2+0,25*6,9*2+0,25*6,8*2+0,25*6,3*4 23,6700

2.NP: 0,4*6,9*4+0,4*6,3*4+0,4*5,85+0,25*6,9*8+0,25*6,3*8+0,25*5,85*2 52,7850
3.NP: 0,4*6,9*4+0,4*6,3*4+0,4*5,85+0,25*6,9*8+0,25*6,3*8+0,25*5,85*2 52,7850

41 317 35-1108.R00 Bednění překladů - odstranění
m2 134,9100 130,00 17 538,30 0,00000 0,00000

1.PP: 0,4*6,3+0,25*2*6,3 5,6700
1.NP: 0,4*6,9+0,4*6,8+0,4*6,3*2+0,25*6,9*2+0,25*6,8*2+0,25*6,3*4 23,6700
2.NP: 0,4*6,9*4+0,4*6,3*4+0,4*5,85+0,25*6,9*8+0,25*6,3*8+0,25*5,85*2 52,7850
3.NP: 0,4*6,9*4+0,4*6,3*4+0,4*5,85+0,25*6,9*8+0,25*6,3*8+0,25*5,85*2 52,7850

42 317 94-1123.RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22
včetně dodávky profilu I č.16

t 1,9000 28 110,00 53 409,00 1,09709 2,08447

43 317 99-8113.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 8 cm
m 184,3500 80,10 14 766,44 0,00044 0,08111

8+1,25*3+1,5+3,25+6,9+6,8+6,3*2+4+2,5+6,9*4+6,3*4+4+5,85+4+2,5+3,25+6,
9*4+6,3*4+4+5,85

184,3500

44 327 32-1116.U00 Kce opěrná zeď ŽB C30/37 XF3
m3 158,0682 4 880,00 771 372,82 2,80907 444,02464

0,6*4,63*(23,45+33,45) 158,0682

45 327 35-1211.R00 Bednění opěrné zdi - zřízení
m2 263,4470 741,00 195 214,23 0,04296 11,31768

Aktualizace-Název v DZ:
Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení, 

4,63*(23,45+33,45) 263,4470

46 327 35-1221.R00 Bednění opěrné zdi  - odbednění
m2 263,4470 209,00 55 060,42 0,00000 0,00000

Aktualizace-Název v DZ:
Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění, 

4,63*(23,45+33,45) 263,4470
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47 330 32-1410.R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30   (B 30)
m3 23,4240 3 835,00 89 831,04 2,46121 57,65138

0,4*0,4*24*2,85+0,4*0,4*3,25*24 23,4240

48 331 35-1101.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení
m2 234,2400 265,50 62 190,72 0,03555 8,32723

0,4*2,85*96+0,4*3,25*96 234,2400

49 331 35-1102.R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění
m2 234,2400 76,10 17 825,66 0,00000 0,00000

0,4*2,85*96+0,4*3,25*96 234,2400

50 331 36-1821.R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505
t 3,0000 30 400,00 91 200,00 1,02396 3,07188

51 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm
m2 1 341,6325 468,50 628 554,83 0,07938 106,49879

1.PP: 3,35*2,85-0,7*2*2+2,3*2,85+2*2,85 19,0025
1.NP: 6,6*3,25-0,6*0,6*2-0,8*2-0,7*2+3,3*3,25-
0,7*2*2+3,7*3,25+1,6*3,25+2,2*3,25-0,7*2*2

47,2300

14,3*3,25-0,9*2+5,1*3,25+2,9*3,25+3,2*3,25+5,2*3,25-0,7*2+2,7*3,25-
0,8*2+1,7*3,25*2+2*3,25-0,7*2*2

118,5000

3,2*3,25*2-0,8*2+7,6*3,25-0,8*2+7,6*3,25*2-0,8*2+3,2*3,25+9,1*3,25-0,8*2 128,4750
7,4*3,25+3,2*3,25+7,6*3,25-0,7*2*2-0,9*2+2,7*3,25*3-0,7*2+1,5*3,25-0,7*2 82,9500
2,9*3,25-3*0,7*2+1,6*3,25*3 20,8250
2.NP: 6,8*3,25*8+5,2*3,25*3-0,7*2+3,3*3,25*2-0,8*2+1,7*3,25*2+2*3,25-
0,7*2*2+5,8*3,25*2-0,8*2*2

295,2000

0,4*3,25+3*3,25+5,5*3,25-0,9*2+6,9*3,25-0,8*2+5,6*3,25+9,5*3,25-
0,8*2*3+9,5*3,25-0,8*2*2

119,9000

7,6*3,25-0,7*2*2-0,9*2+2,7*3,25*3-0,7*2+1,5*3,25-0,7*2+2,9*3,25-
3*0,7*2+1,6*3,25*3

69,3250

3.NP: 6,8*3,25*6+5,2*3,25*3-0,7*2+3,3*3,25*2-0,8*2+1,7*3,25*2+2*3,25-
0,7*2*2+5,8*3,25*2-0,8*2*2

251,0000

0,4*3,25+3*3,25+5,5*3,25-0,9*2+6,9*3,25-0,8*2+5,6*3,25+9,5*3,25-
0,8*2*3+9,5*3,25-0,8*2*2

119,9000

7,6*3,25-0,7*2*2-0,9*2+2,7*3,25*3-0,7*2+1,5*3,25-0,7*2+2,9*3,25-
3*0,7*2+1,6*3,25*3

69,3250

52 342 94-8112.R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami
m 396,2000 100,50 39 818,10 0,00102 0,40412

1.PP+1.NP: 
2+2,3+3,35+6,6+3,7*2+3,25+1,6+14,3+5,1*2+3,2*2+1,7*2+2+3,2+7,6+3,1+2,9

132,0000

2.NP+3.NP: 
2*(6,8*8+5,2*3+3,3*2+1,7*2+2+3,3+1,5+3,3*2+1,6*3+2,9+5,6*2+6,9+9,5+0,4+

264,2000

Svislé a kompletní konstrukce3 4 474 590,23 1 247,77332

4 Vodorovné konstrukce

53 411 32-1414.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30)
m3 483,9140 3 145,00 1 521 909,53 2,44644 1 183,86657

0,25*27,5*17,5*4+0,3*3,7*2,4 483,9140

54 411 35-1101.R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení
m2 1 933,8800 354,00 684 593,52 0,19419 375,54016

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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27,5*17,5*4+3,7*2,4 1 933,8800

55 411 35-1101.RT6 Bednění průvlaků - zřízení
m2 788,0000 369,50 291 166,00 0,19743 155,57484

Aktualizace-Název v DZ:
Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm

(16,7*0,5*14+0,5*26,7*6)*4 788,0000

56 411 35-1102.R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění
m2 1 933,8800 108,50 209 825,98 0,00000 0,00000

27,5*17,5*4+3,7*2,4 1 933,8800

57 411 35-1102.R07 Bednění průvlaků - odstranění
m2 788,0000 108,50 85 498,00 0,00000 0,00000

(16,7*0,5*14+0,5*26,7*6)*4 788,0000

58 411 35-4175.R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení
m2 1 452,6300 218,50 317 399,66 0,00552 8,01852

27,5*17,5*3+3,7*2,4 1 452,6300

59 411 35-4176.R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění
m2 1 452,6300 51,50 74 810,45 0,00000 0,00000

27,5*17,5*3+3,7*2,4 1 452,6300

60 411 35-4177.R00 Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - zřízení
m2 490,1300 265,50 130 129,52 0,00754 3,69558

27,5*17,5+3,7*2,4 490,1300

61 411 35-4178.R00 Podpěrná konstr. stropů do 30 kPa - odstranění
m2 490,1300 62,30 30 535,10 0,00000 0,00000

27,5*17,5+3,7*2,4 490,1300

62 411 36-1821.R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505
t 60,5000 32 460,00 1 963 830,00 1,02139 61,79409

63 411 36-1821.R01 Výztuž průvlaků z betonářské oceli 10505
t 24,0500 32 460,00 780 663,00 1,02139 24,56443

64 413 32-1315.R00 Nosníky z betonu železového C 20/25  (B 25)
m3 192,3200 2 800,00 538 496,00 2,52511 485,62916

(6,68*0,5*8+10,68*0,5*4)*4 192,3200

65 430 32-1314.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)
m3 5,1600 3 550,00 18 318,00 2,52512 13,02962

10,32*0,25*2 5,1600

66 430 36-1821.R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505
t 0,7000 43 550,00 30 485,00 1,02092 0,71464

67 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení
m2 16,2900 984,00 16 029,36 0,03449 0,56184

3,51*2+0,4*3,42*4+0,4*2,52*2+0,15*2,52*2+0,15*3,42*2 16,2900

68 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění
m2 16,2900 98,60 1 606,19 0,00000 0,00000

3,51*2+0,4*3,42*4+0,4*2,52*2+0,15*2,52*2+0,15*3,42*2 16,2900
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69 431 35-1128.R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení
m2 16,2900 69,10 1 125,64 0,00230 0,03747

3,51*2+0,4*3,42*4+0,4*2,52*2+0,15*2,52*2+0,15*3,42*2 16,2900

70 431 35-1129.R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran
m2 16,2900 10,80 175,93 0,00000 0,00000

3,51*2+0,4*3,42*4+0,4*2,52*2+0,15*2,52*2+0,15*3,42*2 16,2900

71 434 31-1115.R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25
m 46,8000 272,50 12 753,00 0,11372 5,32210

36*1,3 46,8000

72 434 35-1141.R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení
m2 20,6200 572,00 11 794,64 0,00816 0,16826

6,81*2+20*2*0,175 20,6200

73 457 45-1121.R00 Cementový potěr tl.do 4 cm s vložkou z dr. pletiva
m2 485,7600 257,00 124 840,32 0,08576 41,65878

27,6*17,6 485,7600

Vodorovné konstrukce4 6 845 984,83 2 360,17605

5 Komunikace

74 564 20-1200.U00 Podklad komunikací štěrkopísku 10cm
m2 1 411,5300 63,20 89 208,70 0,20240 285,69367

33,05*17,6+15,5*17,5+11,4*49 1 411,5300

75 596 21-1233.U00 Klad zámk dl tl80 skC 300m2- chod
m2 925,7700 248,00 229 590,96 0,08565 79,29220

33,05*17,6+15,5*17,5+11,4*49-485,76 925,7700

76 597 10-1113.RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton
včetně beton. lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN

m 12,0000 461,00 5 532,00 0,24147 2,89764

77 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou
m 110,0000 151,50 16 665,00 0,10598 11,65780

78 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 9,5000 256,50 2 436,75 0,00000 0,00000

79 592-17330 Obrubník záhonový  ABO 100-5/25 1000x50x250 mm
kus 110,0000 79,04 8 694,40 0,02700 2,97000

80 592-272241512 Liniový žlab AcoDrain 15.0.2 100/23,5 h 35/35
kus 12,0000 8 431,09 101 173,08 0,05210 0,62520

Aktualizace-Název v DZ:
Žlab MultiDrain V200 15.0.2 100/23,5 h 35/35, 

Komunikace5 453 300,89 383,13651

61 Upravy povrch ů vnit řní

81 611 42-1110.RT2 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá
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s použitím suché maltové směsi
m2 483,9140 229,50 111 058,26 0,03000 14,51742

0,25*27,5*17,5*4+0,3*3,7*2,4 483,9140

82 611 42-1122.RT2 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká
s použitím suché maltové směsi

m2 483,9140 318,00 153 884,65 0,03183 15,40298
0,25*27,5*17,5*4+0,3*3,7*2,4 483,9140

83 612 47-3185.R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
m2 9 087,0190 17,90 162 657,64 0,00008 0,72696

1.PP: (26,7*2+16,7*2)*2,75 238,7000
1.PP: (3,35*2,85-0,7*2*2+2,3*2,85+2*2,85)*2 38,0050
1.NP: (6,6*3,25-0,6*0,6*2-0,8*2-0,7*2+3,3*3,25-
0,7*2*2+3,7*3,25+1,6*3,25+2,2*3,25-0,7*2*2)*2

94,4600

(14,3*3,25-0,9*2+5,1*3,25+2,9*3,25+3,2*3,25+5,2*3,25-0,7*2+2,7*3,25-
0,8*2+1,7*3,25*2+2*3,25-0,7*2*2)*2

237,0000

(3,2*3,25*2-0,8*2+7,6*3,25-0,8*2+7,6*3,25*2-0,8*2+3,2*3,25+9,1*3,25-
0,8*2)*2

256,9500

(7,4*3,25+3,2*3,25+7,6*3,25-0,7*2*2-0,9*2+2,7*3,25*3-0,7*2+1,5*3,25-
0,7*2)*2

165,9000

(26,7*2+16,7*2)*3,15 273,4200
(2,9*3,25-3*0,7*2+1,6*3,25*3)*2 41,6500
2.NP: (6,8*3,25*8+5,2*3,25*3-0,7*2+3,3*3,25*2-0,8*2+1,7*3,25*2+2*3,25-
0,7*2*2+5,8*3,25*2-0,8*2*2)*2

590,4000

(0,4*3,25+3*3,25+5,5*3,25-0,9*2+6,9*3,25-0,8*2+5,6*3,25+9,5*3,25-
0,8*2*3+9,5*3,25-0,8*2*2)*2

239,8000

(26,7*2+16,7*2)*3,15 273,4200
(7,6*3,25-0,7*2*2-0,9*2+2,7*3,25*3-0,7*2+1,5*3,25-0,7*2+2,9*3,25-
3*0,7*2+1,6*3,25*3)*2

138,6500

3.NP: (6,8*3,25*6+5,2*3,25*3-0,7*2+3,3*3,25*2-0,8*2+1,7*3,25*2+2*3,25-
0,7*2*2+5,8*3,25*2-0,8*2*2)*2

502,0000

(0,4*3,25+3*3,25+5,5*3,25-0,9*2+6,9*3,25-0,8*2+5,6*3,25+9,5*3,25-
0,8*2*3+9,5*3,25-0,8*2*2)*2

239,8000

(7,6*3,25-0,7*2*2-0,9*2+2,7*3,25*3-0,7*2+1,5*3,25-0,7*2+2,9*3,25-
3*0,7*2+1,6*3,25*3)*2

138,6500

(26,7*2*16,7*2)*3,15 5 618,2140

84 612 47-5121.R00 Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá
m2 9 087,0190 192,00 1 744 707,65 0,01315 119,49430

1.PP: (26,7*2+16,7*2)*2,75 238,7000
1.PP: (3,35*2,85-0,7*2*2+2,3*2,85+2*2,85)*2 38,0050
1.NP: (6,6*3,25-0,6*0,6*2-0,8*2-0,7*2+3,3*3,25-
0,7*2*2+3,7*3,25+1,6*3,25+2,2*3,25-0,7*2*2)*2

94,4600

(14,3*3,25-0,9*2+5,1*3,25+2,9*3,25+3,2*3,25+5,2*3,25-0,7*2+2,7*3,25-
0,8*2+1,7*3,25*2+2*3,25-0,7*2*2)*2

237,0000

(3,2*3,25*2-0,8*2+7,6*3,25-0,8*2+7,6*3,25*2-0,8*2+3,2*3,25+9,1*3,25-
0,8*2)*2

256,9500

(7,4*3,25+3,2*3,25+7,6*3,25-0,7*2*2-0,9*2+2,7*3,25*3-0,7*2+1,5*3,25-
0,7*2)*2

165,9000

(26,7*2+16,7*2)*3,15 273,4200
(2,9*3,25-3*0,7*2+1,6*3,25*3)*2 41,6500
2.NP: (6,8*3,25*8+5,2*3,25*3-0,7*2+3,3*3,25*2-0,8*2+1,7*3,25*2+2*3,25-
0,7*2*2+5,8*3,25*2-0,8*2*2)*2

590,4000

(0,4*3,25+3*3,25+5,5*3,25-0,9*2+6,9*3,25-0,8*2+5,6*3,25+9,5*3,25-
0,8*2*3+9,5*3,25-0,8*2*2)*2

239,8000

(26,7*2+16,7*2)*3,15 273,4200
(7,6*3,25-0,7*2*2-0,9*2+2,7*3,25*3-0,7*2+1,5*3,25-0,7*2+2,9*3,25-
3*0,7*2+1,6*3,25*3)*2

138,6500
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3.NP: (6,8*3,25*6+5,2*3,25*3-0,7*2+3,3*3,25*2-0,8*2+1,7*3,25*2+2*3,25-
0,7*2*2+5,8*3,25*2-0,8*2*2)*2

502,0000

(0,4*3,25+3*3,25+5,5*3,25-0,9*2+6,9*3,25-0,8*2+5,6*3,25+9,5*3,25-
0,8*2*3+9,5*3,25-0,8*2*2)*2

239,8000

(7,6*3,25-0,7*2*2-0,9*2+2,7*3,25*3-0,7*2+1,5*3,25-0,7*2+2,9*3,25-
3*0,7*2+1,6*3,25*3)*2

138,6500

(26,7*2*16,7*2)*3,15 5 618,2140

Upravy povrch ů vnit řní61 2 172 308,20 150,14166

62 Úpravy povrch ů vnější

85 622 42-1143.R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2
m2 238,0500 368,50 87 721,43 0,05258 12,51667

1,2*23,5+2,8*23,5+3,1*33,5+33,5*1,2 238,0500

86 622 42-1301.R00 Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 50 mm
m2 1 118,5820 746,00 834 462,17 0,01092 12,21492

jižní strana: 332,1-
(3,375*12+2*6+17,6)+3,5*2,7*2+3,5*2*4+0,5*16,6*2+0,5*2*26,6+3,06*4*2,05+
(2*5,35*2,4)

389,9420

severní strana: 410-(5,8*2+3,37*8+4,05+2,4*2+0,4*7+0,625*4+8,5*2) 340,2900
východní strana: 206-8*4-0,625*2 172,7500

západní strana: 260-8*4-0,625*2-9,5-1,65 215,6000

87 629 45-1112.R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm
m 147,3000 73,20 10 782,36 0,02120 3,12276

23,45+33,45+17,6*2+27,6*2 147,3000

Úpravy povrch ů vnější62 932 965,96 27,85434

63 Podlahy a podlahové konstrukce

88 631 31-2611.R01 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)
m3 72,1875 3 475,00 250 851,56 2,42198 174,83668

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

0,05*27,5*17,5*3 72,1875

89 631 31-3611.RT4 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20  (B 20)
vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3

m3 48,1250 3 900,00 187 687,50 2,45198 118,00154
0,1*27,5*17,5 48,1250

90 631 31-3621.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25  (B 25)
m3 30,7653 3 100,00 95 372,43 2,52500 77,68238

0,1*5,45*(23+33,45) 30,7653

91 631 31-9171.R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
m3 72,1875 250,00 18 046,88 0,00000 0,00000

0,05*27,5*17,5*3 72,1875

92 631 31-9173.R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm
m3 48,1250 125,00 6 015,63 0,00000 0,00000
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0,1*27,5*17,5 48,1250

93 631 36-1921.RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených
svařovaná síť - drát 5,0  mm, oka 150/150 mm

t 3,9000 21 710,00 84 669,00 1,06625 4,15838

94 631 57-1002.R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I
m3 24,2880 1 094,00 26 571,07 1,83700 44,61706

27,6*17,6*0,05 24,2880

95 631 57-1003.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující
m3 30,7653 1 039,00 31 965,15 1,83700 56,51586

0,1*5,45*(23+33,45) 30,7653

96 631 57-1004.R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I
m3 76,9131 1 039,00 79 912,71 1,83700 141,28936

0,25*5,45*(23+33,45) 76,9131

Podlahy a podlahové konstrukce63 781 091,92 617,10125

64 Výpln ě otvor ů

97 641 99-1611.U00 Osazení rámů okenních plastových, plocha do 1 m2
kus 80,0000 191,00 15 280,00 0,06140 4,91200

98 641 99-1721.U00 Osazení rámů okenních z plastů, plocha do 4 m2
kus 95,0000 414,00 39 330,00 0,06140 5,83300

99 642 94-1121.RT7 Pouzdro pro posuvné dveře protilehlé, do zdiva
protilehlé pouzdro 2450/1970 mm

kus 1,0000 17 060,00 17 060,00 0,10333 0,10333

100 642 94-2111.R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 64,0000 585,00 37 440,00 0,01891 1,21024

101 642 95-2440.R00 Osazení rámů na mont.pěnu, pl. nad 10 m2
kus 1,0000 695,00 695,00 0,03040 0,03040

Aktualizace-Název v DZ:
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. nad 10 m2, 

102 648 95-1411.RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm
včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm

m 153,0000 522,00 79 866,00 0,01113 1,70289

103 553-30303 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 L
kus 20,0000 566,15 11 323,00 0,01073 0,21460

104 553-30304 Zárubeň ocelová H 95   700x1970x95 P
kus 14,0000 566,15 7 926,10 0,01073 0,15022

105 553-30305 Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 L
kus 15,0000 577,53 8 662,95 0,01100 0,16500

106 553-30306 Zárubeň ocelová H 95   800x1970x95 P
kus 10,0000 577,53 5 775,30 0,01100 0,11000

107 553-30307 Zárubeň ocelová H 95   900x1970x95 L
kus 5,0000 590,99 2 954,95 0,01130 0,05650

108 641-102101R79 Vnitř.plech.dveře HSE 900/1970
kus 1,0000 2 000,00 2 000,00 0,00000 0,00000

109 641-102102R79 Vnitř.plech.dveře HSE 700/1970, levé
kus 1,0000 2 000,00 2 000,00 0,00000 0,00000
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110 641-102103R79 Vnitř.plech.dveře HSE 700/1970, pravé
kus 1,0000 2 000,00 2 000,00 0,00000 0,00000

111 641-104125R79 Proskl. stěna s dveřmi
soubor 1,0000 145 000,00 145 000,00 0,00000 0,00000

Výpln ě otvor ů64 377 313,30 14,48818

94 Lešení a stavební výtahy

112 941 94-1051.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m
m2 423,0000 58,70 24 830,10 0,04406 18,63738

(3*30+17*3)*3 423,0000

113 941 94-1391.RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051
lešení pronajaté

m2 423,0000 84,10 35 574,30 0,00000 0,00000
(3*30+17*3)*3 423,0000

114 941 94-1851.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m
m2 423,0000 33,90 14 339,70 0,00000 0,00000

(3*30+17*3)*3 423,0000

115 943 94-4112.R00 Mont les prostor do 2kpa dovys10-20
m3 552,0000 28,00 15 456,00 0,00000 0,00000

1*28*12+1*18*12 552,0000

116 943 94-4191.R00 Příplatek za další měsíc použití
m3 552,0000 11,50 6 348,00 0,00030 0,16560

1*28*12+1*18*12 552,0000

117 943 94-4812.R00 Demont les prost do 2kpa vys 10-20m
m3 552,0000 15,80 8 721,60 0,00000 0,00000

1*28*12+1*18*12 552,0000

Lešení a stavební výtahy94 105 269,70 18,80298

95 Dokon čovací konstrukce na pozemních stavbách

118 952 90-1110.R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
m2 617,2000 32,70 20 182,44 0,00003 0,01852

119 952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
m2 485,7600 76,70 37 257,79 0,00004 0,01943

120 953 94-1110.R00 Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.
m 31,0000 248,50 7 703,50 0,01404 0,43524

121 953 94-1411.R00 Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2
kus 60,0000 261,50 15 690,00 0,01116 0,66960

122 553-63000 Mřížka větrací ASV 150 x 100 mm
kus 60,0000 575,46 34 527,60 0,00020 0,01200

123 553-95100.A Zábradlí ocelové trubkové
m 31,0000 455,40 14 117,40 0,01200 0,37200

Dokon čovací konstrukce na 
pozemních stavbách

95 129 478,73 1,52679
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99 Staveništní p řesun hmot

124 998 01-1003.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t 350,0000 261,00 91 350,00 0,00000 0,00000

Staveništní p řesun hmot99 91 350,00 0,00000

711 Izolace proti vod ě

125 711 11-1001.R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
m2 505,7600 7,80 3 944,93 0,00000 0,00000

126 711 11-1001.RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 505,7600 13,20 6 676,03 0,00020 0,10115

127 711 11-2011.R00 Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena
m2 180,8000 18,80 3 399,04 0,00017 0,03074

2*27,6*2+2*17,6*2 180,8000

128 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná, PARAELAST G S 40-25
m2 505,7600 188,00 95 082,88 0,00559 2,82720

Aktualizace-Název v DZ:
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 

129 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná, PARAELAST G S 40-25
m2 505,7600 188,00 95 082,88 0,00559 2,82720

Aktualizace-Název v DZ:
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 

130 711 14-1559.RZ4 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G

m2 505,7600 376,00 190 165,76 0,01117 5,64934

131 711 14-2559.RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
2 vrstva - včetně dodávky Sklobit G

m2 180,8000 410,50 74 218,40 0,01179 2,13163

132 711 21-2601.R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
m 90,4000 165,50 14 961,20 0,00000 0,00000

27,6*2+17,6*2 90,4000

133 711 40-3311.RT2 Drenážní rohož AquaDrain FE/FE+ položená na sucho
tloušťka rohože 16 mm

m2 505,7600 777,00 392 975,52 0,00214 1,08233

134 998 71-1102.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
t 5,2000 794,00 4 128,80 0,00000 0,00000

135 111-63154 Lak asfaltový izolační ALT/S RENOLAK sud nevratný
T 0,1000 29 314,00 2 931,40 1,00000 0,10000

136 111-63154 Lak asfaltový izolační ALT/S RENOLAK sud nevratný
T 0,1000 29 314,00 2 931,40 1,00000 0,10000

Izolace proti vod ě711 886 498,24 14,84958

713 Izolace tepelné

137 713 12-1111.RV5 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

01
01
01

Administrativní budova
Administrativní budova
Administrativní budova

Základní rozpočet
Datum tisku: 27.11.2010

List č.16

Poř. č. Položka Popis

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

včetně dodávky polystyren tl. 120 mm
m2 530,6000 326,00 172 975,60 0,00204 1,08242

Aktualizace-Název v DZ:
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm

138 713 14-1311.R00 Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy
m2 485,7600 355,50 172 687,68 0,00016 0,07772

27,6*17,6 485,7600

139 998 71-3103.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m
t 3,1100 819,00 2 547,09 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 348 210,37 1,16015

721 Vnit řní kanalizace

140 721 24-2111.R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100
kus 4,0000 979,00 3 916,00 0,07319 0,29276

Vnit řní kanalizace721 3 916,00 0,29276

764 Konstrukce klempí řské

141 764 25-2201.R00 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm
m 18,0000 633,00 11 394,00 0,00268 0,04824

142 764 25-9211.R00 Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm
kus 3,0000 1 216,00 3 648,00 0,00503 0,01509

143 764 25-9299.R00 Montáž ochranného koše střešní vpusti z Cu
kus 2,0000 101,00 202,00 0,00006 0,00012

144 764 55-4204.R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm
m 18,0000 936,00 16 848,00 0,00420 0,07560

145 764 73-1115.U00 Lindab oplechování zdí rš 500
m 56,9000 425,00 24 182,50 0,00413 0,23500

23,45+33,45 56,9000

146 764 73-1116.U00 Oplechování atiky rš 600
m 153,0000 497,00 76 041,00 0,00495 0,75735

Aktualizace-Název v DZ:
Lindab oplechování zdí rš 600, 

147 764 92-8411.R00 Z+M dilatace podlah dvoudílná popl.plech.rš 250 mm
m 163,0000 88,00 14 344,00 0,00003 0,00489

148 998 76-4103.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
t 1,0200 1 418,00 1 446,36 0,00000 0,00000

149 553-42099 Parapet vnější hliníkový GUTMANN š  70 mm řezaný
m 163,0000 248,40 40 489,20 0,00000 0,00000

150 562-48114 Vpusť střešní d 140 mm
kus 2,0000 1 612,39 3 224,78 0,00390 0,00780

Konstrukce klempí řské764 191 819,84 1,14409

766 Konstrukce truhlá řské

151 766 21-1200.R00 Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných
m 31,0000 64,80 2 008,80 0,00001 0,00031
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152 766 41-1232.U00 Mtž obklad stěn-1m2 palub DB š-8cm
m2 15,6000 281,00 4 383,60 0,00017 0,00265

13*1,2 15,6000

153 766 41-2213.U00 Mtž obklad stěn nad 1m2- směs dřeva a PVC, Deceuni
kus 11 573,3333 150,00 1 736 000,00 0,00017 1,96747

Aktualizace-Název v DZ:
Mtž obklad stěn1m2- palub SM š-10cm, 

(3,5*28*2+3,5*2*4+3,5*17,6*2)/0,03 11 573,3333

154 766 62-9301.R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
kus 150,0000 792,00 118 800,00 0,00090 0,13500

155 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus 23,0000 953,00 21 919,00 0,00120 0,02760

156 766 62-9303.R00 Montáž oken plastových plochy do 6,50 m2
kus 2,0000 1 503,00 3 006,00 0,00165 0,00330

Aktualizace-Název v DZ:
Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2, 

157 766 62-9304.R00 Montáž balkónových dveří plastových
kus 2,0000 1 143,00 2 286,00 0,00168 0,00336

158 766 66-1112.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
kus 59,0000 409,00 24 131,00 0,00000 0,00000

159 766 66-1122.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
kus 4,0000 423,50 1 694,00 0,00000 0,00000

160 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 59,0000 75,30 4 442,70 0,00001 0,00059

161 998 76-6103.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
t 5,3000 815,00 4 319,50 0,00000 0,00000

162 611-43007 Okno plastové jednodílné 50 x 80 cm S
kus 7,0000 3 201,26 22 408,82 0,01100 0,07700

Aktualizace-Název v DZ:
Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm OS, 

163 611-43011 Okno plastové jednodílné 50 x 125 cm S
kus 60,0000 3 569,69 214 181,40 0,01310 0,78600

Aktualizace-Název v DZ:
Okno plastové jednodílné 60 x 120 cm O, S, 

164 611-43015 Okno plastové jednodílné 50 x 150 cm
kus 13,0000 2 604,77 33 862,01 0,01500 0,19500

Aktualizace-Název v DZ:
Okno plastové jednodílné 60 x 150 cm P, 

165 611-43037 Okno plastové jednodílné 110 x 150 cm OS
kus 19,0000 5 608,92 106 569,48 0,02340 0,44460

Aktualizace-Název v DZ:
Okno plastové jednodílné 90 x 150 cm OS, 

166 611-43057 Okno plastové jednodílné 125 x 90 cm OS
kus 2,0000 4 403,54 8 807,08 0,01820 0,03640

Aktualizace-Název v DZ:
Okno plastové jednodílné 120 x 90 cm OS, 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis
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167 611-43061 Okno plastové jednodílné 110 x 125 cm O, S
kus 68,0000 5 061,96 344 213,28 0,02510 1,70680

Aktualizace-Název v DZ:
Okno plastové jednodílné 120 x 120 cm O, S, 

168 611-43071 Okno plastové jednodílné 125 x 175 cm S
kus 4,0000 6 099,12 24 396,48 0,03210 0,12840

Aktualizace-Název v DZ:
Okno plastové jednodílné 120 x 180 cm O, S, 

169 611-43143 Okno plastové 2dílné 270 x 315 cm
kus 2,0000 28 896,00 57 792,00 0,05690 0,11380

Aktualizace-Název v DZ:
Okno plastové 2dílné se sloupkem 240 x 180 cm OS/O, 

170 611-43252 Dveře balkonové plastové 1křídlové 80x240 cm
kus 2,0000 9 692,54 19 385,08 0,03800 0,07600

Aktualizace-Název v DZ:
Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x220 cm OS, 

171 611-60156 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A
kus 32,0000 1 186,80 37 977,60 0,01550 0,49600

172 611-60186 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A
kus 23,0000 1 259,04 28 957,92 0,01600 0,36800

173 611-60216 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak A
kus 4,0000 1 259,04 5 036,16 0,01750 0,07000

174 611-87136 Prah bukový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 32,0000 67,12 2 147,84 0,00094 0,03008

Aktualizace-Název v DZ:
Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm, 

175 611-87156 Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 23,0000 77,44 1 781,12 0,00107 0,02461

Aktualizace-Název v DZ:
Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm, 

176 611-87176 Prah bukový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 4,0000 87,72 350,88 0,00121 0,00484

Aktualizace-Název v DZ:
Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm, 

177 611-911550 Obklad Deceuninck 180/20/6000 mm
ks 11 573,3333 172,00 1 990 613,33 0,00000 0,00000

(3,5*28*2+3,5*2*4+3,5*17,6*2)/0,03 11 573,3333

178 611-91425 Madla buková 50 x 45 mm
m 31,0000 329,21 10 205,51 0,00169 0,05239

179 611-96009.A Výplň balkonového zábradlí, atyp
m2 15,6000 928,80 14 489,28 0,01400 0,21840

13*1,2 15,6000

Konstrukce truhlá řské766 4 846 165,87 6,96860

767 Konstrukce záme čnické

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis
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180 767 83-5101.U00 Mtž žebřík+koš
m 13,0000 1 690,00 21 970,00 0,00000 0,00000

Aktualizace-Název v DZ:
Mtž žebřík+koš chladicí věž -100m, 

181 998 76-7103.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
t 3,8000 1 023,00 3 887,40 0,00000 0,00000

182 nc -. výtahové zařízení - dodávka, montáž
soubor 1,0000 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00000 0,00000

Konstrukce záme čnické767 1 225 857,40 0,00000

771 Podlahy z dlaždic a obklady

183 771 27-1106.R00 Obklad keram.schod.stupňů hladkých do MC
m2 20,6000 459,00 9 455,40 0,06068 1,25001

Aktualizace-Název v DZ:
Obklad keram.schod.stupňů hladkých do MC,20x10 cm, 

184 771 41-1015.R00 Obklad soklíků pórov.rovných do MC,20x10,H 20 cm
m 250,0000 112,50 28 125,00 0,01035 2,58750

185 771 57-1106.R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x10 cm
m2 780,4100 366,00 285 630,06 0,05072 39,58240

27,6*17,6+135,7+23,25+135,7 780,4100

186 998 77-1103.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
t 23,4000 438,00 10 249,20 0,00000 0,00000

187 284-16080.A Lišta soklová S60 flex life Top výška 60mm
m 250,0000 50,98 12 745,00 0,00000 0,00000

188 597-64200 Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm
m2 20,6000 236,15 4 864,69 0,01920 0,39552

189 597-64201 Dlažba Taurus Granit matná 200x100x9 mm
m2 780,4100 236,15 184 293,82 0,01920 14,98387

Aktualizace-Název v DZ:
Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm, 

27,6*17,6+135,7+23,25+135,7 780,4100

Podlahy z dlaždic a obklady771 535 363,17 58,79930

775 Podlahy vlysové a parketové

190 775 54-0001.R00 Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon
m2 484,3200 283,00 137 062,56 0,00005 0,02422

191 611-935503 Podl. laminátová
m2 484,3200 923,64 447 337,32 0,00800 3,87456

Aktualizace-Název v DZ:
Parketa třívrstvá Smart 2200x205x14mm Dub natur, 

Podlahy vlysové a parketové775 584 399,88 3,89878

776 Podlahy povlakové

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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192 998 77-6103.R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m
t 1,5000 374,50 561,75 0,00000 0,00000

Podlahy povlakové776 561,75 0,00000

781 Obklady keramické

193 781 41-5014.R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm
m2 450,0000 427,00 192 150,00 0,00220 0,99000

194 597-81540 Obklad pórovinový dle výběru
m2 450,0000 288,48 129 816,00 0,00014 0,06300

Aktualizace-Název v DZ:
Obklad Electra listela 25x4,8 lesk, 

Obklady keramické781 321 966,00 1,05300

784 Malby

195 784 45-2271.RT2 Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m
Primalex Standard

m2 12 580,0000 33,20 417 656,00 0,00019 2,39020
(27,6*3,25*2+17,6*3,25*2)*4+(27*6*17,6*4) 12 580,0000

Malby784 417 656,00 2,39020

786 Čalounické úpravy

196 998 78-6103.R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 24 m
t 0,3000 695,00 208,50 0,00000 0,00000

Čalounické úpravy786 208,50 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 stavba celkem 500 dny? 27.8. 10 26.7. 12

2 předání stavby 1 den 27.8. 10 27.8. 10

3 objekt admin. budovy 499 dny? 30.8. 10 26.7. 12

4 sejmutí ornice 6 dny 31.8. 10 7.9. 10

5 výkopy 15 dny 8.9. 10 28.9. 10

6 přípojky inž.sítí 6 dny 29.9. 10 6.10. 10

7 bednění základových k-cí 1 den 7.10. 10 7.10. 10

8 výztuž zákl. k-cí 8 dny 8.10. 10 19.10. 10

9 betonáž zákl. k-cí 7 dny 20.10. 10 28.10. 10

10 odbednění zákl. k-cí 1 den 1.11. 10 1.11. 10

11 provedení hydroizolací 7 dny 2.11. 10 10.11. 10

12 bednění sloupů 1.PP 7 dny 11.11. 10 19.11. 10

13 betonáž sloupů 1.PP 4 dny 22.11. 10 25.11. 10

14 odbednění sloupů 1.PP 1 den 29.11. 10 29.11. 10

15 bednění průvlaků a stropů 18 dny 30.11. 10 23.12. 10

16 betonáž a armování průvlaků a strop20 dny 24.12. 10 20.1. 11

17 odbednění průvlaků a stropů 4 dny 24.1. 11 27.1. 11

18 bednění sloupů 1.NP 7 dny 28.1. 11 7.2. 11

19 betonáž sloupů 1.NP 4 dny 8.2. 11 11.2. 11

20 odbednění sloupů 1.NP 1 den 14.2. 11 14.2. 11

21 bednění průvlaků a stropů 18 dny 15.2. 11 10.3. 11

22 betonáž a armování průvlaků a strop20 dny 11.3. 11 7.4. 11

23 odbednění průvlaků a stropů 4 dny 11.4. 11 14.4. 11

24 bednění sloupů 2.NP 7 dny 15.4. 11 25.4. 11

25 betonáž sloupů 2.NP 4 dny 26.4. 11 29.4. 11

26 odbednění sloupů 2.NP 1 den 2.5. 11 2.5. 11

27 bednění průvlaků a stropů 18 dny 3.5. 11 26.5. 11

28 betonáž a armování průvlaků a strop20 dny 27.5. 11 23.6. 11

29 odbednění průvlaků a stropů 4 dny 27.6. 11 30.6. 11

30 bednění sloupů 3.NP 7 dny 1.7. 11 11.7. 11

31 betonáž sloupů 3.NP 4 dny 12.7. 11 15.7. 11

32 odbednění sloupů 3.NP 1 den 18.7. 11 18.7. 11

33 bednění průvlaků a stropů 18 dny 19.7. 11 11.8. 11

34 betonáž průvlaků a stropů 20 dny 12.8. 11 8.9. 11

35 odbednění průvlaků a stropů 4 dny 12.9. 11 15.9. 11

36 obvodové zdivo 61 dny 16.9. 11 9.12. 11

37 kompl. konstrukce výtahu 9 dny 16.9. 11 28.9. 11

38 schodiště 5 dny 16.9. 11 22.9. 11

39 k-ce ploché střechy 15 dny 12.12. 11 30.12. 11

40 osazení oken a dveří vnějších 20 dny 12.12. 11 6.1. 12

41 betonáž podlah 22 dny 9.1. 12 7.2. 12

42 příjezdové cesty 17 dny 9.1. 12 31.1. 12

43 příčky 32 dny 8.2. 12 22.3. 12

44 TZB 32 dny 8.2. 12 22.3. 12

45 vnitřní dveře 9 dny 23.3. 12 4.4. 12

46 vnitřní povrchová úprava stěn 42 dny 23.3. 12 21.5. 12

47 úprava podlah a zateplení stropu 1.PP16 dny 23.3. 12 13.4. 12

48 vnější povrch. úprava obv. Stěn 49 dny 9.1. 12 15.3. 12

49 dokončovací práce interiér 8 dny 22.5. 12 31.5. 12

50 povrchové a terénní úpravy exteriér 7 dny 22.5. 12 30.5. 12

27.8.
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY EL. ENERGIE A VODY PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
STAVBA: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S KANCELÁ ŘEMI

STAVEBNÍ STROJ
štítkový 
příkon       
[kW]

[ks] [kW]

Jeřáb LIEBHERR 120 K.1 22,00 1 22,0
Stavební výtah STROS NOV 1000D 16,50 1 16,5
Bubnová míchačka LHB 550 5,50 1 5,5
Čerpadlo betonové směsi 15,00 1 15,0
Ponorný vibrátor 2,00 3 6,0
Svářečka 7,00 2 14,0
Střihačka výztuže 3,00 2 6,0
Vrtačka 0,60 3 1,8
Pila na zpacování dřeva 4,00 1 4,0
Otopné těleso v buňce 2,50 5 12,5
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 1 5,0

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 108,3 kW

OSVĚTLENÉ PROSTORY
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Kancelář 0,020 15 0,3
Šatny, umývárna 0,006 88 0,5
Sklady 0,003 30 0,1
Vnitřní osvetlení investičních objektů 0,006 490 2,9

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 3,9 kW

OSVĚTLENÉ PROSTORY
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Osvětlení staveniště 0,010 2500 9,5
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 9,5 kW

       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38.

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

P = 114 kW

NAVRŽEN PŘENOSNÝ TRANSFORMÁTOR 150 kVA.

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ

VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY EL. ENERGIE A VODY PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
STAVBA: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA S KANCELÁ ŘEMI

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:

[l/s]

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 =         0,73 l/s

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá světlost v " 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100

1350

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod.
 MEZISOUČET C

měrná 
jednotka

1 pracovník
1 pracovník

POTŘEBA VODY PRO

 MEZISOUČET B

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

Hygienické účely
Sprchování

POTŘEBA VODY PRO

200

2550

potřebné 
množství vody 

[l]
200

počet měrných 
jednotek

30
30 45

střední norma 
[l/m.j.]

40

m2Příčky (bez vody pro maltu)

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY

130020
8670

potřebné 
množství vody 

[l]
1200

1620
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3000

180Výroba malty 

m3 250

POTŘEBA VODY PRO

Zdění (bez vody pro maltu)
Omítka (bez vody pro maltu)

12
2750

potřebné 
množství vody 

[l]

VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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Výpočet potřeby vody 
 
Administrativní budova - předpokládané vytížení budovy 26 osob 
 
Kd = 1,25 (od 20 000 - 100 000 obyvatel) 
Kh = 7,2 
 
1) Specifická potřeba vody činí dle č.12 k v.č. 428/2001 sb  
    12 m3/rok = 12 000 l/rok 
    specifická potřeba vody = 12/365 = 0,033 m3/obyvatel*den = 33 l/obyvatel*den 
 
2) Průměrná denní potřeba vody 
    Qp = 26*33 = 858 l/den = 0,9 m3/den 
 
3) Max. denní potřeba vody 
    Qm = Qp*kd = 858*1,25 = 1072,5 l/den = 1,0725 m3/den 
 
4) Max.hodinová potřeba vody 
    Qh = 1/24*Qp*kd*kh = 1/24*858*1,25*7,2 = 321,75 l/hod 
 
5) Roční potřeba vody Qr 
    Qr = Qp*počet provozních dnů budovy = 0,9*365 = 328,5 m3/rok 
 
 
 
Výpočet splaškových a dešťových vod odváděných stokami 
 
Výpočet průtoku dešťových vod 
 
Q = Ss*qs*ψ (l/s)       qs = 157 l/s/ha 
Q = 7,90*157*0,8 = 992,24 l/s 
 
 
Splaškové vody 
 
Qd,p = n*qn (l/den) 
Qd,p = 26*33 = 858 l/den 
 
n ……… počet osob 
qn …..... specifická potřeba vody (l/os*den) 
 
 
Max.hodinový průtok splaškových vod 
 
Qh,max = Qd,p*kh,max*1/z (l/hod) 
Qh,max = 858*7,2*1/24 = 257,4 l/hod 
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 stavba celkem 500 dny? 27.8. 10 26.7. 12

2 předání stavby 1 den 27.8. 10 27.8. 10

3 objekt admin. budovy 499 dny? 30.8. 10 26.7. 12

4 sejmutí ornice 6 dny 31.8. 10 7.9. 10

5 výkopy 15 dny 8.9. 10 28.9. 10

6 přípojky inž.sítí 6 dny 29.9. 10 6.10. 10

7 bednění základových k-cí 1 den 7.10. 10 7.10. 10

8 výztuž zákl. k-cí 8 dny 8.10. 10 19.10. 10

9 betonáž zákl. k-cí 7 dny 20.10. 10 28.10. 10

10 odbednění zákl. k-cí 1 den 1.11. 10 1.11. 10

11 provedení hydroizolací 7 dny 2.11. 10 10.11. 10

12 bednění sloupů 1.PP 7 dny 11.11. 10 19.11. 10

13 betonáž sloupů 1.PP 4 dny 22.11. 10 25.11. 10

14 odbednění sloupů 1.PP 1 den 29.11. 10 29.11. 10

15 bednění průvlaků a stropů 18 dny 30.11. 10 23.12. 10

16 betonáž a armování průvlaků a strop20 dny 24.12. 10 20.1. 11

17 odbednění průvlaků a stropů 4 dny 24.1. 11 27.1. 11

18 bednění sloupů 1.NP 7 dny 28.1. 11 7.2. 11

19 betonáž sloupů 1.NP 4 dny 8.2. 11 11.2. 11

20 odbednění sloupů 1.NP 1 den 14.2. 11 14.2. 11

21 bednění průvlaků a stropů 18 dny 15.2. 11 10.3. 11

22 betonáž a armování průvlaků a strop20 dny 11.3. 11 7.4. 11

23 odbednění průvlaků a stropů 4 dny 11.4. 11 14.4. 11

24 bednění sloupů 2.NP 7 dny 15.4. 11 25.4. 11

25 betonáž sloupů 2.NP 4 dny 26.4. 11 29.4. 11

26 odbednění sloupů 2.NP 1 den 2.5. 11 2.5. 11

27 bednění průvlaků a stropů 18 dny 3.5. 11 26.5. 11

28 betonáž a armování průvlaků a strop20 dny 27.5. 11 23.6. 11

29 odbednění průvlaků a stropů 4 dny 27.6. 11 30.6. 11

30 bednění sloupů 3.NP 7 dny 1.7. 11 11.7. 11

31 betonáž sloupů 3.NP 4 dny 12.7. 11 15.7. 11

32 odbednění sloupů 3.NP 1 den 18.7. 11 18.7. 11

33 bednění průvlaků a stropů 18 dny 19.7. 11 11.8. 11

34 betonáž průvlaků a stropů 20 dny 12.8. 11 8.9. 11

35 odbednění průvlaků a stropů 4 dny 12.9. 11 15.9. 11

36 obvodové zdivo 61 dny 16.9. 11 9.12. 11

37 kompl. konstrukce výtahu 9 dny 16.9. 11 28.9. 11

38 schodiště 5 dny 16.9. 11 22.9. 11

39 k-ce ploché střechy 15 dny 12.12. 11 30.12. 11

40 osazení oken a dveří vnějších 20 dny 12.12. 11 6.1. 12

41 betonáž podlah 22 dny 9.1. 12 7.2. 12

42 příjezdové cesty 17 dny 9.1. 12 31.1. 12

43 příčky 32 dny 8.2. 12 22.3. 12

44 TZB 32 dny 8.2. 12 22.3. 12

45 vnitřní dveře 9 dny 23.3. 12 4.4. 12

46 vnitřní povrchová úprava stěn 42 dny 23.3. 12 21.5. 12

47 úprava podlah a zateplení stropu 1.PP16 dny 23.3. 12 13.4. 12

48 vnější povrch. úprava obv. Stěn 49 dny 9.1. 12 15.3. 12

49 dokončovací práce interiér 8 dny 22.5. 12 31.5. 12

50 povrchové a terénní úpravy exteriér 7 dny 22.5. 12 30.5. 12

27.8.
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