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Anotace bakalářské práce 

  

 Bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou studii bytového domu. 

V první části této práce se zaměřuji na výkresovou část zadaného objektu, která je 

vypracována pro poţadavky stavebního řízení. V druhé části práce se věnuji technologii 

provádění výkopových prací a k tomu vztaţené zásady organizace výstavby. 

 Bytový dům, ke kterému je vztaţena výkresová a technologická dokumentace, je 

navrţen jako 4 podlaţní objekt. V celkové kapacitě nabízí celkem 12 bytových jednotek 

v třech nadzemních podlaţích a v suterénu jsou umístěny sklepní boxy pro jednotlivé byty.  

Konstrukční systém tohoto stavebního objektu je oboustranný stěnový. Stěnový systém a 

vodorovné konstrukce jsou sestaveny ze systémové stavebnice POROTHERM.    

 

 

 

 

Abstract The of bachelor work 

 

 The thesis is focused on building a technological study of an apartment building. In 

the first part of this work is focused on drawing of the specified object, which is prepared 

for the demands of building management. The second part is devoted to technology 

implementation and the excavation work related to organization.  

 Residential House, which is related drawings and documentation technology, is 

designed as a 4 storey building. The total capacity offers a total of 12 residential units on 

three floors and basement are placed in individual boxes for basement apartments. The 

structural system of the building is two-sided wall. Wall system and horizontal structures 

are assembled from modular system POROTHERM. 
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Seznam použitého značení 

 

SDK  sádrokartón 

OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 

CB broušené keramické cihly 

PTH POROTHERM 

NP nadzemní podlaţí 

PP podzemní podlaţí 

BD bytový dům 

U součinitel tepelné propustnosti [W.m
-2

.K
-1

] 

ZS zařízení staveniště 

NN  nízké napětí 

VN vysoké napětí 

F0 základní plocha [m
2
] 

F zvětšená plocha [m
2
] 

Z   zásoba (ks,palet…) 
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A. 1 DISPOZIČNÍ STUDIE 

A. 1.1 Dispoziční studie- 1. PP 

A.1.2 Dispoziční studie1.NP 
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A. 1.3 Dispoziční studie- 2.NP 

 

A. 1.4 Dispoziční studie -3.NP 
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A. 1.5 Dispoziční studie-řez A-Á 

 

 

 

 

A. 1.6 Dispoziční studie-východní pohled 
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A. 1.7 Dispoziční studie-západní pohled 

 

 

 

 

 

A. 1.8 Dispoziční studie- severní pohled 
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A. 1.9 Dispoziční studie-jiţní pohled 
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A. 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

A. 2.1 Zemní práce 

 

 Na dané parcele byl proveden geotechnický průzkum na základě zařazení stavebního 

objektu do 2 geotechnické kategorie. Geotechnickým průzkumem byla ověřena únosnost 

základové půdy, která se dle projektové dokumentace nachází v  3,56 m pod úrovní 

rostlého terénu. Úroveň hladiny podzemní vody se nachází v hloubce 4,5m pod úrovní 

rostlého terénu. Hladina podzemní vody byla naměřena v jarním období, tudíţ naměřená 

hladina je povaţována za maximální moţný kolísavý vzrůst. Podzemní voda není 

agresivního charakteru. Před zahájením výkopových prací budou zpočátku odstraněné 

všechny náletové traviny a křoviny. Následně bude shrnuta ornice v hloubkovém záběru 

0,2m a odvezena na mezideponii, která se nachází na parcele investora. Ornice bude 

pouţita po dokončení stavby na terénní úpravy kolem objektu. Dále na mezideponii bude 

uloţena zemina pro zpětné zásypy, která bude pouţita pro obsyp BD po dokončení spodní 

stavby. Zbývající vytěţena zemina bude odváţena na nejbliţší skládku mimo staveniště 

(cca 5km). Stěny stavební jámy budou svahované pod úhlem 45°. Základová spára bude 

ručně zarovnána na výškovou úroveň dle výkresové dokumentace. Základová spára musí 

být chráněna před klimatickými vlivy.  Dále viz výkresová část projektové dokumentace. 

 

 

A. 2. 2 Základy 

 

 Zaloţení objektu bude provedeno na základových pásech z prostého betonu C16/20. 

Beton bude dováţen z betonárky a budou odebírány zkušební vzorky pro odzkoušení 

v laboratoři.  Provedené zkoušky budou dokládány při kolaudaci stavby.  

Na základové pásy bude navazovat podkladní betonová deska tl.150mm provedená 

z betonu C16/20 a vyztuţena sítí KARI 5/100x100. V 1. PP bude v technické místnosti pod 

kotlem provedena tloušťka betonové desky 200 mm a vyztuţena KARI sítí 6/100/100. Pod 

základovou deskou bude proveden zhutněný štěrkopískový podsyp v mocnosti 100mm a fr. 

16-32 mm.    
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A. 2. 3 Svislé konstrukce 

 

 Svislé nosné obvodové konstrukce jsou navrţeny z cihel POROTHERM typu CB 

(profi) zděné na tenkovrstvou maltu CB DBM P10. Vnitřní nosné stěny budou provedeny 

z cihel POROTHERM 30 typu AKU na maltu zdící porotherm P10 . Dělicí příčky budou 

provedeny z tvárnic POROTHERM 11,5 typu CB (profi) na maltu CB DBM P10. 

V koupelně a WC jsou provedeny příčky z tvárnic POROTHERM 14,5 typu CB (profi) 

z důvodu vedení instalací ve zdi. Příčky nesmí být vyzděny aţ úplně ke stropu, musí být 

ponechána mezera cca 20mm, která bude vyplněna PUR pěnou. Instalační jádro bude 

provedeno ze sádrokartonových příček tloušťky 50 mm. Keramické tvárnice se 

nedoporučuje sekat. V případě úpravy tvárnice je nutné pouţít elektrickou pilu, která je 

doporučena výrobcem. 

 U okenních a dveřních otvorů v obvodovém zdivu jen nutné pouţívat speciální 

tvarovky předepisující výrobce.  

Zásady zdění a provádění musí odpovídat technologickému předpisu výrobce. 

  

 

A. 2. 4 Vodorovné konstrukce  

  

 Nosný podklad podlahy 1. PP tvoří podkladní betonová deska tl.150mm provedená 

z betonu C16/20 a vyztuţena sítí KARI 5/100x100, v místě 1. PP v technické místnosti pod 

kotlem bude tloušťka desky 200mm a KARI 6/100x100 provedená na zhutněném ŠP 

podsypu fr. 16-32 tl.100mm. Deska bude betonována v návaznosti na betonové základové 

pásy. 

 Stropní konstrukce nad 1. PP bude provedena ze systému POROTHERM tj. 

provedena z nosníků POT výšky 230mm a osové vzdálenosti 500mm na nichţ budou 

uloţeny stropní vloţky MIAKO 23/50. Celá tato konstrukce bude zmonolitněna betonem 

C16/20 a vyztuţena sítí KARI 8/100/100 mm. Celá tato stropní konstrukce musí být během 

realizace podepřena dle předpisu dodavatele. Stejným způsobem bude provedena taktéţ 

stropní konstrukce nad 1.NP, 2.NP, 3.NP.  
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 Balkóny jsou řešeny vykonzolováním POT nosníků do délky 1,5 m. Balkóny musí 

být po celém svém obvodě tepelně zaizolovány z důvodu nedostatečného vyřešení 

tepelných mostů dodavatele tohoto stropního systému.      

Provedení stropních konstrukcí musí odpovídat technologii dodavatele tohoto 

konstrukčního systému.  

 

A. 2. 5 Střecha 

 

 Střecha objektu je navrţena plochá o minimálním sklonu střešních ploch 3°. 

Konstrukce střecha bude provedena ze systému POROTHERM, tj. provedena z nosníků 

POT výšky 230mm a osové vzdálenosti 500 mm, na nichţ budou uloţeny stropní vloţky 

MIAKO 23/50. Celá tato konstrukce bude zmonolitněna betonem C16/20 a vyztuţena sítí 

KARI 8/100/100 mm. 

 Střešní plášť bude proveden ve skladbě: expanzní vrstva z perforovaného asfaltového 

pásu, parozábrana z asfaltového oxidovaného pásu S 35, tepelně izolační vrstva provedena 

ve spádu z POLYDEKU min tl. 150 mm k podkladu lepená asfaltovým nátěrem, izolační 

vrstva modifikovaný asfaltový pás tl.4mm s povrchovou úpravou (mastkový posyp) barvy 

červené.   

 Odvodnění střechy je řešeno pomocí dvou střešních vpustí, který je navrţen jako 

vyhřívané. Svody jsou vedeny uvnitř objektu v instalačních jádrech.   

  V rámci prostupů střešním pláštěm je uvaţováno pouze s prostupem střešních 

vpustí, odvětrávacího potrubí vnitřní kanalizace a dále výlezu na střechu. 

Oplechování střechy bude proveden z pozinkovaného plechu v barvě (dtto.krytina).

 Kompletní návrh střechy vč. řešení detailů bude předmětem prováděcí dokumentace 

dodavatele. 
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A. 2. 6 Konstrukce spojující výškové úrovně 

 

 Schodiště budou provedeny jako monolitické z betonu C16/20 a výztuţi dle 

statického výpočtu. Přístup na střechu bude zajištěn systémem sklápěcího schodiště 

umístěným v podhledu střešní konstrukce v 3.NP.  

 

 

A. 2. 7 Komín 

 

 Objekt bude obsahovat komínové tělesa – systémové nerezové komíny SCHIEDEL 

ICS 50. Komínový průduch bude kotven do obvodové stěny BD.  Komínové těleso bude 

slouţit pro odkouření kotle. 

 Komín bude proveden v celkovém systémovém řešení výrobce vč.splnění poţadavků 

na montáţ a řešení detailů. Montáţ komínů a uvedení spotřebičů do provozu provede 

odborná kominická firma. Před prováděním je nutné stanovit parametry komínů a 

kouřovodů, především průměr průduchů, a to na základě posouzení spalinových cest dle 

konečného výběru spotřebičů investorem.  

 

A. 2. 8 Výplně otvorů 

 

 Vnější výplně otvorů budou provedeny z plastových profilů s fólií s dekorem dřeva 

(upřesní stavebník). Zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem U=1,1, dle poţadavků 

stavebníka případně s bezpečnostní fólií (CONEX). Okna budou provedena 

s mikroventilací. Všechny vstupní dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním a 

vloţkou FAB.  

 Vnější výplně otvorů budou splňovat vlastnosti třídy A, jsou navrţeny profily 

OTHERM u dveří a OTHERM-SALAMANDER u oken.  

 Vnitřní dveře budou dřevěné – dýha (např. SAPELLI) do obloţkových zárubní. Dle 

poţadavku poţárně-bezpečnostního řešení stavby budou jednotlivé výplně řešeny jako 

protipoţární (např. do technické místnosti). Dveře do koupelny a WC budou opatřeny 

mezipolohovým zámkem, ostatní dveře budou opatřeny zámky dle výběru investora. 
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 Barevnost a struktura povrchu vč. případného prosklení (vnitřní dveře) bude 

upřesněna investorem během výstavby. 

 

A. 2. 9 Úpravy povrchů 

 

 Fasáda objektu bude upravena tenkovrstvou střednězrnou zatíranou omítkou 2mm 

Cemix v barvě dle výběru investora stanovena ve výkresové části. Soklová část bude 

provedena z mozaikové omítky Cemix. Vnitřní stěny budou vyrovnány jádrovou omítkou a 

následně zaštukováný vnitřním štukem a finálně opatřeny nátěrem Primalex. Barevnost a 

případná struktura povrchu stěn bude upřesněna investorem během výstavby. 

 V koupelně a v místnosti WC budou provedeny keramické obklady. Barevnost a 

skladba obkladů bude rovněţ investorem upřesněna během výstavby v návaznosti na 

celkové řešení a výbavu interiéru. Pod obklady bude provedena hydroizolační stěrka 

v kompletním systémovém řešení výrobce (např. SCHOMBURK apod.) 

 

A. 2. 10 Podlahy 

 Podkladní deskou pod nášlapnou vrstvou bude anhydritový potěr provedený na 

tepelné izolaci z podlahových polystyrénových desek (např. EPS 100 S) v 1.NP. V 2.NP a 

3.NP bude pouţita kročejová izolace (např. STEPROCK). Veškeré podlahy budou 

oddilatovaný od okolních stěn. Dilatace budou provedeny rovněţ v ploše podlahy. Před 

provedením anhydritovým potěrem na tepelnou (respektive kročejovou) izolaci bude 

uloţena separační vrstva (např. PENEFOL 650). 

Nášlapná vrstva podlah se liší pak dle místnosti.  

Kuchyňský kout-keramická dlaţba tl. 9mm 

Obývací pokoj a jídelna – laminátová podlaha tl. 7 

Loţnice – textilní nášlapná vrstva (koberec) 

Dětský pokoj - textilní nášlapná vrstva (koberec) 

Chodba v bytě – keramická dlaţba tl. 9mm 

WC, koupelna - keramická dlaţba tl. 9mm (pod dlaţbu nutno provést hydroizolační stěrku) 

Komora – keramická dlaţba tl. 9mm 
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Chodba spojující byty -  keramická dlaţba tl. 10 mm  

Schodiště – keramická dlaţba tl. 10 mm 

V 1. PP bude nášlapná vrstva provedena ze samonivelační stěrky a opatřena nátěrem proti 

obrusu a otěru.  

 

A. 2. 11 Hydroizolace  

 

 Proti zemní vlhkosti bude stavba izolována vodorovnou a svislou izolací z jedné 

vrstvy asfaltových pásů natavených na napenetrovanou podkladní betonovou desku a svislé 

cihelní stěny spodní stavby. Výběr izolace musí odpovídat rovněţ případným poţadavkům 

na ochranu proti prostupu radonu z podloţí.  

 Provádění izolací se bude řídit pokyny, doporučeními a detaily výrobce příp. 

všeobecnými technickými poţadavky na provádění izolací z asfaltových pásů. 

 Při provádění izolačních prací je nutné dbát především na správnou přípravu 

podkladního povrchu, dostatečné přeloţení pásů a zatavení spojů a správné řešení detailů 

vč. utěsnění prostupů přes konstrukce. Při provádění budou dodrţeny všeobecné 

poţadavky pro zpracování izolací z asfaltových pásů a rovněţ technologické a prováděcí 

poţadavky výrobce izolace. V případě záměny typu izolačního pásu, tento musí mít 

shodný nebo lepší součinitel difúze, případně dodavatel prací zajistí nový kontrolní 

výpočet. 

 Pod obklady a dlaţbami bude provedena hydroizolační stěrka v kompletním 

systémovém řešení výrobce (např.SCHOMBURK). 

 

A. 2. 12 Izolace tepelné a zvukové 

 

 U obvodových stěn není uvaţováno zateplení, jelikoţ materiál pouţitý v obvodovém 

nosném zdivu (cihla POROTHERM profi (CB) 440mm) splňuje poţadavky na tepelnou 

náročnost. Pouze zateplení je uvaţováno u atiky z důvodu zamezení vzniku tepelných 

mostů. U atiky je navrţen zateplovací systém (např. BAUMIT) v tloušťce 50 mm. Spodní 

stavba bude taktéţ odizolována perimetrem tl. 40mm, který zároveň slouţí i jako ochranná 

vrstva svislé hydroizolace.  V podlaze 1.PP bude uloţen polystyren typu EPS 100 S v tl. 
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100 mm v celém rozsahu podlahy. Ve skladbě podlahy 1.NP bude uloţen taktéţ polystyren 

EPS 100 S tl. 50 mm z tepelněizolačního důvodu, jelikoţ tato stropní konstrukce rozděluje 

vytápěný prostor od nevytápěného. Ve skladbách podlah v 2.NP a 3.NP bude uloţena 

kročejová izolace tl. 40 mm z akustického důvodu (např. STEPROCK). 

 Ve střešní konstrukci bude pouţit tepelný izolant POLYDEK min. tloušťky 150 mm, 

který zároveň tvoří spádovou vrstvu.  

 

 

A. 2. 13 Klempířské prvky 

 

 Všechny klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 

mm.Jedná se o oplechování části objektu atik, parapetů oken a dveří, lemování balkonů a 

stříšky výlezu na střechu. Veškeré klempířské konstrukce musí být opatřeny ochranným 

ţivičným nátěrem. Barva nátěru se zvolí během realizace po dohodě s investorem. 
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B. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE 

 

B. 1.1 Obecné informace 

 Předmětem řešení jsou výkopové práce u bytového domu. Bytový dům má celkem 3 

nadzemní podlaţí a jedno podzemní podlaţí. Konstrukční systém objektu je stěnový 

sestavený ze systému POROTHERM.  Tento objekt je zaloţen na betonových pásech 

z prostého betonu šíře 740 mm pro obvodové zdivo a šíře 500 mm pro středové nosné 

zdivo. 

Půdorysné rozměry objektu jsou 25,760x14,630 m a výška objektu je 10,15 m. 

 

 

B. 1.2 Geologické podmínky  

 

 Na parcele na níţ se bude nacházet daný stavební objekt, byla provedena inţenýrsko-

geologická studie. Byly provedeny celkem 2 vrtané sondy v protějších rozích budoucí 

objektu v osové vzdálenosti 30 m(zakresleny ve výkresu výkopu). Vrtané sondy o průměru 

200 mm byly provedeny do hloubky 6m. Ze sond byl stanoven geologický profil zeminy. 

První geologická vrstva je tvořena ornici o mocnosti 0,2m a třídy těţitelnosti 1. Druhá 

geologická vrstva je tvořena světle hnědým pískem hlinitým a prachovitým o mocnosti 

1,65 m a třídy těţitelnosti 1. Navazující třetí vrstva je světlohnědá jemnozrnná silně 

zvětralá břidlice na jílovitou půdu o mocnosti 2 m a třídy těţitelnosti 1. Poslední zjištěna 

vrstva je charakterizována šedočernými mírně zvětralými břidlicemi o mocnosti1,5 m a 

třídě těţitelnosti 1. Hladina podzemní vody byla zjištěna na úrovni 4,56 metrů pod rostlým 

terénem, coţ odpovídá nadmořské výšce 259,000 m.n.m. 

Třídy těţitelnosti jsou stanoveny dle nové normy [5]. 
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B. 1.3 Skladování zeminy, mezideponie  

 

 Na staveništi bude zřízena mezideponie pro uloţení ornice, která se nachází na 

parcele v mocnosti 0,2 m. Předpokládána kubatura je 155 m
3
, ornice bude po dokončení 

stavby pouţita na terénní úpravy. Dále na mezideponii bude uloţena zeminy pro zpětné 

zásypy kolem objektu po dokončení spodní stavby. Zemina pro zpětné zásypy musí být 

uloţena tak, aby se zabránilo smíšení s ornicí, která jiţ bude na mezideponii uloţena. 

Mnoţství zeminy pro zpětné zásypy je 583 m
3
. Zemina pro zpětné zásypy bude těţena a 

převáţena na mezideponii hned po odtěţení ornice a to do doby, dokud se na skládku 

neuloţí poţadované mnoţství navýšené o 18% z důvodu nakypření zeminy. Zbytek zeminy 

bude odváţeno na placenou skládku, která je od staveniště vzdálena 5km.  

 

B. 1.4 Převzetí staveniště  

 

 Staveniště bude předáno objednavatelem zhotoviteli na základě předávacího 

protokolu (předaní a převzetí staveniště). Při předání staveniště bude zhotoviteli předán i 

tento technologický postup. Objednavatel při předaní staveniště je povinen zhotoviteli 

předat vyjádření všech správci síti, kteří jsou stavbou dotčeni. Veškeré sítě procházející 

staveništěm musí být zaměřeny a dostatečně označeny. Objednavatel je dále povinen 

odstranit na své náklady subjekty, jenţ by mohly bránit při provádění výkopu. Dále je 

objednavatel povinen předat zhotoviteli: 

 stavební povolení 

 schválenou projektovou dokumentaci 

 vyznačit hranici staveniště 

 řešení připojení inţenýrských sítí 

 základní vytýčení stavby 

 

 Předání a převzetí staveniště bude zapsáno do stavebního deníku spolu s podpisy 

objednavatele a zhotovitele.  
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B. 1.5 Pracovní podmínky  

 

 Před zahájením výkopových prací musí být odstraněny všechny keře, stromy, vysoké 

traviny a popřípadě stavební objekty, které by mohly bránit v provádění výkopových prací.  

 

B. 1.6 Personální obsazení  

 

Stavbyvedoucí 

 Nadřízený pracovní četě 

 Organizuje průběh výkopových prací 

 Zodpovídá za provedenou práci 

 Dbá na dodrţování BOZP 

 

1x řidič nakládače UNC 151 

 Je vlastníkem řidičského oprávnění pro UNC 151 včetně profesního průkazu 

 Strhává ornici, nakládá zeminu na nákladní automobily 

 Řídí se pokyny stavbyvedoucího 

 

1x řidič rýpadla DH 441 

 Je vlastníkem řidičského oprávnění pro DH441 včetně profesního průkazu 

 Těţí zeminu a nakládá vytěţený materiál na korbu Tatry T815 S3 

 Řídí se pokyny stavbyvedoucího 

 

1x řidič  JCB 3D 

 Je vlastníkem řidičského oprávnění pro JCB 3D včetně profesního průkazu 

 Těţí zeminu a nakládá vytěţený materiál na korbu Tatry T815 S3 

 Řídí se pokyny stavbyvedoucího  

 

12x řidič Tatry T815 S3 

 Je vlastníkem řidičského oprávnění pro řízení nákladních automobilu nad 3500 kg.  

 Je vlastníkem profesního průkazu 

 Přepravuje zeminu na skládku 

 Řídí se pokyny stavbyvedoucího 
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3x pomocní dělníci pro ruční výkopy 

 Provádějí ruční výkopy, začišťuji základ spáru 

 Hutní základovou spáru 

 

 

Toto personální obsazení je navrţeno do situace největšího pracovního vytíţení, které se 

předpokládá, ţe vznikne při těţbě stavební jámy v třídě těţitelnosti 1. 

 

  

B. 1.7 Vytyčování 

 

 Vytýčení stavby bude provedeno oprávněným geodetem po skrývce ornice. 

Geodet objednavatele zaměří hlavní vytyčovací body vzájemně a 3 nezávislé výškové 

body.  Geodetem zhotovitele bude vytyčen obrys výkopu jámy pomocí laviček  

(obr. 1). Jednotlivé body budou označeny hřebíky a zaneseny do náčrtu, který bude předán 

stavbyvedoucímu. Po odtěţení zeminy na úroveň dna jámy budou geodetem vytýčeny 

obrysy pásů a patek pomocí laviček (obr. 2). Přičemţ obrys pásů a patek bude vyznačen 

kontrastním materiálem (např. vápnem). Toto vytýčení bude provedeno  těsně před 

prováděním daného výkopu.   

 

 

Obr. 1 Schéma vytýčení stavební jámy 
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Obr. 2 schéma vytýčení rýh v jámě 

 

B. 1.8 Doprava výkopku, řešení komunikace ve výkopu  

 

 Vytěţena zemina se bude přepravovat pomocí nákladního automobilu Tatra T815 S3, 

která má nosnost 12,0 (t). Počet potřebných automobilů je specifikováno v příloze návrhů 

automobilů. Vytěţena zemina se po naplnění potřebné kapacity mezideponie bude odváţet 

na skládku, která je od staveniště vzdálená 5km. Přístup do stavební jámy bude proveden 

pomocí rampy dlouhé 22 m s maximálním sklonem 15%, šíře rampy je 3,5 m a poloměr 

rampy je 13m. Povrch rampy bude opatřen štěrkem o mocnosti 0,15m, který se následně 

zhutní. Na rampy bude navazovat staveništní panelová cesta minimální šíře 3m a musí být 

vybudován na této komunikaci minimálně jeden odstavný prostor pro míjení se nákladních 

automobilů. Tato panelová cesta bude slouţit také jako oklepová vozovka a bude průběţně 

čištěna.   

 

 

B. 1. 9 Odvodnění stavební jámy 

 

 Odvodnění je pouze řešeno pro sráţkovou vodu. Hladina podzemní vody by neměla 

nijak zasahovat do procesů provádění výkopových prací. V případě zaplavení výkopiště 

sráţkovou vodou bude tato voda svedena pomocí spádu nebo drenáţe do odvodňovací 

jímky, z které bude pomocí kalového čerpadla voda čerpána mimo staveniště. Staveniště se 

nachází na rovinatém terénu, a proto nebude nutné provádět odvodňovací rigoly na úrovni 
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terénu. V případě podmočení základové spáry je nutná sanace. Sanace základové spáry se 

provede tak, ţe se odtěţí promočena zemina a nahradí se štěrkopískovým dobře zhutněným 

násypem.  

 

 

B. 1.10 Zabezpečení výkopu- svahování 

  

 Zemina je převáţně soudrţná a staveniště disponuje dostatečnou plochou, proto stěny 

stavení jámy budou svahované. 

Svah stavební jámy bude svahován v poměru 1:1, coţ odpovídá úhlu 45°. Hloubka jámy 

nebude vetší neţli 3m, proto není nutné ve svahu provádět lavičky.   

 

 

B. 1.11 Návrh hlavních strojů pro těžbu a odvoz zeminy  

 

a) Pro sejmutí ornice v třídě těţitelnosti 1 

 Pro těţbu ornice navrhuji nakladač UNC 151 s lopatou o objemu 1,5 m
3
. Tento 

navrţený pracovní stroj bude strhávat ornici v mocnosti 0,2 m. Nakladač bude ornici 

hrnout a zároveň nakládat na lopatu. Ornici pak naloţí na nákladní automobil popřípadě 

odveze na přilehlou mezideponii, která se nachází 30 metrů od výkopiště.  

 

b) Pro těţbu hlavní stavební jámy v třídě těţitelnosti 1  

  Pro těţbu hlavní stavební jámy bude pouţito rýpadlo DH 441 s hloubkovou lopatou 

objemu 1m
3
 dále viz technický list. Rýpadlo bude zeminu (třída těţitelnosti 1) rozpojovat a 

nakládat na přepravní nákladní automobil typu TATRA T815 S3.  

 

c) Pro výkop stavebních rýh v třídě těţitelnosti 1 

 Pro výkop stavebních rýh bude pouţito traktorové rýpadlo JCB 3D s šíří lopaty 0,4 m 

a objemem 0,09 m
3
. Tento typ rýpadla má bočně výsuvný výloţník, coţ umoţní přesný 

pravoúhlý výkop rýh. Tento stroj bude pouţit k vytvoření stavebních rýh, kde odtěţí 
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zeminu do úrovně 0,1 m nad budoucí základovou spáru. Dotěţení a zarovnání stavebních 

rýh se provede ručně. Ruční dotěţení a začištění navrhuji provést těsně před předání 

základové spáry, po němţ by měla hned v návaznosti následovat betonáţ základů. 

Popřípadě by bylo nutné základovou spáru odkrýt dřív, je nutné ji chránit před 

klimatickými vlivy (déšť, mráz, sluneční záření). 

 

d) Pro odvoz výkopku  

 Pro odvoz výkopku bude pouţita Tatra T815 S3 s moţnou přepravní hmotnosti 12,0 t 

s objemem korby 11m
3
, dále viz technický list. Počet potřebných automobilu, aby byla 

zajištěna efektivní těţba je uvedeno v příloze výpočtů. 

 

 

B. 1.12 Požadavky na základovou spáru 

 

 Na základovou spáru jsou kladeny poţadavky, které musí být splněný a budou také 

předmětem kontroly při předání. Základová spára musí splňovat tyto poţadavky: 

 Musí být v nezamrzne hloubce  

 Rovná 

 Únosná  

 Zkonsolidovaná 

 Nerozmáčena a odvodněna 

 Chráněna před klimatickými vlivy 

 

 

 

 

 

B. 1.13 Postup těžby a organizace výkopových prací 

 

a) Sejmutí ornice v celém rozsahu stavební jámy včetně rampy pomocí nakladače UNC 

151(Obr. 3) 
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Obr. 3 znázornění postupu sejmutí ornice 

 

 

 

 

 

b) Vytýčení stavební jámy geodetem pomocí lavičníků (Obr. 4) 

 

 

 

 

Obr. 4 Schéma vytýčení stavební jámy 
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c) Těţba stavební jámy pomocí rýpadla DH 441 (Obr.5)  

 

 

Obr. 5 schéma těžby stavební jámy 

 

 

d) Vytýčení pásů (obr. 6) 

 Bude provedeno geodetem pomocí lavičníků a geodetických pomůcek. 

Těsně před výkopem budou vyměřené hrany pásů a patek vyznačeny kontrastním 

materiálem (např. vápno).  

 

 

Obr. 6 Schéma vytýčení rýh 
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e) Těţba stavebních rýh (Obr. 7)  

 

Obr. 7 Schéma těžby rýh 

 Na obrázku je podrobně znázorněno, jak chronologický bude probíhat výkop rýh. 

Návrh je proveden tak, aby těţící souprava neprojíţděla a nezatěţovala jiţ provedené rýhy. 

Zprvu bude proveden výkop obvodové rýhy 1(fialová barva). Vyšrafována plocha v rýze 1 

u vjezdu do jámy bude odtěţena aţ po provedení všech rýh a to z důvodu moţného vjezdu 

nákladního automobilu do stavební jámy. Po provedení rýhy 1 bude navazovat rýha 

2(červená barva). Následně bude navazovat provedení rýhy 3 (ţlutá barva). Jako dálší bude 

provedena rýha 4 (světle modrá barva). Dále v návaznosti na rýhu 3 bude proveden výkop 

rýhy 5 (hnědá barva). Po provedení rýhy 5 následuje rýha 6 (oranţová barva). Dále rýha 

7(zelená barva). V návaznosti na rýhu 5 bude provedena rýha 8(tmavě modrá barva). Rýha 

9 z důvodu malého rozměru a hloubky bude výkop rýhy proveden ručně.   

 

 

f) Ruční dokopávka a začištění výkopu rýh  

 

Rýhy budou ručně začištěny na stanovenou výškovou úroveň, která bude kontrolována 

výškovým kříţem. Strojní výkop patek a rýh bude proveden jen do takové výškové úrovně, 

aby nad skutečnou základovou spárou byla vrstva zeminy cca 100mm. Tato vrstva bude 

chránit základovou spáru před klimatickými vlivy v případě klimatické nepřízně. Po 

odkrytí základové spáry se ke kontrole přizve investor, technický dozor investora a 
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stavbyvedoucí a provede se zápis o stavu základové spáry do stavebního deníku.  Po 

provedení úspěšné kontroly bude provedena neodkladně betonáţ základových konstrukcí.   

 

B. 1.14 Kontrola jakosti   

 

Po začištění a odkrytí základové spáry bude následovat předání základové spáry. Ke 

kontrolnímu dni bude s předstihem pozván investor, popřípadě technický dozor investora a 

samozřejmě předávající stavbyvedoucí. Předmětem kontroly bude: 

 Kontrola shody projektové dokumentace se skutečným stavem 

 Kontrola výškových úrovni jednotlivých výkopu 

 Kontrola tvarů výkopu 

 Rovinatost výkopu 

 

 Celý kontrolní den včetně stanoviska musí být zapsán do stavebního deníku a 

podepsáno zúčastněnými osobami.  

 

 

 

 

B. 1.15 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

a) Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohroţené 

výkopem. 

 

b) Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 

kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 

pádu  fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního 

předpisu28), přičemţ prostor mezi horní tyčí a zaráţkou u podlahy je nutno zajistit proti 

propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na 

hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší neţ 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 

vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroţeného pádem do hloubky. 

Za vhodnou zábranu se povaţuje zábradlí, u něhoţ nemusí být dodrţeny poţadavky na 

pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové  
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zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní 

tyče zábradlí, překáţka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uloţená v sypkém 

stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 

přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překáţku na veřejně přístupné komunikaci 

pro pěší, musí být zajištěn vţdy zábradlím podle věty první, přičemţ zaráţka u 

podlahy slouţí zároveň jako zaráţka pro slepeckou hůl. 

 

c) Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 

výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, 

dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 

zábradlím podle bodu 2. včetně zaráţky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

 

d) Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 

dopravní komunikace přibliţuje k okraji výkopu na vzdálenost menší neţ 1,5 m. 

Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší neţ 0,5 m; 

nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po 

jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

 

e) Okraje výkopu nesmí být zatěţovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy aţ po hranici smykového klínu  

stanovenou v projektové  dokumentaci,   ohroţený   usmýknutím,   nesmí   být   

zatěţován   zejména 

stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji  nebo materiálem, s výjimkou 

případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 

dokumentaci. 

 

f) Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 

výstup pomocí ţebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu 

větším neţ 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náleţitě upevněnými příčnými 

lištami nebo zaráţkami. 

 

g) Prováděním výkopových prací nesmí být ohroţena stabilita jiných staveb a jejich 
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částí. Jestliţe při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohroţení stability 

okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 

neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

 

h) Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 

neţ 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, paţení a 

přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 

měření jejich koncentrace. 

 

i) V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 

vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodrţení podmínek stanovených jejich 

vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, 

v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblíţení 

fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

 

j) Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichţ jsou dotčena podzemní 

vedení 

technického vybavení, dodrţuje zejména tato opatření: 

 

 vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohroţena, jsou náleţitě 

zajištěna 

 obnaţené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení. 

 

k) Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdrţovat v ohroţeném prostoru, 

zejména při souběţném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 

začisťování výkopu  nebo  při  přepravě   materiálu  do  výkopu  a  z výkopu.   Není-li  

v průvodní dokumentaci  stroje   stanoveno jinak, je  prostor  ohroţený  činností  

stroje  vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  
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l) Nemá-li obsluha stroje při souběţném strojním a ručním provádění výkopových 

prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroţeného 

prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

 

m) Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 

tak, aby se vzájemně neohroţovaly. 

 

n) Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudrţné materiály ve 

stěnách 

výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 

pádu. 
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B. 2 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

B. 2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

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

 

 Staveniště se nachází na nezastavěné území ve městě Petřvald na ulici Petřvaldská 

555 a to konkrétně na parcele č. 4401města Petřvald zapsána v katastrálním úřadě 

v Karviné o výměře 5234 m
2
. Vlastníkem pozemku je Městský úřad města Petřvald, který 

je taktéţ investorem stavby. Staveniště se nachází na rovné zatravněné ploše s menšími 

porosty a keřy, které budou před zahájením realizace staveniště nutno odstranit. Investor 

nespecifikoval ochranu zeleně. Předpokládané terénní úpravy nebudou nutné, pouze bude 

provedena skrývka ornice v hloubce záběru 200 mm v místě budoucího objektu, dále 

v místech staveništní komunikace, budoucích skládek. Ornice a zemina určena pro zásypy 

a terénní úpravy bude uloţena na deponii na staveništi, zbývající zemina bude odváţena na 

placené skládky mimo staveniště. Po celém obvodě staveniště bude provedeno oplocení 

z mobilního plného trapézového pozinkovaného plechu s výškou 1800 mm. Přístup na 

staveniště je z hlavní cesty na ulici Petřvaldská 555. Vjezd na staveniště je opatřen 

uzamykatelnou bránou šíře 4000 mm, výšky 2000 mm s plechovou výplní (pozink). Vjezd 

na staveniště bude řádně označen a opatřen značkou upozorňující na výjezd vozidel ze 

staveniště, dále pak upozorněními na zákaz vstupu nepovolaným osobám a předpisy 

stanovující pohyb na staveništi. Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaným osobám 

a odcizení materiálu bude zajišťovat mimo pracovní směnu najatý hlídač. Během směny 

tato povinnost bude zajištěna stavbyvedoucím popřípadě mistrem.  

 

 

B. 2.2 Významné sítě technické infrastruktury 

 

 Před zahájením výstavby ZS je povinnosti investora vytýčit a důkladně vyznačit 

inţenýrské sítě procházející přes danou parcelu, aby nedošlo k jejím poškozením při 

provádění výkopových prací. Napojení na inţenýrské sítě bude realizováno z ulice 

Petřvaldské. Veškeré napojení na stávající sítě musí být písemně odsouhlaseny správcem 

sítě a pro napojení musí být zpracována potřebná dokumentace. 
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B. 2.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

 

  Před zahájením výkopových prací musí být provedeny všechny přípojky (vody, 

elektřiny a kanalizace). Po provedení přípojek na stávající řády, bude moţno provést 

napojení daných zdrojů na unimobuňky, které jsou nedílnou součásti zařízení staveniště.  

 

 Přípojka elektrické energie bude realizována napojením na elektrické vedení, které se 

nachází na ulici Petřvaldská. Napojení na elektrickou síť bude zajištěna správcem sítě. U 

hlavního staveništního rozvaděče bude instalován měřicí přístroj pro stanovení spotřeby 

elektrické energie. Rozvod elektrické sítě po staveništi je podrobně zakresleno ve 

výkresové části ZS. Rozvod NN bude realizován umístěním kabelu do zeminy hloubky 0,5 

m. Kabel bude zakryt oranţovou fólii a zasypán zeminou. Pro rozvod el. sítě se zhotoví 

jednoduchý plánek vedení sítě. Tento plánek musí být umístěn na dostupném místě pro 

všechny zúčastněné stavby. V případě, kdy kabel bude veden přes staveništní komunikaci, 

musí být opatřen chráničkou.  

 

 Přípojka vody bude realizována napojením na vodovodní řád na ulici Petřvaldská, 

realizaci a vybudování provizorní vodovodní šachty s vodoměrem zajistí správce 

vodohospodářské sítě anebo specializovaná firma. Rozvod vody po staveništi bude 

realizován umístěním vodovodního potrubí do hloubky 0,8m a rozveden dle situace 

zakreslené ve výkresové části ZS. V místech, kde bude potrubí procházet staveništní 

komunikaci je nutno opatřit chráničkou.  

 

 Připojení na kanalizaci (splaškovou a dešťovou) bude na místní kanalizační řád, 

nacházející se na ulici Petřvaldská. Napojení a vybudování provizorní kanalizační šachty 

bude provedeno správcem sítě anebo specializovanou firmou, rozvody kanalizačního 

potrubí DN 100 bude vedeno v zemi v hloubce 0,8 m dle výkresové části ZS.  
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B. 2. 4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 

včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

 Stanoviště nijak nezasahuje a neomezuje veřejné prostranství. Výkopy a otvory (větší 

neţli 25 cm) budou buď zakryty, popřípadě označeny a ohraničeny červenobílou 

výstraţnou páskou anebo opatřeny provizorním zábradlím proti pádu. Staveniště je 

zajištěno po celém obvodě proti vstupu nepovolaným osobám a bezpečnosti mobilním 

oplocením plným s trapézového plechu výšky 1800 mm. Po ukončení směny bude 

staveniště hlídat ochranka, aby se zamezilo vniknutí a odcizení materiálu nepovolanou 

osobou. Staveniště není řešeno jako bezbariové a nijak nenarušuje bezbariovost okolí 

dotčené stavbou.  

 

B. 2. 5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

 

  Uspořádání staveniště je důkladně zpracováno ve výkresové části ZS. Bezpečnost 

staveniště je zajištěna oplocení v celém obvodě staveništní plochy mobilním oplocením 

plným z trapézového pozinkovaného plechu výšky 1800 mm. Staveniště v dané lokalitě 

nijak nezasahuje ochranu veřejných zájmu. Provoz na staveništi musí plně respektovat 

hygienické poţadavky a poţadavky na ţivotní prostředí stanovené zákonem. Dopravní 

prostředky při opouštění staveniště musí být očištěny, pokud došlo k jejich znečištění, aby 

neznečisťovali vozovku mimo staveniště. Při prácích, kdy bude vznikat velká prašnost je 

nutnosti kropit. Pokud bude u některých prací vznikat velká hlučnost a otřesy, musí být 

tyto práce prováděny pouze ve stanovených hodinových úsecích (např: 9-14 hod.). Další 

moţné bezpečnostní opatření bude zpracováno v rámci koordinátora BOZP, který pro daný 

objekt vyţadován a je povinností investora tuto osobu najmout. 
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B. 2. 6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

 

 Na budoucím staveništi se nenacházejí ţádné stávající objekty, které by mohly být 

vyuţívány. Proto je nutné provést zařízení staveniště (ZS) v plném rozsahu.  

 

Kanceláře 

 

Stavbyvedoucí  

Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm 

 

Mistr 

Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm 

 

Na stavbě se předpokládá, ţe se bude nacházet celkem 25 pracovníků.  

 

Šatny  

 1 pracovník = 1,25 m
2
 

 25 pracovníků = 31,25 m
2
 

 

Návrh 

2x Obytný kontejner IN26   6 058 x 3050 x 2 800 mm = 37 m
2
 

 

Umývárny  

 

Sanitární kontejner INS 1 do 50 osob 

6 058 x 2 438 x 2 800 mm 

Mytí/sprchování: 4 sprchy, vodní ţlab se 6ti kohoutky/s+t/1 elektr. boiler 400l 

 

WC 

 

Sanitární kontejner INS 3 do 60 osob / 10 ţeny, 50muţi 

6 058 x 2 438 x 2 800 mm 
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 Kontejnery budou poloţeny na zpevněné a odvodněné plochy. Tyto plochy budou 

provedeny ze struskového násypu mocnosti 100 mm, které budou zhutněny, na 

dostatečnou únosnost. Před provedením násypu bude provedena skrývka ornice v tloušťce 

200 mm.  

 

Sklady, skládky a skladování 

 

  Rozmístění skladů a skládek na staveništi je uveden konkrétně ve výkresové části 

ZS. Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho 

stabilita a nebyla ohroţena jeho kvalita. Sypký pytlovaný materiál a kusový materiál budou 

skladován v ocelových uzamykatelných krytých skladech (2x15 m
2
). Kusový materiál 

pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m, nepravidelných tvarů pak do výšky 1 

m. Materiál uloţený na paletách lze skladovat do výšky max. 2 m. Materiál, jehoţ plocha 

přesahu 4 m
2
 a jehoţ váha je větší neţ 50 kg (připadající na 1 pracovníka), se smí 

skladovat do výšky max. 1,2 m. Pro skladování sypké směsi na výrobu malty bude 

zajištěno maltové silo o objemu 5 m
3
. Kusový materiál určený pro zdění a procesy s tímto 

spojené, jako jsou zdící materiály, stropní nosníky, vloţky stropních nosníků, výztuţe, 

lešení atd. budou skladovány na paletách nebo dřevěných podláţkách na volném 

prostranství staveniště a bude nutné je po dobu skladování chránit před povětrnostními 

vlivy. Tyto skládky budou předzásobeny materiálem vţdy pro aktuální podlaţí stavby. 

Plochy skladování je nutno odvodnit a zpevnit. Pod všemi skladovacími plochami a sklady 

na staveništi musí být před jejich zřízením sejmuta ornice. Ta bude uloţena na okraji 

staveniště. Pro zřízení sila je nutné provést dvě zpevněné plochy z panelů pro výměnu 

prázdného sila za plné. Zpevněnou panelovou plochu je také nutné zřídit pro umístění 

jeřábu dostatečné únosnosti, jejţ je stanoví pronajimatel jeřábu.  

 Odpady budou shromaţďovány v připraveném kontejneru, který bude odváţen a 

vyprazdňován dle potřeby. Na staveništi bude také připravena odstavná plocha, slouţící 

pro odstavení strojů po ukončení pracovního dne. Okolo stavebního objektu bude 

provedeno lešení.  
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 Veškeré skládky a sklady musí být v dosahu jeřábu a musí být napojeny na 

elektrickou energii. Sanitární kontejner bude napojen také na vodovod a kanalizaci. 

Výpočet skladových ploch viz příloha . 

Uzamykatelné sklad pro pytlovací materiál  

 

Skladový kontejner SEEC 20‘‘ CSC 

6 060 x 3050 x 2 590 mm 

 

 

Uzamykatelné sklad pro nářadí a dílnu  

 

Skladový kontejner SEEC 20‘‘ CSC 6 060 x 3050 x 2 590 mm 

 

 

B. 2. 7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

 Na staveništi nebudou provedeny ţádné objekty, které by vyţadovaly jejich ohlášení. 

 

B. 2. 8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

Během veškerých prací na staveniště je nutné průběţně a důsledně dodrţovat: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon upravující poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Jsou povinni pouţívat při práci předepsané ochranné pracovní pomůcky jako je helma, 

rukavice a reflexní vesta. Staveniště musí být opatřeno výstraţnou cedulí se zákazem 

vstupu všech nepovolaných osob. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny 

osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, případně je prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti 

nejméně jednou za tři roky a při práci ve výšce nad 1,5 m jednou za rok. Vedoucí stavby 

má povinnost vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní 

způsobilosti pracovníků. Pracovníci jsou povinni dodrţovat dané bezpečnostní předpisy, 

technologické předpisy, návody a pokyny nadřízené osoby. Obsluhovat stroje smí jen 

osoba k tomu oprávněná a zaškolená. Pouţívat lze jen stroje a zařízení, které svou 

konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům. Stroje lze pouţívat 

jen pro účely, ke kterým jsou určeny. Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho 

stabilita v průběhu všech pracovních operací. Práce musí být přerušeny při ohroţení 

pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních 

vlivů, případně jiných nepředvídaných okolností. Elektrická zařízení musí odpovídat 

platným ČSN, zejména ŠSN 341090, 341010, 341020. Zařízení musí projít revizní 

zkouškou před uvedením do provozu. V rámci provádění stavby musí být zajištěna 

opatření poţární ochrany-osadit přenosné hasicí přístroje. Na staveništi bude k dispozici 

poţární plán. V rámci platných ustanovení musí být prováděny instruktáţe a odstraňovány 

moţné příčiny poţáru. Stávající i projektované inţenýrské sítě je nutné chránit ochrannými 

pásmy v souladu s ustanovením zákonů a norem ČSN. Ochranné pásmo teplovodu je 2,5 m 

od vnějšího okraje zařízení na kaţdou stranu. Ochranné pásmo kabelových vedení NN 

uloţených v zemi činí vţdy 1 m od krajního kabelu trasy na kaţdou stranu. Ochranné 

pásmo vodovodu je 2,0 m od vnějšího líce porubí na obě strany. Práce ve výškách nesmí 

být prováděna, jestliţe nepříznivá povětrnostní situace s ohledem na pouţitou ochranu 

proti pádu, můţe ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Rychlost větru, při které není 

dovoleno provádět práce ve výškách, je stanovena na 10 m/s.  
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 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny opravními značkami 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všechny vjezdech a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. Přístup na jakoukoli plochu, která není 

dostatečně únosná, je povolen, pouze pokud je vhodným technickým zařízením nebo 

jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umoţněn bezpečný 

pohyb po této ploše. 

 

 

B. 2. 9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

    

  Pozemek se nenachází v ţádné chráněné památkové oblasti, tudíţ se s ní nepočítá. 

Veškeré odpady budou recyklovány případně odvezeny na skládky k tomu určené. Na 

staveništi nebudou pouţity ţádné chemikálie či škodlivé látky, které by ohrozily ţivotní 

prostředí.  

  Během výstavby objektu bytového domu budou pouţity těţké mechanizmy, a proto 

je nutné pravidelně dohlíţet na stav ţivotního prostředí v těsné blízkosti staveniště.  

 Vytápění bude řešeno vzduchem, jenţ bude upravován ve výměníku napojeném na 

elektrokotel. Vyústění je v podlaze.  

 Splaškové vody budou odvedeny do provizorní kanalizační šachty. Stavební suť, 

stavební materiály atd. budou shromaţďovány v kontejneru na odpady a poté odvezeny na 

nejbliţší zřízenou skládku dle příslušných předpisů-zajistí dodavatelská stavební firma.  

 Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Stavba 

ani její provoz nevyţadují speciální ochranu proti hluku. 
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B. 2. 10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 

termínů 

 

 Termín zahájení prací:  po podpisu smlouvy 

 Předání a převzetí staveniště: do 1 týdne po podpisu smlouvy 

 Provedení mobilního oplocení:      do 4 dnů po podpisu smlouvy 

 Termín dokončení prací a předání díla: postupně dle harmonogramu do  

    2.12 2011 

 Likvidace staveniště:                             do 3 týdnů po předání a převzetí díla 
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C. PŘÍLOHY 

C. 1 Výpočet potřeby nákladních automobilů 

 

Výpočet je pouze teoretický a počítá pouze s ideálními podmínkami  

Hodnoty pouţité ve výpočtu byly převzaty ze skript [1]. 

Vzdálenost ze stavby na skládku 5 km plus  1km v terénu. 

naloţená 

Tatra 

v 

terénu 

po 

silnici 

rychlost 

[km/h] 15 35 

 

Rychlost je myšlena jako průměrná. 

Q-výkon jednoho nákladního automobilu [m
3
. h

-1
] 

kkO
t

Q
c

 0

3600
  [m

3
. h

-1
] 

k – celkový koeficient pracovní činnosti stroje 

kv-  koeficient výkonného vyuţití = 1 

kc- koeficient časového vyuţití = 0,83 

ki- koeficient intenzity vyuţití = 0,83 

k0- koeficient pro přepočet na rostlý stav = 1,18 

 

664,08,083,01  icv kkkk  

 

O- je objem převáţené zeminy [m
3 
] 

 

37,6
1800

12000

min.
m

yzehmotnostobjem

korbynosnost
O 




  

tc- teoretická doba trvaní pracovního cyklu automobilu [s] 

obecně: 

prázdná 

Tatra 

v 

terénu 

po 

silnici 

rychlost 

[km/h] 20 40 
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tc=  doba přepravy po silnici (5km) naložené tatry+doba přepravy v terénu(skládka) (1km) 

naložená tatra+vyložení na skládce+doba přepravy (1km) ze skládky prázdna tatra+doba 

přepravy prázdné tatry po silnici+přistavení k rýpadlu+ nakládání.    

 

 

s

nakládánítc

164336009,5
100

797,0
1474

303600
40

5
3600

20

1
603600

15

1
3600

35

5





  

 

 

135,11664,018,17,6
1643

3600  hmQ  

   

Potřebný počet automobilů T815 S3 v třídě těţitelnosti 2 těţeno pomocí DH-441 

aut12
5,11719,0

100



  

 

Potřebný počet automobilů T815 S3 v třídě těţitelnosti 3 těţeno pomocí DH-441

aut10
5,11797,0

100



 

 

Potřebný počet automobilů T815 S3 v třídě těţitelnosti 3 těţeno pomocí JCB 3D 

(provádění rýh). 

 

stc 45873600
3,13

5,11
1474   

1312,4664,018,17,6
4587

3600  hmQ  

auta3
12,4

3,13
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C. 2 Výpočet potřeby vody pro ZS  

 

 

 Pro staveništní zásobu vody je zapotřebí 

 

 UŢITKOVÁ (činnosti, stavební stroje, sociální zařízení, ...) 

 PITNÁ (umývárny, kuchyně, ...) 

 POŢÁRNÍ 

 

 

Užitková voda 

činnost 
spotřeba vody na  m

3 
[l] 

záběr m
3 

za 

směnu 

spotřeba vody 

celkem[l] 

zdění (bez vody do  malty) 200 10 2000 

výroba malty a čištění 

mích.zařízení 150 1 150 

ošetřování bet. k-ce 100 1 100 

suma     2250 

 

Pitná voda 

činnost 
spotřeba vody 1 

dělník[l] počet dělníků 

celkem spotřeba vody 

[l] 

soc. zařízení 35 30 1050 

sprchy 45 30 1350 

suma     2400 

 

 

3600*

*

t

KP
Q nn
n   

 

3600*5,8

7,224006,12250 
nQ  

nQ 0,33 l/sec 

 

Požární voda 

 

V dosahu stavby se nachází vodovodní hydrant, který zajistí poţadavek zásoby vody 3,3 l/sec. 

 

Celková spotřeba vody  

 

QC=Qn+Qp 

 

QC=0,33+3,3 

 

QC=3,6 l/sec 

 

Stanovuji průměr potrubí na 32 mm. 
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C. 3 Výpočet potřeby elektrické energie pro ZS  

 
 

Při realizaci vycházíme   

 Předběţných odhadů spotřeby el. proudu na stavbě.  

 Podmínek správce sítě  

 Důleţitosti odběrných míst 

 

 

Určení druhu spotřebičů  

 

                                                      P1-Příkon 

elektromotorů   

stavební stroj 
  

příkon 

[Kw] počet[ks]             příkon celkem[Kw] 

jeřáb     40 1 40 

Stavební výtah NOV 650 
 

  2x5,5 1 11 

Elektrické nářadí     3,6 1 3,6 

suma  54,6   

 

 

                                                P2-Příkon osvětlení vnitřní   

 
osvětlené prostory 

příkon na m
2
 

[Kw] 

 

   plocha m
2
 příkon celkem[Kw]  

kancelář stavbyvedoucího 0,02 14,8 0,296 
 

kancelář mistrů   0,02 14,8 0,296 
 

šatna 1   0,02 14,8 0,296 
 

šatna 2   0,02 14,8 0,296 
 

vrátnice   0,02 7 0,14 
 

umývárna 0,02 14,8 0,296 
 

WC   0,02 7 0,14 
 

sklad 1   0,02 14,8 0,296 
 

sklad 2   0,02 7 0,14 
 

suma       2,196 
 

 

 

 

 

 

 

P3-Příkon osvětlení vnější 

  
osvětlené prostory 

příkon na 

m
2
 [Kw] 

plocha 

m
2
             příkon celkem[Kw]  

Venkovní osvětlení  0,01 2000 20 
 

Montáţ.osvět.    0,01 300 3 
 

suma       23 
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Stanovení zdánlivého příkonu 

 

2

1

2

321 )*7,0()*8,0*5,0(1,1 PPPPxP   

 
22 )6,54*7,0()232,2*8,06,54*5,0(1,1  xP  

 

KwP 04,71  

 

Pro ZS stanovuji příkon 75 kw. 

 

Stanovení velikosti transformátu 

 

Pro zařízení staveniště stanovuji transformátor přenosný o příkonu 75 kw. 

Transformátor bude umístěn na pozemku staveniště a zabezpečen proti odcizení a moţného 

poškození způsobeného provozem na staveništi. Z transformátoru povede rozvodná síť el. 

proudu  k jednotlivým spotřebičům a pracovištím. 

 

Stanovení rozvodu NN a VN 

 

Rozvod NN a bude realizován umístěním kabelu do zeminy hloubky 0,5 m. kabel bude zakryt 

oranţovou folii a zasypán zeminou. Pro rozvod el. sítě se zhotoví jednoduchý plánek vedení 

sítě. Tento plánek musí být umístěn a dostupný pro všechny zúčastněné stavby. V případě kdy 

kabel bude veden přes staveništní komunikaci musí být opatřen chráničkou. 
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C. 4 Výpočet potřeby skladovacích ploch pro ZS  

 

Skladovací plocha pro zdící materiál a překlady 

 80 palet=1 podlaţí 

 Paleta 1180x100mm 

 Rezerva 2 dny 

 

n
T

Q
Z      2

10

80
Z =16 pal. 

 

q

Z
Fo   

85,0

16
oF = 18,8m

2 

 


oFF     

8,0

8,10
F =22 m

2 

 

Na překlady stanovuji 10m2 

Celkem na zdící materiál a překlady bude nutná plocha 32m
2
. 

 

 

 

Skladovací plocha pro stropní nosníky a miako vložky 

 

stropní  nosník  délka [mm] počet [ks] balík 

POT 725/902 7250 7 1,4 

POT 700/902 7000 58 11,6 

POT 650/902 6500 7 1,4 

POT 575/902 5750 8 1,6 

POT 550/902 5500 4 0,8 

POT 425/902 4250 6 1,2 

POT 250/902 2500 4 0,8 

suma balíku     18,8 

celkem stohů     4,7 

 

Skladovaní 4 balíky nad sebou(1.bal 5 ks) 

 

Z1=  3x stoh s délkou 7000 mm 

Z2=2x stoh s délkou 7250 mm 

 

 9,00,73
10

xxF 18,9 m
2
 

 9,025,72
10

xxF 13,1 m
2
 


oFF 

8,0

6,199,18 
 = 40 m

2
 

 

Potřebná plocha pro uloţení nosníku POT je 40m
2
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Stropní vložky MIAKO 

 

MIAKO vloţky  počet [ks] počet palet [ks] 

23/50 PTH 2264 37,73333333 

8/50PTH 135 0,9375 

 

Z   39 palet  

 

q

Z
Fo   

85,0

39
oF = 46,02m

2 

 


oFF     

8,0

02,46
F = 58m

2 

 

Na sebe dvě palety  

 

Celková plocha F= 58/2=29 m
2 

 

Potřebná plocha pro uskladnění vloţek miako je 29 m
2
 

 

 

 

Skládka výztuže  

 

název výztuţe rozměr m plocha m
2
 

kari síť  3x2 6 

ţebírková ocel 6 6x0,5 3 

ţebírková ocel 10 6x0,5 3 

ţebírková ocel 12 6x0,5 3 

suma   15 

 

 


oFF   

8,0

15
F =  18,75 m

2 

 

Potřebná skládka pro výztuţ stanovuji na 19 m
2
 

 

Skládka lešení a podpůrných konstrukcí 

 

Skladka je stanovena dle zkušenosti na velikost plochy 15 m
2 
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C.5 Specifikace zdvihacích prostředků 

 

1. Věţový jeřáb MB 1030 

 

 

Poţadavky na únosnost plochy 

 Zpevněná plocha pod jeřábem musí odolávat napětí 100kPA  

 Zpevněna plocha= násyp ze štěrkopísku v mocnosti 800 mm prolitý cementovým 

mlékem. Na násypu budou uloţeny betonové panely 

 Panely i zhotovena zpevněná plocha musí být odzkoušeny na únosnost před 

postavením jeřábu 
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Parametr  Věţ zasunutá    Věţ vysunutá  

Výloţník 32 m vodorovný 

Nosnost [t]  

čtyřnásobný závěs 4-15,6 m 8,00 / do 15,6 m 8,00 / do 15,6 m  

dvojnásobný závěs 4-15,6 m 5,40 / do 21,3 m 5,40 / do 21,3 m  

čtyřnásobný závěs 15,6-32m hyperbola 3,2 / 32 m 3,2 / 32 m  

dvojnásobný závěs 15,6-32m hyperbola 3,2 / 32 m 3,2 / 32 m  

min. vyloţení [m] 4,0 4,0 

Výška zdvihu [m]   

čtyřnásobný závěs 16,8 28,7 

dvojnásobný závěs 16,4 28,3 

Šikmý dvojnásobný závěs 

max. výška zdvihu [m]   35,7 

Zdvihová rychlost poslední vrstvy lana [m/min] 

dvojnásobný závěs 60 do nosnosti 2, 00 t 

  24 do nosnosti 5, 40 t 

čtyřnásobný závěs 30 do nosnosti 4, 00 t 

  12 do nosnosti 8, 00 t 

Ostatní parametry  



46 
 

usazovací rychlost [m/min] 1/10 jmenovité 

rychlost otáčení [1/min] 0,9 

rychlost pojezdu kočky [m/min] 60 

rychlost pojezdu jeřábu [m/min] 32 

instal. výkon elektromot. [kW] 54,2 

rozchod [m] 4,6 

rozvor [m] 5,2 

max. poloměr otočné části [m] 4,8 

šířka hlavy kolejnice [mm] 68 

min. poloměr vnitřních kolejí [m] 6,0 

hmotnost konstrukce [t] 36,1 

hmotnost protizátěţe [t] 32,0 

max. tlak na kolo [kN] 192 

transportní rychlost [km/hod] 50 

 

 

 

2. Stavební výtah GEDA 500/ZP 

Nosnost výtahu: 850 kg (náklad) 500 kg (osoba) Maximální výška 100m Napájení 2,5 x 5 

mm 

vidlice 16A (5ti kolíková) Jistič 16A Rozměr klece 160/140/110 cm (d/š/v)zastavěná 

ploch 25 x 2m 

Stavební výtah se bude montovat na nosnou závěsnou konstrukci, nikoliv na lešení.  

Montáţ tohoto výtahu bude zajišťovat odborná firma, která bude toto zařízení pronajímat. 
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Závěr 

 Tato bakalářská práce, která je výsledkem mého snaţení, je zpracovaná ve snaze 

přiblíţení se k praxi. Celou práci jsem se snaţil zamýšlet, jak to funguje asi zhruba v praxi a 

v tomto duchu jsem taktéţ tuto práci tvořil. Přiznávám, ţe některé věci jsem nevěděl a 

nedokázal přesně představit, a proto jsem je převzal z literatury nebo internetu. K dokonalosti 

této práce chybí především stavební praxe, ale já věřím, ţe aţ vstoupím do ţivého dění 

stavitelství budu hoden po nějakém čase profesionální práce.  

 V neposlední řadě bych chtěl poděkovat mému konzultantovi a zároveň vedoucímu 

mé bakalářské práce panu Ing. Miloslavovi Šindelovi za jeho ochotu a čas, který mi věnoval 

během vypracovávání tohoto díla. 
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Objekt:

S01

Název objektu: JKSO:

Stavba:

S01

Název stavby:

Bytový dům-výkopové práce

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: Z001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

13 314,00

0,00

0,00

0,00

13 314,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

10,0% činí:

10,0% činí:

545 877,07

54 588,00

600 465,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

532 563,00

0,00

0,00

0,00

532 563,00

0,00

545 877,00

545 877,00

Rozpočet: Základní rozpočetR01 Rozpočet na výkopové práce

4

Jméno:

Podpis:

Lukáš Hrubý

28.4.2011

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

S01

S01

R01

Bytový dům-výkopové práce

Rozpočet na výkopové práce

Základní rozpočet

Datum tisku: 28.4.2011

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 532 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1

532 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 532 563,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 532 563,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 532 563,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 532 563,00 0,00

Zařízení staveniště 2,50 532 563,00 13 314,00

Provoz investora 0,00 532 563,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 532 563,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 532 563,00 0,00

13 314,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

S01

S01

R01

Bytový dům-výkopové práce

Rozpočet na výkopové práce

Základní rozpočet

Datum tisku: 28.4.2011

List č.3

Poř. č. Položka Popis

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

1 Zemní práce

1 111 10-3202 Kosení travního porostu stř.hustého ve veg. období
har 0,3000 12 200,00 3 660,00 0,00000 0,00000

odstranění v rámci celého zařízení staveniště: 0,3 0,3000

2 111 20-1101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
m2 1 000,0000 39,80 39 800,00 0,00000 0,00000

odstranění v rámci zařízení staveniště : 1000 1 000,0000

3 111 20-1401 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm
m2 1 000,0000 8,10 8 100,00 0,00005 0,05000

4 121 10-1101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 154,9385 49,30 7 638,47 0,00000 0,00000

sejmutí ornice-jáma: 32,475*21,290*0,2 138,2785

sejmutí ornice-rampa: 8,330*10*0,2 16,6600

5 131 10-1103 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 10000 m3
m3 1 022,3497 57,10 58 376,17 0,00000 0,00000

jáma: 27,3*16,2*1,55 685,5030

svahování jámy: (0,8*1,55*25,5*2+0,8*1,55*14,4*2)+ 

(1,55*1,55*25,5+1,55*1,55*14,4)

194,8118

rampa: 19*1,5*3,5/2+2,4*2,4*16 142,0350

6 131 20-1102 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3
m3 296,1060 165,00 48 857,49 0,00000 0,00000

jáma: 27,3*16,2*0,6 265,3560

svahování jámy: 0,8*0,6*16,2+0,8*0,6*27,3 20,8800

rampa: 5*0,6*3,5-(0,6*0,6*3,5/2) 9,8700

7 132 20-1201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 35,3824 396,00 14 011,43 0,00000 0,00000

obvodová rýha: 0,74*0,4*(52,2+29,8+2,4) 24,9824

středová rýha: 0,4*0,5*24,6 4,9200

ostatní rýhy: 0,4*0,5*(4,025+1,925+2,450)*2 3,3600

ostaní rýhy: 0,4*0,5*5,3*2 2,1200

8 132 20-1209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
m3 33,2600 23,80 791,59 0,00000 0,00000

9 139 60-1102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
m3 10,2531 836,00 8 571,59 0,00000 0,00000

obvodová rýha: 0,74*0,1*(52,2+29,8+2,4) 6,2456

středová rýha: 0,1*0,5*24,6 1,2300

ostatní rýhy: 0,1*0,5*(4,025+1,925+2,450)*2+0,1*0,5*5,3*2 1,3700

rýha pro schodiště: 1,5*0,3*0,25 0,1125

výkop u rampy: 3,5*0,74*0,5 1,2950

10 161 10-1102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 106,0570 130,50 13 840,44 0,00000 0,00000

celkový výkopek (dle tab. 7% podíl): 1515,1*0,07 106,0570

11 162 20-1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 530,3389 35,50 18 827,03 0,00000 0,00000

zemina pro zpětné zásypy(od výkopu ke skládce): 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

S01

S01

R01

Bytový dům-výkopové práce

Rozpočet na výkopové práce

Základní rozpočet

Datum tisku: 28.4.2011

List č.4

Poř. č. Položka Popis

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

2,44*0,8*21,3*2+2,44*0,8*32,5*2+2,44*2,44*21,3+2,44*2,44*32,5 530,3389

12 162 70-1105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 829,7800 277,50 230 263,95 0,00000 0,00000

přemístění na skládku: (1022,35+296,10+33,3+8,43)-530,40 829,7800

13 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku

včetně poplatku za skládku
m3 829,7800 96,20 79 824,84 0,00000 0,00000

přemístění na skládku: (1022,35+296,10+33,3+8,43)-530,40 829,7800

Zemní práce1 532 562,99 0,05000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.




