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Anotace diplomové práce 

 P edm tem diplomové práce je zpracování individuální kalkulace náklad  za ízení 

staveništ  budovy ob anské výstavby v B eclavi. Obsahem této práce je vypracování 

výkresové dokumentace pro provád ní stavby, položkový rozpo et, bilanci materiál  na 

výstavbu, návrh strojních mechanizací, asový plán stavby ve form  ádkového 

harmonogramu, návrh za ízení staveništ  a porovnání individuální kalkulace a doporu ené 

procentuální sazby náklad  za ízení staveništ . 
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Annotation of diploma thesis 

The aim of this diploma thesis is making out of an individual cost calculation of the 

equipment site of public building in B eclav. The kontent of this is to work out the drawing 

documentation for construction execution, itemized budget, material balance for construction, 

design of machine mechanization, construction schedule in the formo f rows schedule, design 

of site equipment and comparison of individual calculation and the recommended perceptages 

cosi ot the equipment site. 
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1. Úvod diplomové práce 

 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybral novostavbu administrativní budovy na parcele  

. 2793 v B eclavi. Práce je rozd lena na ty i ásti. V první ásti je ešena výkresová 

dokumentace a pot ebné zprávy (pr vodní, souhrnná technická, zásady organizace výstavby a 

technická zpráva), v  druhé ásti je zpracován položkový rozpo et, ve t etí asový 

harmonogram.Ve tvrté ásti je návrh za ízení staveništ . Který obsahuje výkresovou ást, 

technickou zprávu, návrh sociálního a hygienického za ízení pro d lníky, návrh prost edk  

pro možnost sekundární dopravy a strojní mechanizaci pro staveništ . Práce obsahuje také  

bilanci stavebního materiálu pro výstavbu administrativní budovy. 

Výsledkem diplomové práce je navrhnout co nejlépe fungující za ízení staveništ , v p ijatelné 

cenové variant  a následné porovnání náklad  procentuální sazby z položkového rozpo tu a 

individuální kalkulace formou položkového rozpo tu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.  PR VODNÍ ZPRÁVA 

 

a)  Identifika ní údaje  

 

Vedoucí DP:    Ing. Marek Jašek Ph.D. 

Projektant:     Miloslav ezní ek, ul. Fibichova 7, B eclav 

Investor:     M sto B eclav, nám. T. G. Masaryka 3, B eclav 

Název stavby:    Administrativní budova 

Místo stavby:    B eclav 

Charakter stavby:   Novostavba 

Stavební pozemek:  parcela . 2793 

Stavební ú ad:    B eclav 

Plocha parcely:   4331 m2 

Zastav ná plocha:  617 m2 

 

 

  b)  Údaje o stávajících pom rech staveništ  

 

Bytový d m bude umíst n na pozemek . 2793 v katastrálním území B eclav. Pozemek je ve 

vlastnictví m sta a nepodléhá žádným t etím osobám. Celková vým ra pozemku je  4331 m2. 

Na pozemku se nachází k oviny a v zadní ásti pozemku jsou vzrostlé listnaté stromy výšky 

asi 3 m, které  se p ed zapo etím prací musí odstranit. Stavba by m la svým rázem dob e 

zapadnout do okolní zástavby. Stavební parcela leží na ulici Palackého a z této ulice je také 

z ízen vjezd na staveništ . Po obvodu staveništ  je navrženo mobilní oplocení do výšky 2m. 

Území na staveništi je tém  rovinaté. Základová p da je tvo ena hlinitopís itou zeminou. 

Upravený terén bude srovnán na hodnotu 143,750 m.n.m. což je 150mm pod úrovní podlahy 

v 1.NP.  Na území staveništ  se podle geologického pr zkumu nezjistil výskyt radonu a 

hladina podzemní vody byla zjišt na v hloubce 135,900m.n.m. což je 7,85 pod projektovanou 

nulou stavby. Hladina podzemní vody tedy nijak neovliv uje výkopové ani základové práce. 



Plochou staveništ  neprocházejí žádné inženýrské sít . M stský rozvod inženýrských sítí je 

veden ulicí Palackého. Staveništ  bude využito v celé jeho ploše bez jakýchkoliv omezení.  

 

  c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Pozemek staveništ  je umíst n u hlavní asfaltové komunikace ší ky 10 m. Kolem staveništ  

vede chodník, kterým bude zajišt n p ístup pro p ší chodce a to brankou širokou 1,5 m a 

hlavní vjezdovou branou širokou 5 m. Na ploše staveništ  budou vybudovány asfaltové 

plochy pro p íjezdové komunikace a plochy ze zámkové dlažby, které budou tvo it navržené 

parkovišt  pro 28 stání + 2 stání pro zdravotn  postižené a veškeré p ístupové chodníky. 

Inženýrské sít  vodovodu, kanalizace, elektrické energie a plynovodu jsou vedeny ulicí 

Palackého pod chodníkem. 

 

  d)  Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán  

 

Veškeré požadavky dot ených orgán  byly spln ny. 

 

  e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

 

Veškeré požadavky na výstavbu administrativní budovy jsou v souladu s: 

Zákon . 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Vyhláška . 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška . 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

 

  f) Údaje o spln ní územních regulativ  

 

Navrhovaná stavba spl uje požadavky územního rozhodnutí. P i výstavb  budou dodrženy 

požadavky dle vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 

 g) V cné a asové vazby  

 

Novostavba administrativní budovy nevyžaduje žádné zvláštní opat ení. 

 

 



 h) P edpokládaná lh ta výstavby 

 

Zahájení stavby:  25. 3. 2012 

Ukon ení stavby:  20. 11. 2012 

 

 i) Orienta ní statistické údaje o stavb  

 

Zastav ná plocha administrativní budovou:   617 m2 

Obestav ný prostor administrativní budovou:  7434, m3 

Podlahová plocha celkem:         1677 m2 

Celkové náklady dle rozpo tu stavby:     cca 32 mil. K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

 

  a) Zhodnocení staveništ  

 

Stavební parcela . 2793 se nachází na ulici Palackého v m st  B eclav. Tahle parcele byla už 

dva roky nevyužívána a na pozemku se nenachází žádný objekt jen zatravn ná plocha a 

n kolik listnatých strom . Navrhovaná budova je ešena jako samostatn  stojící objekt. 

V okolí pozemku se nachází erpací stanice, hypermarket a bytové domy. Pozemek staveništ  

je tém  rovinatý. Upravený terén bude srovnán na hodnotu  143,750 m.n.m.. P íjezd 

k objektu bude zajišt n z ulice Palackého z asfaltové komunikace. Objekt bude napojen na 

ve ejný vodovod, ve ejný teplovod, ve ejnou kanalizaci, plynovod a na rozvod elektrické 

energie z ve ejných sítí v ulici. Celková vým ra je 4331 m2, zastav ná plocha je 617 m2. Celý 

obvod staveništ  je oplocen staveništním oplocením do výšky 2m.  

 

  b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

 

Novostavba administrativní budovy je navržena jako samostatn  stojící. Do objektu jsou 

navrženy dva vstupy. Hlavní vstup pro ve ejnost je umíst n v severní ásti a druhý vstup pro 

zam stnance je navržen ze strany jižní. Pro p ístup p ším je navržena vstupní branka ší ky 

1,5m a pro p íjezd automobil  bude sloužit brána ší ky 4m. P ístupové chodníky budou 

provedeny ze zámkové dlažby. Administrativní budova má t i nadzemní podlaží a je 

zast ešena plochou st echou. P i vstupu do objektu vejdeme do vestibulu ( 57,21 m2), po 

pravé stran  je dvouramenné schodišt  s výtahovou šachtou v zrcadle schodišt  a po levé 

stran  je místnost pro vrátného v etn  šatny a vlastního sociálního za ízení ( 8,6 + 4,9 + 4,6 

m2) a z vestibulu vede chodba do ekárny. Z ekárny je p ístup k dv ma kancelá ským 

místnostem ú adu práce (45,5 m2 ; 45,5 m2), sociálnímu za ízení pro ve ejnost, sociální 

za ízení pro zdravotn  postižené, archivu ( 11,5 m2) a skladu ( 4,7 m2). Na konci ekárny je 

otvor do haly, ze které je zajišt n p ístup do další kancelá e ( 48,17 m2), kuchy ky  (12,6 m2) 

a sociálního za ízení pro zam stnance. Dve mi se dostaneme do další chodby, ze které je 

p ístup k  technické místnosti ( 13,7 m2), úklidové místnosti ( 3,84 m2), sociální za ízení 

zam stnanci muži, skladu ( 7,2 m2) a na konci chodby je  schodišt  a vchod pro zam stance. 



V druhém nadzemním podlaží je naproti schodišt  chodba z které je p ístup do první 

kancelá e ( 46,16 m2) a následn  do hlavní haly kde jsou  2 kancelá ské prostory ( 45,5 m2 ; 

45,5 m2 ) sociální za ízení pro muže, ženy a zdravotn  postižené, archiv ( 11,5 m2), sklad ( 4,7 

m2). Na konci haly projdeme dve ním otvorem do chodby z které je p ístup k  zasedací 

místnosti (48,16 m2) , kuchy ce ( 21,9 m2), technická místnosti ( 13,7 m2), úklidové místnosti 

( 3,84 m2) a poslední kancelá i (18,8 m2). Z chodby je p ístup na schodišt . V t etím 

nadzemním podlaží je naproti schodišt  chodba, ze které je p ístup do první kancelá e ( 46,16 

m2), skladu ( 10,01 m2), a následn  do hlavní haly kde je jedna kancelá ská místnost ( 94,44 

m2 ) sociální za ízení pro muže, ženy a zdravotn  postižené, archiv ( 11,5 m2) a sklad ( 4,7 

m2). Na konci haly projdeme dve ním otvorem do chodby, z které je p ístup k kuchy ce ( 21,9 

m2), technické místnosti ( 13,7 m2), úklidové místnosti ( 3,84 m2) a poslední kancelá i (18,8 

m2). Z chodby je p ístup na schodišt .  

 

  c) Technické ešení 

 

Základy 

 

Z geologického pr zkumu bylo zjišt no, že na staveništi jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché nenáro né. Pro založení objektu jsou použity základové pásy. Základové pásy 

jsou vybetonovány z prostého betonu C 16/ 20. Jedná se o pásy ší ky pod obvodovými zdmi 

1515 mm, a pod vnit ními nosnými st nami je pás široký 1110 mm. Hloubka základové spáry 

je v hloubce 1200 mm od úrovn  podlahy v prvním nadzemním podlaží a od upraveného 

terénu je hodnota základové spáry 1050 mm. Na št rkový zhutn ný podsyp tlouš ky 150 mm 

se provede podkladní beton C 16/20 tlouš ky 200 mm. 

 

Obvodové konstrukce 

 

Obvod je vyzd n ze systému POROTHERM. Obvodová konstrukce je provedena z tvárnic 

pro vn jší zdivo z cihelných blok  POROTHERM 36,5 P+D vyzd no pomocí malty 

POROTHERM TM, a pro vnit ní nosné zdivo se použijí tvárnice POROTHERM 30 P+D na 

maltu vápenocementovou PROFI DUR 100. Pro p í kové zdivo se použijí tvárnice 

POROTHERM 11,5 P+D  a POROTHERM 8 také na maltu vápenocementovou             

PROFI DUR 100. 

 



Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími jsou navržené ze systému POROTHERM. 

Pomocí keramobetonových stropních nosník  POT a keramických vložek MIAKO 23/50 

PTH, MIAKO 23/62,5 PTH, MIAKO 8/50 a MIAKO 8/62,5. Zálivka stropu je betonová 

tlouš ky 60 mm a je vyztužená sva ovanou sítí Kari. Po obvodu nosných st n je uložena 

v ncovka POROTHERM VT8/27,5 s tepelnou izolací  PPS tlouš ky 80mm. 

 

- Schodišt  a výtah 

 

Vertikální doprava je v objektu ešena pomocí schodišt  a výtahu. Vnit ní schodišt  jsou dv . 

Jedno hlavní a druhé pomocné. Ob  schodišt  jsou železobetonové p ímo aré dvouramenné 

levoto ivé. U hlavního schodišt  je ší ka ramene 2 000 mm a ší ka mezipodesty je 2 400 mm. 

U pomocného schodišt  je ší ka ramene 1 500 mm a ší ka mezipodesty 1 800 mm. Zábradlí je 

ve výšce 900 mm, tvo ené ocelovými profily se sloupky. Stupnice i podstupnice jsou 

obloženy keramickou dlažbou a stupnice mají protiskluzovou pásku. 

 

- Zast ešení 

 

Objekt je zast ešen plochou st echou s výškou atiky 750 mm nad konstrukcí stropu v t etím 

nadzemním podlaží. Odvodn ní st echy je navrženo pomocí dvou vpustí. Skladba st ešního 

plášt  je použita podle výrobce Dektrade. Minimální sklon je 2 % a maximální sklon je 6,8 %. 

 

- Vn jší plochy 

 

Na pozemku kde bude stát administrativní budova je navrženo parkovišt  pro 28 parkovacích 

stání  + 2 parkovací stání pro osoby zdravotn  postižené. P ístupové chodníky a parkovišt  

jsou provedeny ze zámkové dlažby a sadové úpravy v podob  vysázení zelen  strom  ke  a 

trávy. Podél oplocení bude po dokon ení stavby vysázen živý plot. 

  

 

 

 

 



 d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Nov  budou vybudovány p ípojky pro kanalizaci, plynovod, horkovod, vodovod a elektrickou 

energii z ve ejné sít  z ulice Palackého.    

  

 e) ešení dopravní a technické infrastruktury 

 

Celá lokalita území je napojena na silni ní sí . Nov  postavená administrativní budova bude 

p ístupná z hlavní ulice Palackého z asfaltové komunikace ší ky 10 m pro automobily 

vjezdovou bránou ší ky 5 m a vstupní bránou pro p ší ší ky 1,5 m. Vstup do objektu pro 

t lesn  postižené bude zajišt n u hlavního vstupu pomocí rampy. Parkovací stání budou 

lemovat obrubníky silni ní A BO 1-15, a kolem chodníkových ploch budou uloženy obruby 

chodníkové A BO 14-10. 

 

  f) Vliv na životní prost edí 

 

Výstavba objektu nebude mít vliv na životní prost edí. Na pozemku se nenachází žádné 

chrán né rostliny ani živo ichové. V blízkém okolí stavby se nenachází žádné vodní toky, 

které by mohly být zne išt ny. Vytáp ní bude provedeno pomocí horkovodu, takže žádné 

spaliny objekt produkovat nebude.  

Ornice bude sejmuta a uložena na staveništi, dále bude využita na sadové úpravy. ást 

výkopku bude taky uložena na staveništi pro zásyp. 

Odpady, které vzniknou p i výstavb  budou t íd ny. Na staveništi a budou se ukládat do 

kontejner  na odpad a následn  vyvezeny a zlikvidovány podle daných p edpis . 

    

  g) ešení bezbariérového užívání 

 

Na pozemku jsou navrženy dv  parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

P ístup z parkovišt  na chodníkové plochy je ešen sníženým obrubníkem. Úrove  podlahy 

v 1.NP je 150 mm nad úrovní terénu. Tento výškový rozdíl osoby s omezenou schopností 

pohybu p ekonají pomocí navržené bezbariérové rampy p ed vstupem do objektu. Uvnit  

objektu je navržen výtah pro vertikální pohyb a v každém pat e jsou sociální za ízení pro 

osoby s omezenou schopností pohybu.  

 



h) Pr zkumy a m ení 

 

Na pozemku byl proveden pouze radonový pr zkum, p ed realizací se provedla 

fotodokumentace stávajícího stavu a zam ení geodetickou firmou. 

 

  i)  Geodetické podklady 

 

P ed vypracováním projektu byl obdržen výškopisný a polohopisný plán a katastrální mapa 

území  a v blízkého okolí staveništ .  

 

  j) len ní stavby na objekty 

   

SO 01 : Objekt 

SO 02 : Zpevn né plochy, chodníky a parkovišt  

SO 03 : Terénní a sadové úpravy  

SO 04 : P ípojka kanalizace  

SO 05 : P ípojka horkovodu 

SO 06 : P ípojka vodovodu 

SO 07 : P ípojka plynu 

SO 08 : P ípojka NN 

  

  k) Vliv stavby na okolní pozemky 

 

Stavba objektu se bude provád t tak aby nezasahovala a nep ekážela do okolních objekt . P i 

výstavb  se bude dbát na to, aby se p i stavebních pracích zbyte n  moc neprášilo a aby 

stavba neovliv ovala okolí hlukem. Stavební práce budou probíhat v dob  od 7 00 – 15 30. Na 

výstavbu budou použity jen stroje a za ízení, které nepracují mimo interval povolené hranice 

zvuku, takže okolí stavby nebude nijak ovlivn no.  

 

  l) Ochrana zdraví a bezpe nost pracovník  

 

Bezpe nost práce bude zajišt na pomocí zákona . 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek 

BOZP a na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví na staveništi. Na staveništi se budou pohybovat pouze osoby, které byli ádn  



pou eni a proškoleny a seznámeni s bezpe ností práce. Všichni zam stnanci budou používat 

p edepsané ochranné pom cky. Za proškolení pracovník  zodpovídá dodavatel. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena v souladu s platnými SN, vyhláškami a dle platných technologických 

p edpis  k použitým materiál m. P ed zahájením prací bude zpracován statický výpo et, 

který zaru í, že se stavba b hem jejího užívání nebude p etvá et, a danému zatížení, které na 

ni p sobí, bude odolávat bez vzniku vad a poruch. 

 

3. Požární bezpe nost  

 

Administrativní budova je navržena jako jeden požární úsek. Na každém podlaží budou 

umíst ny 3 hasící p ístroje. Jako úniková cesta v p ípad  požáru bude sloužit chodba, která 

spojuje schodišt  hlavní a schodišt  pomocné (únikové), která je dosta ující na bezpe nou 

evakuaci osob v p ípad  požáru. P íjezdová cesta i vjezdová brána spl ují požadavky pro 

p íjezd hasi ského záchranného sboru. 

 

4. Hygiena a ochrana zdraví a životního prost edí  

 

Charakter stavby administrativní budovy nep sobí nijak nebezpe n  na okolí stavby nebo na 

životní prost edí. Zbytky stavebního materiálu budou odváženy na skládku a všechny odpady 

budou na stavb  t íd ny a odváženy na místa tomu ur ené, kde se bezpe n  zlikvidují.  

V pr b hu realizace se bude pracovat bezprašn , bez ot es  a bezhlu n . P i výjezd vozidel ze 

stavby se bude kontrolovat istota pneumatik, aby se zabránilo zne išt ní ve ejných 

komunikací. Jestliže dojde ke zne išt ní, musí být okamžit  odstran no.  

 

5. Bezpe nost p i užívání 

 

Na objekt nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky p i užívání stavby.  

 

 

 

 



6. Ochrana proti hluku 

 

Jediným zdrojem hluku je komunikace poblíž stavby. Ale budova bude dostate n  izolovaná 

od vn jšího prost edí d ev nými okny s izola ním dvojsklem a kontaktním zateplením. 

Stavba ur it  nebude nijak zat žovat okolí stavby. 

 

7. Úspora energie a ochrany tepla 

 

Všechny stavební materiály, které se použijí k výstavb  objektu a provedení kontaktního 

zateplení na vn jší stran  konstrukce odpovídají tepeln  technickým požadavk m a spl ují 

požadavky vyhlášky . 251/2001. 

 

8.  Bezbariérové ešení stavby 

 

Na navrhovaném parkovišti pro 28 stání jsou navrženy dv  parkovací místa pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. P ístup z parkovišt  na chodníkové plochy je ešen sníženým 

obrubníkem. Úrove  podlahy v 1.NP je 150 mm nad úrovní terénu. Tento výškový rozdíl 

osoby s omezenou schopností pohybu p ekonají pomocí navržené bezbariérové rampy p ed 

vstupem do objektu. Stavba je navržena jako bezbariérová. Uvnit  objektu v schodiš ovém 

prostoru je umíst n výtah, který zajistí vertikální pohyb. V každém pat e je sociální za ízení 

pro osoby s omezenou schopností pohybu ( pro otá ení vozíku je nezbytný prostor o pr m ru 

1 500 mm, vedle záchodové mísy a umyvadla je volný prostor minimáln  800 mm pro 

nacouvání vozí ká e, záchodová mísa bude ve výšce 500 mm nad podlahou, všechny stavební 

otvory které by mohl vozí ká  používat mají rozm r min 800mm) jsou navržené tak aby bylo 

možno se s invalidním vozíkem pohybovat co možná nejjednodušeji.  

 

Obr. 1.1-Dispozice bezbariérového WC 

[Zdroj . 24 -http://www.tzb-info.cz/2555-bezbarierove-reseni-zdravotne-technickych-

instalaci ]  



 

 

Obr. 1.2-Dispozice umyvadla 

[Zdroj . 24 -http://www.tzb-info.cz/2555-bezbarierove-reseni-zdravotne-technickych-

instalaci ]  

 

 

Obr. 1.3- Dosahová vzdálenost osoby na vozíku 

[Zdroj . 24 -http://www.tzb-info.cz/2555-bezbarierove-reseni-zdravotne-technickych-

instalaci ]  

 

9.  Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy 

 

Na staveništi nebyl zjišt n výskyt radonu ani žádné jiné vlivy, které by ohrožovali nebo 

omezovali výstavbu. 

 

10.  Ochrana obyvatelstva 

 

P i výstavb  bude kladen zvláštní ohled na ochranu obyvatelstva, zejména p i provád ní 

p ípojek inženýrských sítí. Celý prostor staveništ  bude oplocen mobilním oplocením do 

výšky 2 m. U vstupu a po obvod  oplocení budou vyv šeny tabulky ,,Nepovolaným vstup na 



staveništ  p ísn  zakázán”. Staveništ  se bude vždy po ukon ení prací zamykat a bude 

hlídáno bezpe nostní agenturou.   

 

11. Inženýrské stavby 

 

  a) Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod 

 

Odvod deš ové vody ze zpevn ných ploch (parkovišt ) bude odveden do deš ové kanalizace 

na ulici Palackého. Odvod kanaliza ních vod bude napojen na ve ejnou kanalizaci.  

 

  b)  Zásobování vodou 

 

Administrativní budova bude napojena na vodovod z místní ve ejné vodovodní sít . 

   

c) Zásobování energiemi 

 

Stavba bude napojena na  rozvody elektrické energie NN, na ve ejný STL plynovod a na 

horkovod z ulice Palackého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.  SITUACE STAVBY 

 

Viz dokumentace stavební ásti výkres . C1.1 koordina ní situace. 

 

 

E.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

  a)  Informace o rozsahu staveništ  a stavu staveništ , jeho oplocení, trvalé deponie, 

mezideponie, p íjezdy a p ístupy na staveništ  

 

Staveništ  se nachází na pozemku .2793 v katastrálním území B eclav. Pozemek staveništ  

je majetkem m sta B eclav. Celková vým ra pozemku 4331 m2. Zastav ná plocha je  617 m2. 

Plocha staveništ  je tém  rovinatá, a na pozemku se nenachází žádné objekty, jen k oviny, 

tráva a v zadní ásti n kolik listnatých strom . V tlouš ce 10 cm se provede sejmutí ornice a 

uložení na skládku na staveništi, které se pozd ji využije p i terénních a sadových úpravách. 

ást výkopku bude taky uložena na skládce pro pozd jší zásypy. Prostor staveništ  bude 

oplocen do výšky 2,0 m pomocí mobilního oplocení. Na staveništi je navržena komunikace 

tvo ená ze silni ních betonových panel  rozm ru 3 x 2 m, které jsou uloženy na vrstvu 

zhutn ného št rku. Na staveništi jsou navrženy zpevn né skládky pro zdící prvky, pro 

vodorovné konstrukce, pro výztuž, bedn ní a lešení, které jsou tvo eny také ze silni ních 

panel . Dále je navržena plocha pro zásobník suchých sm sí, pro kontejner a skládka pro 

vratné obaly. Na staveništ  se bude vjížd t z asfaltové komunikace z ulice Palackého, bránou 

ši ky 5 m.  

 

  b) Významné sít  technické infrastruktury 

 

Staveništ m neprocházejí žádné sít  technické infrastruktury, tudíž nebudou dot eny  

 

  c) Napojení staveništ  ne energie 

 

Napojení staveništ  na rozvody vodovodu, kanalizace a elektrické energie bude využito 

p ípojek z místní ve ejné sít  z ulice Palackého. Voda bude rozvedena po staveništi 

k stavebním bu kám, k míchacímu za ízení pomocí hadice. Do kanalizace budou napojeny 



odpady ze staveništních bun k. Elektrická energie 230 V a 380V bude rozvedena po staveništi 

od hlavního staveništního rozvad e. Všechny rozvody po staveništi budou vedeny pod 

povrchem zem  v pot ebné hloubce. 

 

  d) Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví  

 

Prostor staveništ  bude d kladn  obehnán mobilním oplocením opat eným cedulemi : 

,,Nepovolaným vstup na staveništ  p ísn  zakázán”. Po staveništi se budou pohybovat pouze 

osoby k tomu oprávn né. Každá návšt va musí být hlášena na vrátnici a dále u 

stavbyvedoucího. S jeho souhlasem nebo doprovodem se bude moci pohybovat po staveništi. 

Vjezd je zajišt n bránou širokou 5 m. U vjezdu z ulice Palackého budou umíst ny dopravní 

zna ky informující o výjezdu vozidel ze staveništ . 

 

  e) Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm   

 

P i realizaci stavby nedojde k narušení ve ejného prostranství. 

 

  f) ešení za ízení staveništ  

 

Pro objekty administrativní, hygienické, sociální jsou navrženy mobilní kontejnery, které jsou 

uloženy na betonových panelech. Podsyp betonových panel  je proveden ze št rku. Hned u 

vstupu na staveništ  je umíst na bu ka pro vrátného a za ní jsou ty i bu ky pro 

administrativu (stavbyvedoucí, dodavatel, technický dozor a mistr). Pro d lníky jsou navrženy 

dv  bu ky se stolováním a dv  bu ky sanitární (WC bu ka a bu ka se sprchami a zásobníkem 

na oh ev vody. Všechny bu ky jsou uzamykatelné a klí e budou uloženy u vrátného. Pro 

pot eby svislé dopravy je navržen lanový stavební výtah  A43H s nosností 400 kg, a portálový 

je áb Liebherr 63 K s délkou výložníku 43m.  Na staveništi jsou navrženy skládky stavebního 

materiálu. Plochy jsou provedeny ze silni ních panel  a jsou vyspádovány a uloženy do 

zhutn ného št rkového lože. Pro uskladn ní drobného ná adí slouží uzamykatelné skladové 

kontejnery. Plochy pro uskladn ní materiálu jsou navrženy tak aby bylo zajišt no jejich 

bezpe né odebírání. Materiály, které je pot eba chránit proti pov trnosti budou uloženy již na 

stavb , jestliže ješt  nebude objekt proveden, využije se jako do asná ochrana PE plachta 

s oky. Takto uložené materiály musí být co nejd íve zpracovány. 

 



  g) Popis staveb staveništ  vyžadující ohlášení 

 

Použité kontejnery nebudou pevn  spojeny se zeminou. Budou jen uloženy na srovnanou 

plochu a nevyžadují stavební povolení podle zákona . 183/2006 Sb. O územním plánování a 

stavebním ádu. 

 

  h)  Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

 

P i provád ní stavebních prací je t eba dodržovat zákon . 309/2006 Sb., zajišt ní dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništi. Všichni 

pracovníci, na staveništi musí být proškoleni a musí používat ochranné pracovní prost edky. 

Po staveništi mají zákaz osoby s omezeným pohybem a orientací. Zadavatel stavby musí ur it 

koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi. P i prácích ve výškách musí 

být zhodnoceny veškeré rizika, které m žou vzniknout. P i pracích na lešení se musí po ítat 

s ohrožením prostoru pod lešením z d vodu pádu p edm t  nebo materiál . Pracovníci, kte í 

budou vykonávat práce ve výškách musí být pro takové práce zdravotn  zp sobilý. Pohyb 

pracovník  na staveništi nebude omezený výškou ani ší kou otvor .  

 

  i)  Vliv stavby na životní prost edí 

 

Stavba nijak negativn  neovlivní životní prost edí. Drobný dopad na životní prost edí m že 

mít zvýšení prašnosti a hluku p i vybraných stavebních pracích zejména p i používání strojní 

techniky. S odpady, které vzniknou p i výstavb , bude nakládáno podle zákona . 185/2001 

Sb. o odpadech a zákona . 477/2001 Sb. o obalech. Je zakázáno pálení odpad  na staveništi. 

P i výjezdu ze stavby budou všechny vozidla kontrolovány, aby nezne iš ovali p ilehlé 

komunikace. V p ípad  že dojde ke zne išt ní, musí být okamžit  odstran no. Odpady budou 

t íd ny už na stavb  do kontejneru, který bude následn  odvezen na likvidaci. Doklady o 

likvidaci odpad  budou p edloženy p i kolaudaci.  

 

  j)  Orienta ní lh ta výstavby 

 

Zahájení stavby:   25. 3. 2012 

Ukon ení stavby:   20. 11. 2012 



F.  DOKUMENTACE STAVBY  

 

1. Pozemní (stavební objekty)  

  

 1.1 Architektonické a stavebn  technické ešení 

  

 1.1.1 Technická zpráva 

 

  a) Ú el a popis objektu 

 

Pozemek, na kterém se bude stavba administrativní budovy stav t se nachází na ulici 

Palackého v katastrálním území B eclav. íslo pozemku je 2793. Zastav ná plocha je 617 m2. 

P íjezd k budov  je zajišt n z hlavní asfaltové ulice Palackého. Stavba bude využívána jako 

stavba pro ve ejnost. Objekt má t i nadzemní podlaží a je zast ešen plochou st echou. 

V p ízemí je navržen ú ad práce B eclav- pro m stskou ást Poštorná. Ve druhém a t etím 

nadzemním podlaží jsou navrženy kancelá e. Pozemek je ve vlastnictví m sta, a povrch je 

rovinatý. Inženýrské sít  jsou vedeny v ulici Palackého.  V okolí pozemku se nachází erpací 

stanice AGIP, hypermarket Albert a bytové domy. Stavba je ešena jako samostatn  stojící. 

Na objektu se provede kontaktní zateplení, které sníží náklady na provoz.  

 

  b) Zásady architektonického, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení 

vegeta ních úprav okolí objektu  

 

Jedná se o stavbu ob anské vybavenosti. Stavba bude sloužit jako ú ad práce B eclav –

m stská ást Poštorná. Hlavní vstup na pozemek je zajišt n vjezdovou bránou pro automobily 

a vstupní bránou pro ve ejnost ší ky 1,5 m a vstupem pro zam stnance také brankou 1,5 m 

širokou. P ed budovou je navrženo parkovišt  pro 28 parkovacích míst + 2 místa pro osoby 

s omezeným pohybem. Parkovací plochy a p ístupové chodníky budou vydlážd ny zámkovou 

dlažbou. Ve východní ásti bude provedena sadová úprava v podob  vysázení nových 

stromk  listnatých a jehli natých. V této ásti pozemku bude vysázena tráva a po obvodu 

parcely se vysází živý plot. Stavba bude postavena systémem Porotherm. Objekt má 

p dorysný tvar písmene L. Objekt je ešený jako bezbariérový, s využitím p ístupových ramp 

a výtahu. Celý objekt je navržen tak aby co nejlépe zapadl do okolní krajiny.  



Administrativní budova má t i nadzemní podlaží a je zast ešena plochou st echou. P i vstupu 

do objektu vejdeme do vestibulu, po pravé stran  je hlavní dvouramenné schodišt  

s výtahovou šachtou a po levé stran  je místnost pro vrátného v etn  šatny a vlastního 

sociálního za ízení. Z vestibulu vejdeme do ekárny, z které je p ístup k dv ma kancelá ským 

místnostem ú adu práce, sociálnímu za ízení pro ve ejnost, sociální za ízení pro zdravotn  

postižené, archiv a  sklad. Na konci ekárny je dve ní otvor do haly, ze které je p ístupná další 

kancelá , kuchy ka  a sociální za ízení pro zam stnance ženy. Dve mi z haly se dostaneme do 

další chodby, která je napojena k technické místnosti, úklidové místnosti, sociálnímu za ízení 

a skladu. Na konci chodby je schodišt  a vchod pro zam stance. V druhém nadzemním 

podlaží se ze schodišt  dostaneme na  chodbu ze které je p ístup do první kancelá e. 

Vstupními dvouk ídlými dve mi vejdeme do hlavní haly, kde jsou navrženy 2 kancelá ské 

místnosti, sociální za ízení, sociální za ízení pro zdravotn  postižené, archiv a sklad. Na konci 

haly je dve ní otvor do chodby. Která je zajiš uje p ístup k  zasedací místnosti,  kuchy ce, 

technické místnosti, úklidové místnosti a poslední kancelá i. Z chodby je p ístup na vedlejší 

schodišt . V t etím nadzemním podlaží je dispozi n  ešeno stejn  jak podlaží druhé je s 

rozdílem navržené místnosti, která bude mít funkci skladu. Tahle místnost je umíst na v 

chodb  u hlavního schodišt , ze které je p ístup do první kancelá e.  

 

  c) Orienta ní statistické údaje o stavb  

 

íslo parcely:      2793 

Plocha parcely:     4331 m2 

Zastav ná plocha stavbou:  617 m2 

Obestav ný prostor :   7434m3 

Podlahová plocha celkem:  1677 m2 

 

  d) Technické a konstruk ní ešení 

   

Zemní práce 

 

Protože se na pozemku nachází k oviny a traviny a v zadní ásti staveništ  vzrostlé listnaté 

stromy, bude t eba je zlikvidovat p e zapo etím prací. Upravený terén bude srovnán na 

hodnotu 143,750 m.n.m. což je 150 mm pod úrovní podlahy v 1.NP.  Na území staveništ  se 

podle geologického pr zkumu nezjistil výskyt radonu a hladina podzemní vody byla zjišt na 



v hloubce 135,9 m.n.m. což je 7,85 pod projektovanou nulou stavby. P ed zahájením 

výkopových prací se sejme ornice na staveništi v tlouš ce 200 mm. Ornice bude uložena na 

staveništi na skládce k tomu ur ené, a bude použita po dokon ení stavby na dokon ovací 

terénní úpravy. Provede se vyty ení objektu a za nou hlavní zemní práce, které spo ívají 

v provedení výkopu stavební jámy a hloubení rýh pro základové konstrukce. Výkopy se 

budou provád t pomocí stroj  a ást vyt žené zeminy se odveze pry  ze staveništ  a ást 

zeminy se ponechá na staveništi pro zásypové práce. Všechny násypy je t eba p i ukládání 

zhutnit.   

  Základy 

 

Z geologického pr zkumu bylo zjišt no, že na staveništi jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché nenáro né. Pro založení objektu jsou použity základové pásy. Základové pásy 

jsou vybetonovány z prostého betonu C 16/ 20. Jedná se o pásy ší ky pod obvodovými zdmi 

1515 mm, a pod vnit ními nosnými st nami je pás široký 1110 mm. Hloubka základové spáry 

je v hloubce 1200 mm od úrovn  podlahy v prvním nadzemním podlaží a od upraveného 

terénu je hodnota základové spáry 1050 mm. Na št rkový zhutn ný podsyp tlouš ky 150 mm 

se provede podkladní beton C 16/20 tlouš ky 200 mm. 

 

  Obvodové konstrukce 

 

Pro zd ní budovy bude  použit systém Porotherm. Vn jší nosné zdivo bude vyzd no z  blok  

Porotherm 36,5 P+D, vnit ní nosné zdivo Porotherm 30 P+D, p í kové zdivo Porotherm 11,5 

P+D  a Porotherm  8  P+D. P i zd ní obvodového zdiva bude použita malta Porotherm TM. 

Pro zd ní vnit ních konstrukcí je navržena vápenocementová malta PROFI DUR 100. 

 

  Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce nad jednotlivými podlaží jsou navržené ze systému POROTHERM. 

Pomocí keramobetonových stropních nosník  POT a keramických vložek MIAKO 23/50 

PTH, MIAKO 23/62,5 PTH, MIAKO 8/50 a MIAKO 8/62,5. Zálivka stropu je betonová 

tlouš ky 60 mm a je vyztužená sva ovanou sítí. Po obvodu nosných st n je uložena v ncovka 

POROTHERM VT8/27,5 s tepelnou izolací  PPS tlouš ky 80mm. 

   

 



Schodišt  

Vertikální doprava je v objektu vy ešena pomocí schodišt  a výtahu. Vnit ní schodišt  jsou 

dv . Jedno hlavní a druhé pomocné. Ob  schodišt  jsou železobetonové p ímo aré 

dvouramenné levoto ivé. U hlavního schodišt  je ší ka ramene 2 000 mm a ší ka mezipodesty 

je 2 400 mm. U pomocného schodišt  je ší ka ramene 1 500 mm a ší ka mezipodesty 1 800 

mm. Zábradlí je ve výšce 900 mm, tvo ené ocelovými profily se sloupky. Stupnice i 

podstupnice jsou obloženy keramickou dlažbou a stupnice mají protiskluzovou pásku. 

 

  Zast ešení 

 

Objekt je zast ešen plochou st echou. Výška atiky je vyzd na do výšky 750 mm nad 

konstrukcí stropu v t etím nadzemním podlaží ve výšce + 12,050 m. Odvodn ní st echy je 

provedeno pomocí dvou st ešních vpustí Vario, DN vpusti je 125 mm s nástavcem pro 

zateplené st echy. Horní úrove  vpusti má výškovou kótu + 11,330 m. Skladba st ešního 

plášt  je použita podle výrobce Dektrade a je popsána ve výkresu  . F1.8 – Plochá st echa. 

Minimální sklon st ešní roviny je navržen na 2 % a maximální sklon je 6,8 %. 

 

  Výpln  otvor  

 

Okna, které budou na stavbu montovány jsou  d ev né VEKRA NATURA 94. Okna jsou 

opat ena celoobvodovým kováním SIGENIA AUBI, které umož uje snadné a bezpe né 

ovládání v etn  mikroventilace. Okna se vyrábí speciální dílcovou metodou impregnace, 

pomocí které jsou chemickou impregnací ošet eny i vnit ní konstruk ní prvky oken. Okna 

VEKRA NATURA 94 jsou ideální pro maximální úsporu energie. Lepený ty vrstvý hranol 

zajiš uje tvarovou stabilitu okna. Hluboko zapušt né sklo podstatn  omezuje rosení oken a 

tvorbu kondenzátu v dolní ásti oken. Stavební hloubka 94 mm, rámová okapnice s p idaným 

t sn ním a úplným p erušením tepelného mostu, p idaná k ídlová okapnice pro dokonalou 

ochranu oken p ed pov trností. Sou initelem prostupu tepla zasklením je  Uw= 0,7 W/m2K. 

Sou initel prostupu tepla pro d ev ný rám UN= 0,99 W/m2K. Barevná varianta oken je  

v odstínu o ech tmavý z exteriéru a z interiéru bude zvolena barevná varianta bezbarvý lak. 

  

 

 

 



  Stín ní oken 

Na všech oknech VEKRA budou namontovány interiérové horizontální žaluzie. Žaluzie 

ovládány pomocí etízku, který zajiš uje vytahování žaluzií a pohyb lamel. Bo ní vedení je 

zajišt no silikonovou strunou. Barva nosi  bude hn dá a barevné provedení lamel bude 

zvolen stejný odstín jako u oken tedy o ech. 

 

  Podlaha 

 

Nášlapná vrstva v kancelá ských prostorech, skladu a archivu bude zát žová laminátová 

podlaha tlouš ky 12mm uložena na izola ní pás MIRELON, po obvod  místností bude 

osazena d ev ná krycí lišta v odstínu stejném jako podlaha. Ve vestibulu, chodbách, halách, 

kuchy ce, WC + p edsín k WC, technické místnosti, zádve í a na schodišti je navržena 

keramická dlažba s keramickým soklem o výšce 100 mm. Veškeré skladby podlah jsou 

uvedeny v p íloze - Skladby podlah. 

 

  Izolace proti zemní vlhkosti 

 

Administrativní budova je izolována proti zemní vlhkosti pomocí svislé hydroizolace Bitagit 

40 Mineral. Jedná se o hydroizola ní pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie 

kašírované sklen nou rohoží s povrchovou úpravou-minerálním jemnozrnným posypem. 

Podkladní vrstva, na kterou se bude izolace natavovat musí být p ed provedením 

nepenetrována. Jako ochrana izolace je navržena tepelná izolace z desek perimetr, které mají 

nízkou nasákavost a vysokou pevnost v tlaku. Podélné a p í né spoje se doporu ují provád t 

alespo  v ší ce 10 cm. Pásy se doporu uje aplikovat p i teplot  vzduchu minimáln  10 0C.   

 

  Vn jší povrchy 

 

Bude provedeno vn jší kontaktní zateplení od firmy Stomix. Pro zateplovací práce se použijí 

desky tepelné izolace Styrotrade  EPS 70 F tlouš ky 100mm. V místech okenních a dve ních 

nadpraží a ost ní bude použit tepelný izolant tlouš ky 30mm. Finální vrstva fasády objektu je 

silikonová omítka Stomix Betadekor SID 20 a soklová omítka Stomix  Alfadekor G. 

 

 

 



  Vnit ní povrchy 

 

Vnit ní omítka bude provedena ve dvou vrstvách. V první vrstv  se provede post ik st n 

PROFI Spritzer, který slouží jako podkladní vrstva a vyrovnává nasákavost podkladu. 

V druhé vrstv  bude strojn  nanesena vápenocementová omítka PROFI  . Všechny místnosti 

budou vymalovány bílou barvou, u sádrokartonových podhled  se použije st rková úprava. 

 

  Podhled 

 

Podhledy v administrativní budov  budou provedeny ze sádrokartonu. Podhledy se zav šují 

na nosnou konstrukci stropu. Zav šené stropy zlepšují kro ejovou nepr zvu nost, zlepšují 

požární a tepeln - izola ní vlastnosti, tvo í esteticky p íjemný celek a musí p enášet ur itou 

váhu osv tlovacích t les nebo reproduktor . Pro provedení je pot eba profily UD, které se 

umístí po obvodu místnosti v požadované výšce. P ímé záv sy, kterými p ichytíme CD 

profily p ipevníme ke konstrukci stropu pomocí  natloukacích hmoždinek. Na hotovou 

konstrukci se pomocí TEX vrut  p ichytí sádrokartonová deska. Desky se montují kolmo na 

nosné CD profily a je pot eba desky provazovat. Po p ichycení se musí vruty a spoje desek 

p etmelit a p ebrousit. 

 

  Klempí ské výrobky 

 

Na oplechování parapet  budou použity parapety z taženého hliníku, které se vyzna ují 

vysokou mechanickou odolností a prostorovou tuhostí, ta zaru uje perfektní výsledný vzhled. 

Parapety budou hn dé barvy s bo ními plastovými kryty v barv  parapet .  

 

  Záme nické výrobky 

 

Obsahují ocelové schodiš ové zábradlí výšky 900 mm nat eno na odstín o ech. Zábradlí p ed  

hlavním vstupem do budovy a p ed vedlejším vstupem do budovy je z nerezi a výška zábradlí 

je 900 mm. Zábradlí je opat eno madlem ve výšce 750 mm. Zábradlí, které je umíst no na 

ramp  pro t lesn  postižené je krom  madla ve výšce 750 mm je dopln no vodící ty í 300 

mm nad povrchem.  P ed ob ma vstupy je osazena istící rohož z ocelového pozinkovaného 

materiálu. Povrchová úprava pozinkováním se vyzna uje velkou odolností proti 

pov trnostním vliv m. Rohož má rozm r 1000 x 500 mm a sou ástí rohože je i ocelový 



pozinkovaný rám. Nad ob ma vstupy jsou umíst ny obloukové markýzy s výplní 

polykarbonátu.  

 

  e) Tepeln  technické vlastnosti stavební konstrukce 

 

Na obvodovém zdivu administrativní budovy bude provedeno kontaktní zateplení ETICS 

STOMIX s tepelnou izolací desek Styrotrade EPS 70F tl. 100 mm. Sou initel prostupu tepla 

stavby po zateplení je U = 0,21 W/m2*K  než je doporu ená hodnota U= 0,25 W/m2*K. 

Takto zateplená fasáda  bude spl ovat vyhlášku . 291/2001 a normu SN 73 0540.    

 

  f) Zp sob založení objektu 

 

Z geologického pr zkumu bylo zjišt no, že na staveništi jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché nenáro né. Pro založení objektu jsou použity základové pásy. Základové pásy 

jsou vybetonovány z prostého betonu C 16/ 20. Jedná se o pásy ší ky pod obvodovými zdmi 

1515 mm, a pod vnit ními nosnými st nami je pás široký 1110 mm. Hloubka základové spáry 

je v hloubce 1200 mm od úrovn  podlahy v prvním nadzemním podlaží a od upraveného 

terénu je hodnota základové spáry 1050 mm. Na št rkový zhutn ný podsyp tlouš ky 150 mm 

se provede podkladní beton C 16/20 tlouš ky 200 mm. 

 

  g) Vliv na životní prost edí 

 

Stavba nijak negativn  neovlivní životní prost edí. Drobný dopad na životní prost edí m že 

mít zvýšení prašnosti a hluku p i vybraných stavebních pracích zejména p i používání strojní 

techniky. S odpady, které vzniknou p i výstavb , se bude nakládát podle zákona . 185/2001 

Sb. o odpadech a zákona . 477/2001 Sb. o obalech. Je zakázáno pálení odpad  na staveništi. 

P i výjezdu ze stavby budou všechny vozidla kontrolovány, aby nezne iš ovali p ilehlé 

komunikace. V p ípad  že, dojde ke zne išt ní, musí být okamžit  odstran no. Odpady budou 

t íd ny už na stavb  do kontejneru, který bude následn  odvezen na likvidaci. Doklady o 

likvidaci odpad  budou p edloženy p i kolaudaci. 

  

 

 

 



  h) Dopravní ešení  

 

Celá lokalita území je napojena na silni ní sí . Nov  postavená administrativní budova bude 

p ístupná z hlavní ulice Palackého z asfaltové komunikace ší ky 10 m pro automobily 

vjezdovou bránou ší ky 5 m a vstupní bránou pro p ší ší ky 1,5 m. Vstup do objektu pro 

t lesn  postižené bude zajišt n u hlavního vstupu pomocí rampy. Parkovací stání budou 

lemovat obrubníky silni ní A BO 1-15, a kolem chodníkových ploch budou uloženy obruby 

chodníkové A BO 14-10. 

 

  i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

 

Na staveništi se nevyskytují žádné škodlivé vlivy.  

 

  j) Dodržování obecných požadavk  na výstavbu  

 

Projekt bytového domu byl zpracován podle zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním ádu. Budou použity a navrženy jen výrobky a materiály jejichž vlastnosti zaru í 

po dobu existence bytového domu spln ní požadavk  na mechanickou odolnost, požární 

odolnost, ochranu zdraví a životního prost edí a požadavky na úsporu energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  ROZPO ET  

  Položkový rozpo et na výstavbu administrativní budovy byl vypracován podle 

projektové dokumentace a stanovuje celkovou cenu objektu. Byl vytvo en v programu Build 

power. 

POLOŽKOVÝ ROZPO ET 

Rozpo et Rozpo et pro administrativní budovu ezní ek Miloslav 

Objekt 
001 

Název objektu: 
Administrativní Budova  

Stavba 
01 

Název stavby 
Bytový d m ezní ek Miloslav 

Projektant   Typ rozpo tu Základní rozpo et 
Zpracovatel projektu  Náklady na m rnou jednotku 
Objednatel   Zakázkové íslo  1 

Dodavatel   Po et list  10 
Rozpo toval   
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Jméno : Miloslav ezní ek 
 
Datum : 10.11.2012 
 
Podpis: 

Jméno : 
 
Datum : 
 
Podpis: 

 
Jméno: 
 
Datum : 
 
Podpis: 
    

                
Rozpo tové 

náklady 
Základ pro DPH 14 %       0,00 

DPH  
 

14 %   
  

0,00 
Základ pro DPH 20 %   

  
26 026 096,00 

DPH  
 

20 %       5 205 219,00 

Cena celkem za stavbu         31 231 315 K  

Rekapitulace stavebních objekt  a provozních soubor  

íslo a název objektu / provozního 
souboru 

  Cena celkem 
Základ 
DPH 14 

% 

Základ 
DPH 20 % 

DPH 
celkem 

% 

1 Administrativní budova   31 231 315 0 26 026 096 5 205 219 100,0 

Celkem za stavbu     31 231 315 0 26 026 096 5 205 219 100,0 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Rekapitulace vedlejších  rozpo tových náklad  
 
 

Název vedlejšího nákladu 
   

Cena 
celkem 

Ztížené výrobní podmínky 0 
Oborová p irážka 0 
P esun stavebních kapacit 0 
Mimostaveništní doprava 0 
Za ízení staveništ  678 663 
Provoz investora 0 
Kompleta ní innost (I D) 0 
Rezerva rozpo tu 0 
Celkem za stavbu 

   
678 663 

 
Rekapitulace stavebních díl  

  

Stavební díl 
 HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

1 Zemní práce   267 309 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 787 983 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 128 330 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 3 628 272 0 0 0 0 
44 Zast ešení   224 743 0 0 0 0 
5 Komunikace   2 467 931 0 0 0 0 

61 
Úpravy povrch  
vnit ní   1 304 849 0 0 0 0 

62 
Úpravy povrch  
vn jší   1 315 024 0 0 0 0 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 474 313 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 90 580 0 0 0 0 
99 Staveništní p esun hmot 1 332 724 0 0 0 0 
711 Izolace proti vod    0 168 029 0 0 0 
713 Izolace tepelné   0 384 874 0 0 0 
720 Zdravotechnická instalace 0 146 281 0 0 0 
725 Za izovací p edm ty   0 85 356 0 0 0 
7631 Konstrukce sádrokartonové 0 1 380 362 0 0 0 
764 Konstrukce klempí ské 0 342 906 0 0 0 
766 Konstrukce truhlá ské 0 1 632 073 0 0 0 
767 Konstrukce záme nické 0 144 786 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 902 002 0 0 0 
775 Podlahy vlysové a parketové 0 613 571 0 0 0 
781 Obklady keramické   0 606 034 0 0 0 
784 Malby   0 275 157 0 0 0 
M21 Elektromontáže   0 0 0 1 555 000 0 
M23 Montáže potrubí   0 0 0 294 000 0 

M33 
Montáže dopravních za ízení a 
vah-výtahy 0 0 668 777 26 170 0 

M34 
Montáže energetických a tepelných 
za ízení 0 0 0 1 100 000 0 

CELKEM   15 022 056 6 681 431 668 777 2 975 170 0 



P. . íslo položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ 

celkem 
(K ) 

Díl: 1 Zemní práce         

1 111201102R00 
Odstran ní k ovin i s ko eny na ploše do 
10000 m2  

m2 4 331,00 21,20 91 817,20 

2 121101102R00 
Sejmutí ornice s p emíst ním p es 50 do 
100 m  

m3 1 082,00 47,30 51 178,60 

3 131101102R00 
Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 
1000 m3  

m3 306,36 92,90 28 461,03 

4 132101202R00 
Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.2 do 
1000 m3  

m3 148,88 149,50 22 258,25 

5 161101101R00 
Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 
2,5 m  

m3 98,95 73,70 7 292,90 

6 162207111R00 
Vodorovné p emíst ní výkopku hor. 1-4 
do 50 m  

m3 100,00 39,00 3 900,00 

7 162301102R00 
Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 
do 1000 m  

m3 405,24 85,20 34 526,45 

8 167101101R00 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství 
do 100 m3  

m3 50,00 162,50 8 125,00 

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku  m3 50,00 15,80 790,00 
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním  m3 34,24 61,30 2 099,03 

11 181301113R00 
Rozprost ení ornice, rovina, tl.15-20 
cm,nad 500m2  

m2 1 382,00 12,20 16 860,40 

  Celkem za 1 Zemní práce       267 308,86 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání         
12 273311125U00 Základ deska prostý beton C16/20  m3 111,66 2 640,00 294 776,59 

13 274313611R00 
Beton základových pas  prostý C 16/20 
(B 20)  

m3 142,93 2 790,00 398 785,58 

14 274351215R00 Bedn ní st n základových pas  - z ízení  m2 129,57 379,50 49 171,06 

15 274351216R00 
Bedn ní st n základových pas  - 
odstran ní  

m2 129,57 77,30 10 015,61 

16 583319002 
Kamenivo t žené frakce 32/63 Jihomor. 
kraj 

T 90,95 387,40 35 234,38 

  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       787 983,21 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce         

17 311238116R00 
Zdivo POROTHERM 30 P+D P 15 na 
MC 10 tl. 30 cm  

m2 728,36 1 147,00 835 423,19 

18 311238213R00 
Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P15 na 
MC 10, tl. 365 mm  

m2 1 050,90 1 367,00 1 436 575,24 

19 311238291R00 
P íplatek za maltu PTH TM pro tl. zdiva 
365 mm  

m2 971,05 51,20 49 717,71 

20 317168130R00 
P eklad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1000 mm  

kus 16,00 310,50 4 968,00 

21 317168131R00 
P eklad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1250 mm  

kus 236,00 392,50 92 630,00 

22 317168132R00 
P eklad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1500 mm  

kus 14,00 457,50 6 405,00 

23 317168133R00 
P eklad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1750 mm  

kus 24,00 567,00 13 608,00 

24 317168135R00 
P eklad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x2250 mm  

kus 168,00 823,00 138 264,00 

25 317998112R00 
Izolace mezi p eklady polystyren tl. 70 
mm  

m 111,25 73,20 8 143,50 

26 342248109R00 
P í ky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, 
tl. 80 mm  

m2 307,36 446,00 137 080,33 

27 342248120R00 
P í ky POROTHERM 11,5 AKU na 
MVC 5, tl. 115 mm  

m2 670,27 605,00 405 514,86 



  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 
 

                             3 128 329,83 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         

28 411168163RT2 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.290, 
nosník 3,25-4 m s Kari sítí KA 18 drát 4 
mm oko 200x200 mm 

m2 19,50 1 877,00 36 601,50 

29 411168165RT2 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.290, 
nosník 5,25-6 m s Kari sítí KA 18 drát 4 
mm oko 200x200 mm 

m2 388,49 1 934,00 751 339,66 

30 411168166RT2 
Strop POROTHERM, OVN 50, tl.290, 
nosník 6,25-7 m s Kari sítí KA 18 drát 4 
mm oko 200x200 mm 

m2 659,50 2 045,00 1 348 677,50 

31 411168167RT2 
Strop POROTHERM, OVN 50, 
tl.290,nosník 7,25-8,25m s Kari sítí KA 
18 drát 4 mm oko 200x200 mm 

m2 352,63 2 080,00 733 460,00 

32 411168265RT2 
Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.290, 
nosník 5,25-6 m s Kari sítí KA 18 drát 4 
mm oko 200x200 mm 

m2 42,76 1 792,00 76 630,40 

33 411168266RT2 
Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.290, 
nosník 6,25-7 m s Kari sítí KA 18 drát 4 
mm oko 200x200 mm 

m2 32,67 1 881,00 61 450,01 

34 417238113R00 
Obezd ní ztuž.v nce v ncovkou VT 8 
výšky 275 mm  

m 323,76 294,50 95 347,32 

35 417321313R00 
Ztužující pásy a v nce, železobeton B 20 
(C 16/20)  

m3 34,27 3 015,00 103 324,05 

36 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení  m2 323,76 286,00 92 595,36 

37 417351116R00 
Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - 
odstran ní  

m2 323,76 60,30 19 522,73 

38 417361721R00 
Výztuž ztuž. pás  a v nc , ocel 10425 
(BSt 500 S)  

t 1,70 
29 
470,00 

50 099,00 

39 430321313R00 
Schodiš ové konstrukce, železobeton B 
20 (C 16/20)  

m3 24,83 3 670,00 91 138,58 

40 430361121R00 
Výztuž schodiš ových konstrukcí z oceli 
10216  

t 2,30 
37 
720,00 

86 756,00 

41 431351121R00 Bedn ní podest p ímo arých - z ízení  m2 39,75 976,00 38 796,00 
42 431351122R00 Bedn ní podest p ímo arých - odstran ní  m2 39,75 96,30 3 827,93 
43 433351131R00 Bedn ní schodnic p ímo arých - z ízení  m2 25,20 969,00 24 418,80 

44 433351132R00 
Bedn ní schodnic p ímo arých - 
odstran ní  

m2 25,20 110,50 2 784,60 

45 434351141R00 Bedn ní stup  p ímo arých - z ízení  m2 18,20 567,00 10 319,40 
46 434351142R00 Bedn ní stup  p ímo arých - odstran ní  m2 18,20 65,00 1 183,00 

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       3 628 271,83 
Díl: 44 Zast ešení         

47 11163230 
Nát r asfaltový penetra ní 
DEKPRIMER 

kg 50,00 42,56 2 128,00 

48 628522502 
Pás modif. asfalt Elastek 40 special 
dekor ervený 

m2 694,43 170,71 118 546,90 

49 62852265 
Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 
special mineral 

m2 694,43 149,86 104 067,94 

  Celkem za 44 Zast ešení       224 742,84 
Díl: 5 Komunikace         

50 564251111R00 
Podklad ze št rkopísku po zhutn ní 
tlouš ky 15 cm  

m2 1 500,00 100,50 150 750,00 

51 564791111R00 
Podklad pro zpevn ní z kameniva 
drceného 0 - 63 mm  

m3 600,00 932,00 559 200,00 

52 564801111R00 
Podklad ze št rkodrti po zhutn ní 
tlouš ky 3 cm  

m2 1 500,00 39,70 59 550,00 

53 596215041R00 
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do 
drt  tl. 5 cm  

m2 1 500,00 245,00 367 500,00 



54 918101111R00 
Lože pod obrubníky nebo obruby 
dlažeb z B 12,5  

m3 300,00 2 730,00 819 000,00 

55 59217310 
Obrubník zahradní  ABO  50/5/25    
500x50x250 

kus 600,00 41,72 25 032,00 

56 59245056 Dlažba zámková HBB m2 1 650,00 295,09 486 898,50 

  Celkem za 5 Komunikace       2 467 930,50 
Díl: 61 Upravy povrch  vnit ní         

57 602021102R00 
Post ik st n cem. Profi Spritzer 100% 
krytí, ru n   

m2 4 188,92 104,50 437 742,24 

58 602021231RT1 
Omítka st n Profi váp.cem. hlaz. 
MGZ,strojn  tlouš ka vrstvy 10 mm 

m2 4 188,92 207,00 867 106,65 

  Celkem za 61 Upravy povrch  vnit ní       1 304 848,89 
Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší         

59 6201 
Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 
F tl. 100mm  

m2 1 142,19 95,00 108 507,67 

60 6202 
Fasádní silikonová omítka Stomix 
Betadekor SID 20  

ks 143,00 1 755,00 250 965,00 

61 6203 Penetra ní lak Stomix EH 15kg  ks 7,00 2 250,00 15 750,00 
62 6204 Sklen ná sí ovina Stomix VT1 55mm  ks 29,00 1 150,00 33 350,00 

63 6206 
Hmožnibka talí ová plastový trn KL 
60/10- 160  

ks 11 050,00 0,12 1 326,00 

64 6207 Hmoždinka zatloukací ZH 6x60  ks 59,00 0,05 2,95 

65 6208 
Zakládací lišta Etics 0,100,63 mm 
délky 2 m  

ks 58,00 4,00 232,00 

66 6209 Lišta nárožní kombi PVC - 2,5 m  ks 120,00 2,38 285,60 
67 6210 Spojka zakládací lišty délka 115 mm  ks 10,00 2,15 21,50 
68 6211 Podložka vyrovnávací  ks 50,00 0,15 7,50 
69 6212 Nádpražní lišta s okapni kou 2 m  ks 40,00 2,92 116,80 
70 6213 Parapetní profil 2 m  ks 40,00 5,92 236,80 
71 6214 Okenní za iš ovací profil 2,4 m  ks 35,00 9,31 325,85 

72 6215 
Polystyren Styrotrade Perimetr tl. 
70mm  

m2 86,34 84,90 7 329,93 

73 6216 Provedení fasády  m2 1 348,00 465,00 626 820,00 

74 6219 
Fasádní polystyren  Styrotrade EPS 
70F tl. 30 mm  

m2 50,00 38,90 1 945,00 

75 6205 Lepící hmota Stomix Alfafix S11  ks 442,00 543,00 240 006,00 

76 6217 
Omítka mozaiková Stomix Alfadekor 
G  

ks 17,00 1 635,00 27 795,00 

  Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší       1 315 023,60 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         
77 620471851U00 Nát r penetra ní Relius PGM  m2 1 501,13 19,00 28 521,47 

78 631312611R00 
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 
(C 16/20)  

m3 75,05 3 390,00 254 419,50 

79 631319161R00 
P íplatek za kone nou úpravu mazanin 
tl. 5 cm  

m3 75,05 931,00 69 871,55 

80 631362021R00 
Výztuž mazanin sva ovanou sítí z 
drát  Kari  

t 3,75 
32 
400,00 

121 500,00 

  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 474 312,52 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy         
81 941111111U00 Mtž lešení ALFIX  m2 1 300,00 43,00 55 900,00 
82 941111811U00 Dmtž lešení ALFIX  m2 1 300,00 24,60 31 980,00 

83 941955003R00 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy 
do 2,5 m  

m2 20,00 135,00 2 700,00 

  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       90 580,00 



Díl: 99 Staveništní p esun hmot         

84 998011002R00 
P esun hmot pro budovy zd né výšky 
do 12 m  

t 5 320,25 250,50 1 332 723,68 

  Celkem za 99 Staveništní p esun hmot       1 332 723,68 
Díl: 711 Izolace proti vod          

85 711141559R00 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
p itavením  

m2 725,80 74,10 53 781,54 

86 711142559R00 
Izolace proti vlhkosti svislá pásy 
p itavením  

m2 99,02 88,10 8 723,45 

87 784111101R00 
Penetrace podkladu nát rem Standard 
V1307 1 x  

m2 824,80 18,20 15 011,36 

88 62832134 
Pás asfaltovaný t žký Bitagit 40 
mineral V 60 S 40 

m2 947,60 88,78 84 127,93 

89 998711202R00 
P esun hmot pro izolace proti vod , 
výšky do 12 m  

% 1 616,44 3,95 6 384,95 

  Celkem za 711 Izolace proti vod        168 029,22 
Díl: 713 Izolace tepelné         

90 713121111R00 
Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá  

m2 1 501,13 23,80 35 726,89 

91 713191100RT9 
Položení izola ní fólie v etn  dodávky 
fólie PE 

m2 1 501,13 30,30 45 484,24 

92 24742201 
BÖRNER PUK lepidlo na tepelnou 
izolaci á 2 kg 

kg 67,00 233,81 15 665,27 

93 28375971 
Deska - klín spádový EPS 100 S 
Stabil 

m3 99,30 2 824,20 280 450,97 

94 998713202R00 
P esun hmot pro izolace tepelné, 
výšky do 12 m  

% 3 773,27 2,00 7 546,55 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       384 873,92 
Díl: 720 Zdravotechnická instalace         

95 64215340 
Umyvadlo CUBITO 55x42 cm otvor 
pro baterii bílé 

kus 26,00 1 691,02 43 966,52 

96 64238820 
Mísa klozet.záv sná ECCO V3906 
bílá A skup. 

kus 30,00 2 139,09 64 172,70 

97 64250630 
Pisoár Nova Top p ívod zezadu, 
odpad dozadu bílý 

kus 9,00 2 816,32 25 346,88 

98 64271101 
Výlevka MIRA se sklop. plast. 
m ížkou, bílá 

kus 3,00 4 264,89 12 794,67 

  Celkem za 720 Zdravotechnická instalace       146 280,77 
Díl: 725 Za izovací p edm ty         

99 725119110R00 
Montáž splachovací nádrže Kombifix 
pro WC  

kus 30,00 566,00 16 980,00 

100 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly - ostatní  ks 26,00 637,00 16 562,00 
101 55143051.M Baterie umyvadlová.PAK.C kus 26,00 1 991,67 51 783,42 

102 998725102R00 
P esun hmot pro za izovací p edm ty, 
výšky do 12 m  

t 0,06 523,00 30,73 

  Celkem za 725 Za izovací p edm ty       85 356,15 
Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové         

103 763131491U00 
SDK podhled akust 12,5 TI40 
2xCD+UD  

m2 1 501,13 663,00 995 249,19 

104 76313-1291 Montáž podhledu SDK D111 12,5  m2 1 501,13 243,00 364 774,59 
105 998763302U00 P esun t SDK kce objekt v -12m  t 26,34 772,00 20 338,21 

  Celkem za 7631 Konstrukce sádrokartonové       1 380 361,99 
Díl: 764 Konstrukce klempí ské         
106 764321391R00 Montáž oplechování atiky z Al  m 106,79 163,50 17 459,35 

107 764410470RT2 
Oplechování parapet  z Al tl. 0,63 
mm, rš 500 mm lepení Enkolitem 

m 111,25 518,00 57 627,50 

108 55342105.A Parapet vn jší hliníkový GUTMANN  m 111,25 513,94 57 175,83 



109 55342121.A 
Krytka plastová bo ní do omítky 
B403, 150-180 mm 

kus 160,00 74,62 11 939,20 

110 55342451 
Plotový panel EURO-D,(v= 2030 
mm,délka 3500) 

kus 75,00 2 526,60 189 495,00 

111 55342601 
Branka ocelová h = 1250 mm š = 1000 
mm, 2 sloupky 

kus 2,00 2 738,91 5 477,82 

112 998764102R00 
P esun hmot pro klempí ské konstr., 
výšky do 12 m  

t 2,83 1 317,00 3 731,41 

  Celkem za 764 Konstrukce klempí ské       342 906,11 
Díl: 766 Konstrukce truhlá ské         

113 648991113R00 
Osazení parapetních desek z plast. 
hmot š.nad 20cm  

m 112,00 166,00 18 592,00 

114 766000000R00 Montáž d ev ných oken  kus 75,00 831,00 62 325,00 

115 766601213RT2 
T sn ní okenní spáry, ost ní,PT-Z 
folie+PP-Z folie PP-Z folie ší ky 100 
mm ; PP- L folie ší ky 100 mm 

m 189,00 181,00 34 209,00 

116 766670011R00 
Montáž obložkové zárubn  a 
d ev ného k ídla dve í  

kus 83,00 1 238,00 102 754,00 

117 769000001VB Montáž d ev ných dve í vstupních  kus 2,00 525,00 1 050,00 
118 76602 Okno d ev né VEKRA 1000x1500  ks 14,00 7 500,00 105 000,00 
119 76603 Okno d ev né VEKRA 1000x750  ks 21,00 8 000,00 168 000,00 
120 76605 Okno d ev né VEKRA 2000x1500  ks 37,00 12 300,00 455 100,00 
121 76606 Okno d ev né VEKRA 750x750  ks 3,00 6 500,00 19 500,00 

122 76612 
Obložková zárube  SOLODOOR, 800 
x 1970 x 115  

ks 14,00 4 500,00 63 000,00 

123 76613 
Obložková zárube  SOLODOOR, 700 
x 1970 x 80  

ks 40,00 3 500,00 140 000,00 

124 76614 
Obložková zárube  SOLODOOR, 900 
x 1970 x 300  

ks 15,00 5 200,00 78 000,00 

125 76615 
Obložková zárube  SOLODOOR, 900 
x 1970 x 115  

ks 13,00 5 000,00 65 000,00 

126 76616 
Obložková zárube  SOLODOOR, 800 
x 1970 x 80  

ks 9,00 4 200,00 37 800,00 

127 76617 
Zárube  pro dvouk ídlé dve e 1800 x 
1970 x 300  

ks 5,00 6 500,00 32 500,00 

128 76618 Dve e vstupní venkovní v . montáže  ks 2,00 30 000,00 60 000,00 

129 60775355 
Parapet interiér PVC Heliopal ší e 400 
mm dl. 6 m 

m 20,00 377,49 7 549,80 

130 61140522 
Sí  proti hmyzu ZIL M06 dl. 2000 
mm 

kus 15,00 2 581,71 38 725,65 

131 61160104 
Dve e vnit ní hladké plné 1k . 90x197 
lak A 

kus 19,00 934,61 17 757,59 

132 61160156 
Dve e vnit ní hladké plné 1 k íd. 
70x197 lak A 

kus 28,00 1 186,80 33 230,40 

133 61160186 
Dve e vnit ní hladké plné 1 k íd. 
80x197 lak A 

kus 13,00 1 259,04 16 367,52 

134 61160408 
Dve e vnit ní hladké 1/3 sklo 2k . 
180x197 lalk A 

kus 2,00 3 343,05 6 686,10 

135 61160501 
Dve e vnit ní hladké 1k íd. 1/3sklo 
80x197 lak A 

kus 8,00 1 614,60 12 916,80 

136 61160521 
Dve e vnit ní hladké 1k íd. 1/3sklo 
90x197 lak A 

kus 12,00 1 614,60 19 375,20 

137 61160608 
Dve e vnit ní hladké 2/3 sklo 2k . 
180x197 lak A 

kus 3,00 3 550,05 10 650,15 

138 76606 
Okno vnit ní d ev né vrátnice 1250 x 
1500 

ks 1,00 3 450,00 3 450,00 

139 998766202R00 
P esun hmot pro truhlá ské konstr., 
výšky do 12 m  

% 16 095,39 1,40 22 533,55 



  Celkem za 766 Konstrukce truhlá ské       1 632 072,76 
Díl: 767 Konstrukce záme nické         
140 767220120U00 Montáž vn jšího nerezového zábradlí  m 22,00 210,00 4 620,00 

141 767221110R00 
Montáž zábradlí schod.z trubek, do 
zdiva, do 15 kg  

m 80,50 68,70 5 530,35 

142 767221191R00 
Montáž zábradlí schodiš ového, 
p íplatek za ohyb  

kus 12,00 154,50 1 854,00 

143 767832100R00 
Montáž žeb ík  do zdiva s vodovodní 
trubkou  

m 12,00 227,00 2 724,00 

144 767111 Žeb ík požární  ks 1,00 55 350,00 55 350,00 
145 767112 Vn jší nerezové zábradlí  ks 22,00 1 500,00 33 000,00 
146 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové m 85,00 458,92 39 008,20 

147 998767202R00 
P esun hmot pro záme nické konstr., 
výšky do 12 m  

% 1 420,87 1,90 2 699,64 

  Celkem za 767 Konstrukce záme nické       144 786,19 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady         

148 771101210RT2 
Penetrace podkladu pod dlažby 
penetra ní nát r ASO-Unigrund K 

m2 1 108,69 30,60 33 925,91 

149 771471011R00 
Obklad soklík  keram.rovných do 
MC,30 x 80 x 9 cm  

m 503,31 96,20 48 418,42 

150 771575109RU5 
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 
30x30 cm BetaFIX®SF (flex.lepidlo), 
AlfaFORM®SCL (spár.) 

m2 1 108,69 306,00 339 259,14 

151 771578011RT1 
Spára podlaha - st na, silikonem 
Escosil (Schomburg) 

m 450,00 63,30 28 485,00 

152 771579795R00 
P íplatek za spárování vodot snou 
hmotou - plošn   

m2 908,69 25,00 22 717,25 

153 59764203 
Dlažba Taurus Granit matná 
300x300x9 mm 

m2 1 108,69 225,55 250 065,03 

154 59764241 
Dlažba Taurus Granit matná sokl 
300x80x9 mm 

kus 1 700,00 41,85 71 145,00 

155 998771201R00 
P esun hmot pro podlahy z dlaždic, 
výšky do 6 m  

% 7 940,16 5,90 46 846,93 

156 998771203R00 
P esun hmot pro podlahy z dlaždic, 
výšky do 24 m  

% 7 940,16 7,70 61 139,21 

  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       902 001,90 
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové         
157 775540001R00 Kladení podlah lamelových  m2 569,45 283,50 161 439,08 

158 611936864 
Lišta soklová SL 40 dýha Pedross lak 
základní dek. 

m 400,80 61,07 24 476,86 

159 61193781.A 
Fólie podkladová Mirelon tl. 3 mm š. 
1100 mm 

m2 569,45 11,39 6 486,04 

160 61194040 
Podlaha laminátov NATURAL 
905x295x12- dub 

m2 569,45 732,78 417 281,57 

161 998775102R00 
P esun hmot pro podlahy vlysové, 
výšky do 12 m  

t 4,95 785,00 3 887,42 

  Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové       613 570,96 
Díl: 781 Obklady keramické         

162 781230121R00 
Obkládání st n vnit .keram. do tmele 
do 300x300 mm  

m2 11,70 356,00 4 165,20 

163 781230131R00 
Obkládání st n vnit . keram. do tmele 
nad 300x300  

m2 580,89 396,50 230 322,09 

164 23153641 
Hmota spárovací Ceresit CE 35 Super 
šedá á 5 kg 

kus 30,00 96,52 2 895,60 



165 23153644 
Hmota spárovací Ceresit CE 35 Super 
cihlová á 5 kg 

kus 1,00 157,48 157,48 

166 597813608 
Obkláda ka Color One 19,8x19,8 
sv tle oranž mat 

m2 11,70 316,32 3 700,94 

167 59781502 Obklad Asia inzerto 25x45 cm mat m2 630,89 543,50 342 887,63 

168 998781202R00 
P esun hmot pro obklady keramické, 
výšky do 12 m  

% 5 841,29 3,75 21 904,84 

  Celkem za 781 Obklady keramické       606 033,78 
Díl: 784 Malby         

169 784191301R00 
Penetrace podkladu protiplís ová 
Primalex 1x  

m2 4 188,92 18,00 75 400,58 

170 784195112R00 
Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 
2 x  

m2 4 188,92 32,60 136 558,82 

171 784452211R00 
Malba sádrokartonových podhled  
Primalex Standard  

m2 1 501,13 42,10 63 197,57 

  Celkem za 784 Malby       275 156,98 
Díl: M21 Elektromontáže         

172 1 Vnit ní elektro  ks 1,00 
1 500 
000,00 

1 500 000,00 

173 2 P ípojka NN  ks 1,00 55 000,00 55 000,00 

  Celkem za M21 Elektromontáže       1 555 000,00 
Díl: M23 Montáže potrubí         
174 3 P ípojka vodovod  ks 1,00 36 000,00 36 000,00 
175 4 P ípojka plyn  ks 1,00 39 000,00 39 000,00 
176 5 P ípojka kanalizace  ks 1,00 69 000,00 69 000,00 

177 6 P ípojka horkovod  ks 1,00 
150 
000,00 

150 000,00 

  Celkem za M23 Montáže potrubí       294 000,00 
Díl
: 

M33 Montáže dopravních za ízení a vah-výtahy 

178 330530209R00 
Montaž výtahového stroje do nosnosti 
1600 kg  

ks 1,00 26 170,00 26 170,00 

179 47124700 Výtah osobní (inv.)630kg/0,63 ks 1,00 668 776,50 668 776,50 

  Celkem za M33 Montáže dopravních za ízení a vah-výtahy 694 946,50 
Díl
: 

M34 
Montáže energetických a tepelných 
za ízení 

      

180 7 
Vnit ní rozvody 
vody,kanalizace,elektrické energie  

ks 1,00 
1 100 
000,00 

1 100 000,00 

  Celkem za M34 Montáže energetických a tepelných za ízení 1 100 000,00 
 

 

 



3.  asové plánování -harmonogram  

 

ádkový harmonogram byl sestaven podle p edpokládané doby výstavby jednotlivých prací. 

Pro vypracování je po ítáno s jedenáctihodinovou pracovní dobou od 7 00 – do 18 00. 

Nezapo ítávají se víkendy a ani svátky. asový harmonogram byl vytvo en v programu MS 

Project. 

  

  asový harmonogram výstavby administrativní budovy viz výkresová ást 

- výkres F.1.18  

   

  



4. Technická zpráva k za ízení staveništ  

 

4.1 Identifika ní údaje 

 

Název stavby:      Administrativní budova 

Investor:       M sto B eclav, nám. T. G. Masaryka 3, B eclav 

Zodpov dný projektant:  Miloslav ezní ek, ul. Fibichova 7, B eclav 

Zastav ná plocha:    617 m2 

Plocha staveništ :    4331 m2 

Charakter stavby:     Novostavba 

 

4.1.1 Konstruk ní ešené objektu: 

 

Pro zd ní budovy bude použit systém Porotherm. Vn jší nosné zdivo bude vyzd no z blok  

Porotherm 36,5 P+D, vnit ní nosné zdivo Porotherm 30 P+D, p í kové zdivo Porotherm 11,5 

P+D  a Porotherm  8  P+D . Konstruk ní výška  v prvním nadzemním podlaží je 3 700 mm. 

Tlouš ka stropu je 290 mm a tlouš ka  podlahy 110 mm. Sv tlá výška administrativní budovy 

je snížena zav šeným podhledem ze sádrokartonu  na  3000 mm. Stropní konstrukce je 

tvo ena také ze systémem Porotherm. Pomocí stropních vložek Miako a keramobetonovými 

nosníky POT. Administrativní budova  je založena na základových pásech z prostého betonu 

C 16/20. Administrativní budova má t i nadzemní podlaží. V 1. nadzemním podlaží  jsou  

navrženy prostory pro ú ad práce a v 2.NP a 3.NP kancelá e.  

 

4.2  Základní údaje o stavb  

 

4.2.1 Katastrální údaje 

 

Administrativní budova bude umíst na na parcelu . 2793, které spadá do katastrálního území 

B eclav. Pozemek staveništ  je majetkem investora a v dnešní dob  není nijak využívaný. 

Zastav ná plocha je 298 m2. Celková vým ra pozemku na staveništi je 3330 m2. 

 

 

 



4.2.2 Charakteristika území  

 

Pozemek staveništ  je tém  rovinatý bez jakýchkoliv nutností bouracích prací. Na staveništi 

se nachází pouze traviny a k oviny a n kolik listnatých strom . P ed zahájením prací budou 

stromy, k oviny a tráva odstran na. Administrativní budova je navržena jako samostatn  

stojící objekt, s navrženou parkovací plochou v areálu budovy. P íjezd ke staveništi je zajišt n 

z ulice Palackého z asfaltové komunikace. V okolí pozemku se nachází erpací stanice, 

hypermarket a bytové domy. Pozemek staveništ  je tém  rovinatý, upravený terén bude 

srovnán na hodnotu 143,750 m.n.m.. Po dokon ení objektu budou provedeny terénní a sadové 

úpravy. 

 

4.2.3 P edpokládaná lh ta výstavby 

 

Zahájení stavby:  25. 3. 2013 

Ukon ení stavby:  20. 11. 2013 

 

4.3   Za ízení staveništ  

 

4.3.1 Zásady ešení  

 

  a) Obecné požadavky pro za ízení staveništ  

 

Prostor staveništ  je majetkem investora. V dnešní dob  je pozemek nevyužívaný s hustým 

porostem travin a k ovin. Pozemek staveništ  není oplocený. 

Stavba se zahájí p edáním a p evzetím staveništ  mezi zástupci investora a hlavním 

dodavatelem. P ed odevzdání staveništ  zajistí investor vyty ení stávajících inženýrských sítí.  

O p edání a p evzetí se ud lá zápis do stavebního deníku. Za ízení staveništ  se za ne 

budovat týden p ed zahájením stavebních prací. Za ízení se bude postupn  dopl ovat podle 

pot eb stavby. Likvidace za ízení staveništ  bude probíhat také postupn  tak, aby bylo p ed 

dokon ením stavby staveništ  prázdné. Vjezd na staveništ  je zabezpe en z blízké ulice 

Palackého pomocí vjezdové brány ší ky 5 m. Staveništní komunikace bude provedena ze 

silni ních betonových panel  rozm ru 3 x 2 m, které jsou uloženy na vrstvu zhutn ného 

št rku.  



Celý prostor staveništ  je oplocen mobilním oplocením Tempoline do výšky 2m spojované 

bezpe nostními svorkami. Oplocení má tuhý rám s výplní o velikosti ok 50 x 50 mm. 

Vjezdová brána se variabiln  vytvo í otev ením dvou díl  oplocení, které budou opat eny 

pojezdovými kole ky pro snadn jší manipulaci. Na oplocení podél ulice bude nainstalovaná 

záv sná stínící tkanina, které zabrání ší ení prachu do ulice. 

 Na staveništi bude umíst n stacionární v žový je áb LIEBHERR  63K s maximálním 

vyložením 43 m. Dále pro vertikální dopravu bude sloužit stavební lanový výtah  A43H. Pro 

uložení suchých sm sí budou využita dv  sila PROFI o objemu 12,5 m3. Pro dopravu sm si 

ze zásobníku se použije pneumatické dopravní za ízení PFT Silomat typ C. Pro míchání 

suchých sm sí je navržena kontinuální mícha ka PFT HM 24. Pro provád ní omítek se 

použije strojní kontinuální omíta ka PFT G4. 

Skládky materiálu budou vybudovány také ze silni ních betonových panel  3 x 2m se 

zhutn ným podsypem ze št rku. Plochy musí být vyspádovány a odvodn ny. Plochy jsou 

umíst ny tak, aby byl zajišt n bezpe ný a bezproblémový pohyb kolem skládek a pro 

bezpe nou manipulaci s materiály. 

Na staveništi se budou pohybovat pouze osoby uvedené v seznamu pracovník . Cizí osoby 

m žou vstoupit pouze s v domím stavbyvedoucího, na základ  podpisu do stavebního deníku. 

 

  b)Systém zásobování materiálem 

 

Beton bude na staveništ  dopravován z nedaleké betonárny CEMEX, která je vzdálená asi 2 

km od místa staveništ . Beton se bude p evážet pomocí autodomíchava .  

Tvárnice, p eklady, stropní vložky a ostatní stavební materiál se bude dovážet 

v dostate ném množství podle návrhu bilancí stavebních materiál . 

Omítkové sm si a malta bude dodávána v silech Profi o objemu 12,5 m3. 

 

  c)Skladování na staveništi 

 

Cihelné tvárnice se mohou skladovat na paletách o rozm rech 1180 x 1000mm do výšky 

dvou palet.  

Kusový materiál pravidelných tvar  se m že skladovat do výšky max. 1,8m, 

nepravidelných tvar  do výšky 1m. Materiál, jehož plocha je v tší než 4m2 se smí skladovat 

do výšky maximáln  2m.  



Betoná ský výztuž se bude skladovat na skládce vymezené bo nicemi zabra ující sesunutí, 

odvodn né a jednotlivé druhy a pr m ry prut  budou od sebe odd leny. Skládky a jejich okolí 

musí být nav eny tak, aby k nim byl bezpe ný p ístup. 

Sypké materiály se skladují maximáln  do výšky 2m, pytlované materiály do výšky 1,5m 

p i ru ním skládáním. P i použití zvedacích za ízení až do výšky 3m. 

K ehký kusový materiál lze skladovat jen v jedné vrstv .  

Tekuté materiály musí být skladovány v originálních nádobách, nebo musí být viditeln  

ozna eny, jakou látku obsahují.  

Drobné ná adí a materiál bude skladován v uzamykatelných skladech.  

 

4.3.2 Provozní za ízení staveništ  

 

a) Napojení na inženýrské sít  

 

P ípojka elektrické energie 

 

P ípojka NN musí zajistit pot ebný p íkon pro všechny stroje a za ízení používané pro 

výstavbu, pro osv tlení staveništ . Po staveništi bude rozvod elektrické energie vedený pod 

povrchem zem . Pro osv tlení staveništ  jsou navrženy sodíkové lampy na osv tlovacím 

sloupu. Kabely jsou vloženy do vykopané rýhy ší ky 350 mm a hloubky 600 mm. Kabel se 

klade do p ipravené rýhy do pískového lože 10 cm pod a nad kabelem. Do výkopu se vloží 

výstražná folie. Pro pot ebu na staveništi je vhodné zajistit dodávku pomocí definitivní 

p ípojky. Vybuduje se v p edstihu, p ed zahájením stavebních prací a zavede se do p ípojné 

sk ín  vybudované v rámci za ízení staveništ . Ke sk íni se pak zapojí staveništní rozvod 

elektrické energie. V záv re né fázi se pak p ípojka prodlouží až k objektu stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpo et maximálního p íkonu elektrické energie pro za ízení staveništ  

 
 

Tab.4.1 Výpo et p íkonu elektrické energie pro za ízení staveništ  

Stavební stroj 

Štítkový 

p íkon 

(kW) 

(ks) 
Celkem 

(kW) 

Je áb LIEBHERR 63K 27,8 1 27,8 

Výtah A43H 3,0 1 3,0 

Kontinuální mícha ka PFT HM 24 3,0 1 3,0 

Silomat PFT C100 6,1 1 6,1 

Strojní omíta ka PFT G4 6,4 1 6,4 

Svá e ka Telvin  5,2 1 5,2 

St íha ka a ohýba ka betoná ské  výztuže COMBI 5,5 1 5,5 

Vrta ka Narex EC FS 0,65 1 0,65 

Úhlová bruska Narex UBU 10- EC 1,1 1 1,1 

Úhlová bruska Narex EBU 23-23 2,3 1 2,3 

Vibrátor Rabbit 2,3 2 4,6 

Pila na tvárnice Porotherm 1,35 2 2,7 

Narex EGM 10-E3 míchadlo + brašna 0,95 2 1,9 

Elektrické vrtací kladivo HR 4011C 1,1 2 2,2 

Elektrické bourací kladivo MAKITA HM 0870 C 1,1 1 1,1 

Zásobník na vodu 400 l 5,0 2 10 

P1 – Instalovaný p íkon elektromotor   83,55k
W  

P2 – Vnit ní osv tlení  

Osv tlené prostory 
 P íkon 

(W) 
(m2) 

Celkem 
(kW) 

Kancelá e 6 70 0,420 

Šatny 5 58 0,290 

Wc 14 14 0,196 

Sprchy 10 14 0,140 

Vnit ní osv tlení objektu 0,006 1500 9 

P2 – Instalovaný p íkon vnit ního osv tlení 
10,05k

W 

 
 
 
 
 



P3 – Venkovní osv tlení 

Osv tlené prostory 
 P íkon 
(kW) 

(m2) 
Celkem 

(kW) 

Osv tlení staveništ  0,01 1000 10 

P4 – Vytáp ní kontejner  

Vytáp né prostory 
 P íkon 
(kW) 

ks 
Celkem 

(kW) 

Kancelá e 2,0 5 10,0 

Šatny  4,0 2 8,0 

WC 2,0 2 4 

P4 – Vytáp ní kontejner   22 kW 

Celkový p íkon 
126  
kW 

 
 
 
 
 
Maximální p íkon  na staveništi bude 110,7 kVA. 
 
Cena elektrické energie od dodavatele iní  za  1 kWh = 4,54 K .  
 

Tab.4.2 Cena za elektrickou energii pro provoz staveništ  

Stroj 
P íkon 
(kW) 

Využití 
(Sh) 

Po et 
sm n 

Po et 
m síc  

Celkem 
(kWh) 

Je áb LIEBHERR 63K 27,8 3 20 6 10 008 

Výtah A43H 3,0 3 20 6 1 080 

Kontinuální mícha ka PFT HM 24 3,0 3 20 5 900 

Silomat PFT C100 6,1 3 20 5 1 830 

Strojní omíta ka PFT G4 6,4 3 20 2 768 

Osv tlení staveništ  10 3 20 9 5 400 

Osv tlení kancelá e 0,420 2 20 9 151 

Osv tlení  šatny 0,290 2 20 9 104 

Osv tlení WC 0,196 2 20 9 70 

Osv tlení sprch 0,140 2 20 9 51 

Vytáp ní kancelá e 10 7 20 2 2 800 

Vytáp ní  Šatny 8 5 20 2 1 600 

Vytáp ní WC 4 5 20 2 800 

Celkem 25 562 

Cena za elektrickou energii pro provoz staveništ  116 051 
K   

22  83,55)*(0,7 )1010,05*0,883,55*(0,5*1,1S 22

kVA S 7,110

2
1

2
4 321 )P*(0,7)PPP*0,8P*(0,5*1,1S



P ípojka kanalizace 

 

Splašková voda odvád ná ze staveništních bun k potrubím PVC 110 mm bude odvád ná ze 

staveništ  do kanaliza ní šachty a následn  do m stské kanaliza ní sít . 

 

 

P ípojka vodovodu 

 

P ípojka pro rozvod vody pro pot ebu za ízení staveništ  je navržen podle pr toku vody za 

sekundu. Dle vypo teného pr toku je navrženo potrubí pr m ru 25 mm. Rozvody vody jsou 

napojeny na všechny staveništní bu ky a pro pot ebu výrobu omítek a malt.   

 

Tab.4.3 Výpo et pot eby vody pro za ízení staveništ  

A – Voda pro provozní ú ely 
 

Pot eba vody na: 
M rná 

jednotka 

Po et 
m rných 
jednotek 

St ední 
norma 
(l/m.j.) 

Množství 
(l)  

Výroba malty  m3 4 250 1 000 

Ošet ování betonu m3 2 200 400 

Omítky m3 24 30 720 

A – Výroba na provozní ú ely 2 120  
 

 
B – Voda pro hygienické ú ely 

Pot eba vody na 
M rná 
jednotka 

Po et 
m rných 
jednotek 

St ední 
norma 
(l/m.j.) 

Pot ebné 
množství 

(l)  

Sprchování 1 pracovník 30 45 1 350 

Hygienické ú ely 1 pracovník 30 50 1 500 

B – Voda pro hygienické ú ely 2 850 
 

C – Voda pro technologické ú ely 

Pot eba vody na 
Množství 

(l) 

Staveništ , mytí pracovních pom cek 300 
C – Voda pro technologické ú ely 300 

 

 



 

 

 

 

 

 

Qn  – vte inová spot eba vody 

Pn  – spot eba vody v litrech / sm na 

Kn  – koeficient nerovnom rnosti 

t   – doba odebírání vody  

Navržené potrubí 25 mm , spot eba vody  Qn = 0,65 l / s . 

 

 

Spot ebu vody oceníme podle tabulky pot eby vody pro za ízení staveništ . Po domluv  

s vodárenskou spole ností nám bude ú tovat vodu na provoz za ízení staveništ  tak že: 

- za vodu spot ebovanou na provozní ú ely se bude po ítat jen vodné 

- za vodu spot ebovanou na hygienické a technologické ú ely se bude po ítat vodné i     

sto né 

 

Cena vodného i sto ného iní :  55 K /m3 

Cena vodného iní :      30 K /m3 

 

 

Tab.4.4 Cena za vodné a sto né spot ebované b hem výstavby 

Druh vody 
Denní 

spot eba 
(m3) 

Po et 
dn  

Cena za 
m3 

(K ) 

Celkem 
(K ) 

Voda na provozní ú ely 2,120 167 30 10 620 
Voda na hygienické ú ely 2,850 167 55 25 718 
Voda na technologické ú ely 0,300 167 55 2 755 

Celkem za spot ebovanou vodu 39 093 K  
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b)Dopravní ešení  

 

Vjezd na staveništ  je zajišt n bránou širokou 6m. Brána bude vytvo ena pomocí oplocení tak 

že se otev ou dva panely oplocení, které mají již namontované kole ka pro lepší manipulaci. 

Výstavba staveništ  by nem la nijak narušit provoz na p ilehlé komunikaci, snad jen v dob  

budování p ípojek. Veškeré p ekážky, které vzniknou p i realizaci p ípojek a budou-li vyšší 

než 100 mm musí být opat eny p echody a p ejezdy, které mají požadované únosnosti. 

Všechny p ekážky budou ozna eny dopravními zna kami. Automobily, které budou vyjížd t 

ze stavby budou kontrolovány, zda nemají špinavé pneumatiky. aby nedošlo ke zne išt ní 

komunikací. Jestliže se tak stane musí dojít co možná nejrychleji k odstran ní zne išt ní. 

 

c) Vliv na životní prost edí, odpady 

 

Staveništ  nevykazuje žádné negativní vlivy na životní prost edí. Na staveništi platí zákaz 

pálení obklad . Na staveništi jsou navrženy dva kontejnery na odpad. Odpady, které vzniknou 

p i výstavb  budou t íd ny do kontejner  a odváženy podle pot eby na skládku k likvidaci. 

 

4.3.3Výrobní za ízení staveništ  

 

a) Strojní vybavení 

 

Je áb LIEBHERR 63 K 

 

Je je áb montovaný na pevných patkách s rozm rem základny 4,45 x 4,15 m, s oto nou v ží a 

s vodorovným nebo šikmým výložníkem o délce 43 m. Výška zdvihu se m ní v závislosti na 

po tu vložených mezi díl  od 23,1 do 32,7 m. Je áb je p epravován na taha i TATRA 815 a 

jednonápravovém podvozku. Únosnost podloží p ipraveného p ed montáží pod patky je ábu 

musí být minimáln  2,5 kg/cm2.  

 

Stavební výtah lanový A43H 

 

Jedná se o nákladní výtah, které slouží k svislé p eprav  menších náklad . Nosnost výtahu je 

400 kg. Rozm r plošiny je 1,4 x 1,2 m. Výška sloupu je maximáln  24 m. Povrchová úprava 

konstrukce je tvo ena žárovým pozinkováním.  



Kontinuální mícha ka PFT HM 24 

 

Kontinuální mícha ka PFT HM se navržena k zpracování jakýchkoliv suchých sm sí na 

vápenné nebo cementové bázi se zrn ním do 4 mm. Modulová technika PFT umož uje stroj 

okamžit  p izp sobit požadovanému zp sobu pln ní – z pytl , sila/kontejneru a nebo 

pneumatickým dopravníkem PFT SILOMAT s využitím p efukovacího víka. 

Pneumatické dopravní za ízení 

 

Pneumatické dopravní za ízení PFT Silomat C100 s výkonem 6,1 kW dopravuje automaticky 

a bezprašn  suchou maltovou sm s ze zásobníku do mícha ky. Pohodlné pohybování je 

usnadn no díky velkým kol m. Dopravní vzdálenost je až 80m. Množství dopravovaného 

materiálu je 20 kg/min. 

 

Strojní omíta ka PFT G4 

 

Strojní omíta ka PFT G4 je navržena jako strojní kontinuální omíta ka. Je ur ena ke 

zpracování materiální do 4mm. Dopravuje sm s na velké vzdálenosti. 

 

 

4.3.4 Sociální za ízení staveništ  

 

Sociální za ízení bude sloužit pro hygienické a sociální pot eby pro pracovníky na staveništi. 

Velikost sociálního zázemí odpovídá po tu d lník , kte í budou na stavb  pracovat. Pro 

vytvo ení zázemí bylo použito mobilních kontejner  PEGAS container.  

Bu ky byly navrženy max. pro 33 pracovník  se stravováním v šatn  (6,058x4,896) x 2 = 

59,31 m2 >  33 x 1,75 = 57,75m2. 

Umíst ní mobilních bun k je znázorn no na výkrese za ízení staveništ  F1.17. Nikdo 

z pracovník  nebude na staveništi p espávat, proto nejsou navrženy bu ky sloužící jako 

ubytovna. 

Ve fázi hlavních prací je bu ková sestava a sociální zázemí navrženo na maximální po et 

33 pracovník .  

 

 



a)Bu ky PEGAS container technický popis 

 

Rozm ry:    -vn jší rozm ry: - délka : 6 058 mm , ší ka: 2 438 mm, výška: 2 800 mm 

Rozm ry:    -vn jší rozm ry: - délka : 6 058 mm , ší ka: 4 884 mm, výška: 2 800 mm 

Konstrukce rámu: -Ocelová sva ovaná konstrukce z válcovaných profil  a ohra ovaných 

plech  tl. 3 mm, samonosná, opat ena antikorozním základním nát rem a 

vrchní krycí polyuretanovou barvou.  

Skladba podlahy: 

Slepá podlaha: -0,5 mm pozinkovaný plech  

Izolace:    -izola ní vata, t ída ho lavosti A1, dle EN 13 162   

Parozábrana:   -0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie 

Podlahová deska: -22 mm d evot ísková deska  

Podlahovina:  -1,5 mm PVC podlahová krytina,  

Skladba obvodových st n 

Profilový plech: -0,55 mm pozinkovaný profilový plech 

Izolace: -izola ní vata, vkládaná do st nové konstrukce 

Parozábrana: -0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie 

Izolace      

Podlaha:    - izola ní vata tl. 80mm,      U = 0,632 (W/m2.K) 

St ny:    - izola ní vata tl. 60mm,      U = 0,667 (W/m2.K) 

Strop:    - zola ní vlna tl. 80mm,       U = 0,522  (W/m2.K)   

Skladba st echy 

Profilový plech: - 0,75mm pozinkovaný plech profilovaný plech 

Izolace: -izola ní vata 

Parozábrana: -0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie 

Vnit ní obložení 

Strop i st na: - 10mm oboustrann  laminovaná d evot íska 

Vnit ní vybavení 

Okna: -plastové bílé 

Dve e: -dve e z ocelového plechu 875/2000 

Elektroinstalace -venkovní zásuvky, osv tlení, vnit ní zásuvky 

 

    

  



b)Bu ky PEGAS container -návrh 

 

Pro stavbyvedoucího, mistra, technický dozor, dodavatele a vrátného byli použity bu ky 

s ozna ením: 

- 5 x TYP 2/0 

 

Obr. 4.1 Kontejner obytný  

[Zdroj . 10 - http://www.pegascontainer.cz/14-standardni-typy.html ] 

 

Sanitární bu ky: 

- 1 x 1/S  

 

Obr. 4.2 Kontejner sanitární (sprchy) 

[Zdroj . 10 - http://www.pegascontainer.cz/14-standardni-typy.html ] 

 

- 1x 3/S 

 

Obr. 4.2 Kontejner sanitární ( WC ) 

[Zdroj . 10 - http://www.pegascontainer.cz/14-standardni-typy.html ] 



Bu ky pro d lníky se stolováním jsou navrženy 

- 2 x 4/0 

 

Obr. 4.4 Kontejneru pro stolování 

[Zdroj . 10 - http://www.pegascontainer.cz/14-standardni-typy.html ] 

 

Bu ky skladovací 

-2 x 1/P  

 

Obr. 4.5 Kontejner skladovací 

[Zdroj . 10 - http://www.pegascontainer.cz/14-standardni-typy.html ] 

 

 

4.4 Bezpe nost práce o ochrana zdraví 

 

Celý obvod staveništ  je oplocen mobilním oplocením do výšky 2 m. Všichni pracovníci, 

kte í budou na stavb  pracovat, musí být ádn  proškoleni p ed zahájením prací. Dodavatel 

doloží pr kazy zam stnanc  o jejich odborné zp sobilosti k provád ní prací. Dodavatel 

dohlíží na to, aby zam stnanci používali ochranné pom cky. Veškeré elektrické za ízení a 



stroje, musí mít platnou revizní zkoušku. P i pracích budou dodrženy veškeré p edpisy 

zákony a na ízení vlády:  

1) zákon  .  309/2006  Sb.,  zákon,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpe nosti a 

ochrany  zdraví  p i  práci  v pracovn právních  vztazích  a o zajišt ní  bezpe nosti a 

ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy 

(zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) 

2) Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích.  

3) Vyhláška Ministerstva stavebnictví . 77/1965 o výcviku, zp sobilosti a registraci 

obsluh stavebních stroj  

4) Vyhláška ÚBP a BÚ . 18/1979, kterou se ur ují vyhrazená zdvihací za ízení a 

stanoví se n které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti 

5) Na ízení vlády . 101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 

prost edí 

6) SN EN 397 Pr myslové ochranné p ilby 

7) SN EN 12158-1+A1 Nákladní stavební výtahy – ást 1: Výtahy s p ístupnými 

plošinami 

8) SN EN 166 Osobní prost edky k ochran  o í – Základní ustanovení 

9) SN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu 

10) SN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizik m 

11) SN EN 340 Ochranné od vy – Všeobecné požadavky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Návrh stavebních stroj  

 

V následující kapitole, jsou navrženy strojní sestavy pro výstavbu administrativní budovy. 

Stavba je samostatn  stojící, stavba je nepodsklepená, má t i nadzemní podlaží s plochou 

st echou. Stavba je vyzd na ze systému Porotherm. Obvodové zdivo z tvárnic Porotherm 36,5 

P+D, vnit ní nosné zdivo Porotherm 30 P+D, a p í ky Porotherm 11,5 P+D a Porotherm 8 

P+D. Vodorovné konstrukce tvo í systém nosník  POT a vložek Miako. 

 

5.1 Caterpillar E428 

 

Kategorie stroje: Rýpadlo- naklada  

 

 

Obr. 5.1 Rýpadlo CAT E428  

[Zdroj . 13 - http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadlo-

nakladace/rypadlo-nakladace/rypadlo-nakladace/caterpillar-428e]   

 

Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Caterpillar E 428 je navržený na provád ní zemních prací a to výkopu stavební jámy a 

hloubení rýh pro základové konstrukce. Stroj bude využíván také p i nakládání ornice a 

uložení na mezideponii, p i nakládání a ukládání výkopku jak na skládku tak na korbu 

automobil , které budou vykopanou zeminu odvážet ze staveništ . Stroj bude asistovat také u 

prací budování podkladních vrstev komunikací a parkovacích ploch. 

 

 

 



Technické parametry: 

 

Motor:          Vzn tový motor CAT 3054 DIT 

Výkon:          69 kW 

Provozní hmotnost:      7570 – 10200 kg 

Hloubkový dosah rýpadlo:    4858 mm 

Palivo:          Diesel 

Palivová nádrž:       145 l 

Posilova  ízení:       Hydrostatický 

Nápravy:         AWD- pohon všech ty  kol 

 

 

Doprava na stavenište: 

 

Stroj Caterpillar E428 p ijede na místo staveništ  po vlastní ose, a bude obsluhován pouze 

kvalifikovanou osobou. 

 

 

Rozm ry stroje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2 Rozm ry stroje CAT E428  

[Zdroj . 13 - http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadlo-

nakladace/rypadlo-nakladace/rypadlo-nakladace/caterpillar-428e]   

 



Rozm ry stroje: 

Tabulka 5.1 Rozm ry stroje CAT E428 

 
Univerzální 

lopata 
Víceú elová 

lopatou 

Víceú elová 
lopata s 
vidlemi 

A Celková délka 5855 5799 5799 
 Celková p epravní délka 5881 5856 5856 
B Celková p epravní výška 3736   
 Celková ší ka 2368 
C Výška k vršku kabiny 2863 

D 
Výška k vršku výfukového 
komínku 

2779 

 Sv tlá výška 358 

E 
Vzdálenost osy zadní nápravy 
od p ední m ížky 

2704 

 
Rozm r b hounu pneumatiky 
p edního kola 

1915 

 
Rozm r b hounu pneumatiky 
zadního kola 

1713 

F Rozvor kol 2200 
 

Rozm ry a provozní parametry – Nakládací lopata 

 

Tabulka 5.2 Rozm ry a provozní parametry – nakládací lopata 

 
Univerzální 

lopata 
Víceú elová 

lopatou 

Víceú elová 
lopata s 
vidlemi 

 Objem m3 0,96 1,0 1,03 
 Ší ka mm 2262 
 Nosnost p i maximální 

výšce zdvihu 
kg 3395 3389 3219 3002 

G Maximální výška 
zav šeného epu 

mm 3340 

H Výsypný úhel p i 
plném zdvihu 

 450 

I Dosah p í maximálním 
hlu vyklopení 

mm 827 795 724 

J Maximální zaklopení 
lopaty 

 390 

K Hloubkový dosah mm 91 118 
L Od masky po b it 

lopaty 
mm 1538 1505 1480 

M Maximální výškový 
dosah 

mm 4242 4238 4264 4721 

 Hmotnost nezahrnuje 
zuby 

kg 417 428 611 844 



Rozm ry a provozní parametry – Hloubková pracovní lopata 

 

Tabulka 5.3 Rozm ry a provozní parametry – hloubková lopata 

 Standartní 
násada 

Teleskopická násada 

Zasunutá Vysunutá 
N Hloubkový dosah mm 4243 4285 5342 
O Hloubkový dosah p i plochém dnu 

610mm 
mm 4205 4248 5342 

P Vodorovný dosah v úrovni terénu 
od osy epu 

mm 5588 5628 6639 

Q Dosah p i maximálním zdvihu mm 1710 1810 2713 
R Ší ka p es stabiliza ní op ry mm 2368 
 

 

5.2 Caterpillar D6K 

 

Kategorie stroje: Pásový dozer 

 

 

 

Obr. 5.3 Pásový dozer CAT D6K 

 [Zdroj . 12 - http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/dozery/pasove-

dozery/pasove-dozery-7-az-10-tun/caterpillar-d6k ]   

 

 

Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Stroj Caterpillar D6K je pásový dozer, který bude využíván pro zemní práce p i sejmutí 

ornice, rozprostírání kameniva podkladních vrstev. 



Technické parametry: 

 

Motor:        Vzn tový motor CAT C6,6 s technikou Acert 

Výkon:        93,2 kW 

Provozní hmotnost:    12 890 kg 

Zdvihový objem:     6,6 l 

Palivo:        Diesel 

Palivová nádrž:     295 l 

Objem radlice:     2,7 m3 

Ší ka radlice:      3077 mm 

Hladina hluku na obsluhu:  72 dB 

Hladina vn jšího hluku:  109 dB 

 

Doprava na stavenište: 

 

Stroj Caterpillar D6K p ijede na místo staveništ  na valníku. 

 

Rozm ry stroje: 

 

 

Obr. 5.4 Rozm ry stroje CAT D6K 

 [Zdroj . 12 - http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/dozery/pasove-

dozery/pasove-dozery-7-az-10-tun/caterpillar-d6k ]   

 

 

 

 



Rozm ry: 

 

Tabulka 5.4 Rozm ry stroje CAT D6K 

 mm 
1 Rozchod pás  1770 
2 Ší ka základního stroje s p íslušenstvím  
 -standartní desky pás ,bez radlice 2330 
 -standartní desky pás  s radlicí 2817 
 -standartní radlice skládací, složná v p epravní poloze 2336 
3 Výška stroje od hrany pás  s vybavením  
 -p íst ešek ROPS 2958 
 -kabina s konstrukcí 2958 
4 Výška tažného záv su od ploch desek 483 
5 Délka pásu ve styku s terénem 2645 
6 Délka základního stroje s p íslušenstvím 4220 
7 Výška vršku výfuku od hrany lišt desek 2914 
8 Výška desek pás  48 
9 Sv tlá výška od plochy styku desek pás  se zemí 360 

 
 

5.3 Caterpillar CB24 

 

Kategorie stroje: Tandemový vibra ní válec 

 

 

Obr. 5.5 Vibra ní válec CAT CB24 

[Zdroj . 11 - http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/silnicni-stroje/valce-

cat/tandemove-vibracni-valce/caterpillar-cb24 ]   

 

 

 

 

 



Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Vibra ní Válec Ceterpillar CB 24 je navržený pro hutn n podkladních vrstev št rku pod 

základovou desku, pro hutn ní podkladních vrstev chodník  a parkovacích ploch. 

Technické parametry: 

 

Motor:           Vzn tový CAT C 1,5 

Výkon:           24,6 kW 

Ší ka zhut ování:        1200 mm 

Provozní hmotnost:       2700 kg 

Vibra ní systém:        dv  frekvence 63 Hz a 55 Hz 

Rychlost pojezdu:       0 – 10,5 km/h 

Palivo:           Diesel 

Objem palivové nádrže:     56 l  

Volba vibrací u b houn :     p ední a oba 

Jmenovitá amplituda:      0,5 mm 

 

Doprava na stavenište: 

 

Stroj Caterpillar CB24  p ijede na místo staveništ  na valníku. 

 

Rozm ry stroje: 

 

Obr. 5.6 Rozm ry stroje CAT CB24 

[Zdroj . 11 - http://p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/silnicni-stroje/valce-

cat/tandemove-vibracni-valce/caterpillar-cb24 ]   

 



Rozm ry: 

 

Tabulka 5.5 Rozm ry stroje CAT CB 24  

 
CB24 
mm 

A Délka 2500 
B Rozvor b houn  1800 
C Pr m r b hounu 717 
E Výška v míst  volantu 1800 
F Výška s konstrukcí ROPS 2688 
G Sv tlá výška 262 
H Sv tlá nad obrubníkem 520 
J Ší ka zhutn ní 1300 
K Ší ka stroje 1398 
 

 

 

5.4 WEBER mt 

 

Kategorie stroje: Vibra ní deska CF2 

 

 

Obr. 5.7 Vibra ní deska WEBER CF2 

[Zdroj . 14 - http://www.vibracni-desky.cz/18/weber-cf-2-r.html ] 

 

Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Vibra ní deska bude využívána na stavb  pro hutn ní zemin a kameniva p edevším p i 

kladení zámkové dlažby, v místech kde se prostorov  nedostane vibra ní válec.  

 

 

 



Technické parametry: 

 

Provozní hmotnost:       80kg 

Odst edivá síla:        12 kN 

Frekvence:          98Hz 

Ší ka hutnící desky:       440 mm 

Druh motoru:         ty dobý, zážehový 

Maximální výkon:       4,2 kW 

Provozní otá ky motoru:     3600 / min 

Rychlost pojezdu:       20m / min 

   

Rozm ry stroje: 

 

 

 

Obr. 5.8 Rozm ry stroje WEBER CF2 

[Zdroj . 14 - http://www.vibracni-desky.cz/18/weber-cf-2-r.html ] 

 

 

Doprava na stavenište: 

 

Vibra ní deska bude na staveništ  p ivezena nákladním automobilem. 

 

 

 

 



5.5 WEBER mt 

 

Kategorie stroje: Vibra ní p ch SRV 660 

 

Obr. 5.9 Vibra ní p ch SRV 660 

[Zdroj .15 - http://www.ramirent.cz/produkt_426.html] 

 

 

Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Vibra ní p ch bude využíván na pro hutn ní zemin, zvlášt  tam kde nelze použít vibra ní 

desky, tedy pro hutn ní ve výkopech. 

 

  

Technické parametry: 

 

Provozní hmotnost:        75 kg 

Ší ka hutnící desky:        280 mm 

Po et úder  maximáln :      670 / min 

Amplituda úder :         70 mm 

Práce p i jednom úderu/ odst edivá síla: 88 J / 16 kN 

Výrobce motoru:         Robin EH 12 

Druh motoru:          ty taktní benzínový 

Výkon motoru:         3,0 kW 

Provozní otá ky:         3600ot. / min 

 

 



Rozm ry stroje: 

 

 

Obr. 5.10 Rozm ry stroje SRV 660 

[Zdroj .15 - http://www.ramirent.cz/produkt_426.html] 

 

Doprava na stavenište: 

 

Vibra ní deska bude na staveništ  p ivezena nákladním automobilem. 

 

 

 

5.6 Tatra 815 S1 6x6 

 

Kategorie stroje: Nákladní automobil 

 

 

 

Obr. 5.11 Nákladní automobil Tatra 815 

[Zdroj . 16 -http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815s1.html] 

 

 



Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Nákladní automobil Tatra 815 bude využín pro odvoz a návoz materiál  ze i na staveništ .  

Jednostranný skláp cí automobil T 815 6x6 na dozadu sklopnou celokovovu korbu. Je vhodný 

na p epravu materiálu na silnici i v terénu. Zvedací za ízení je hydraulické, ovládané z kabiny 

idi e. Konstrukce podvozku s výkyvnými polonápravami zaru uje plynulé a rychlé p ejezdy 

terénními nerovnostmi. 

 

Technické parametry: 

 
  

Zna ka, typ vozidla: T-815 S1 6x6 

Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 

Užite ná hmotnost: 10 700 kg 

Celková hmotnost vozidla: 22 000 kg 

Rozm ry korby d x š x v: 4300 x 2500 x 1000 mm 

Zdvihový objem motor: 15 833,6 cm3 

Nejv tší výkon motoru: 208/2 200 kW/min-1 

Základní spot eba paliva: 32,5/63 l/km 

Maximální rychlost: 80 km/hod 

 

Rozm ry stroje: 

 

Obr. 5.12 Rozm ry automobilu Tatra 815 

[Zdroj . 16 -http://tatratech.wz.cz/prospekty/t815/t815s1.html] 



Doprava na stavenište: 

 

Tatra 815 je dopravena na staveništ  po vlastní ose. 

 

  

 

5.7 Liebherr 63 K 

Kategorie stroje: Stavební v žový je áb 

 

 

Obr. 5.13 V žový je áb Liebherr 63K 

[Zdroj . 17 - http://www.craneservice.cz/24-liebherr-63k.html ] 

 

 

 

Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Je áb Leibherr bude sloužit pro svislou dopravu stavebních materiál  ze skládek na stavbu.  

Je je áb montovaný na pevných patkách, s oto nou v ží a s vodorovným výložníkem.  

 

Technické parametry: 

 

Rozm ry betonové základny:     4,45 x 4,15 m 

Délka výložníku:         43m 

Výška zdvihu:          23,1 – 32,7 m 

Únosnost podloží:        2,5 kg/cm2 

 



Rozm ry stroje: 

 

 

Obr. 5.14 Rozm ry stroje Liebherr 63 K 

[Zdroj . 17 - http://www.craneservice.cz/24-liebherr-63k.html ] 

 

 

 

Doprava na stavenište: 

 

Je áb je p epravován na taha i TATRA 815 a jednonápravovém podvozku.  

 

 

 

 



5. 8 Lanový nákladní výtah A43H 

Kategorie stroje: Stavební výtah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.15 Stavební výtah A 43H 

[Zdroj . 18 -   http://www.dejong.cz/index.php/pujcovna/lanove-vytahy] 

 

 

Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Stavební výtah lanový A43H byl navržen jako dopln k k v žovému je ábu, a zajiš uje na 

stavb  svislou dopravu. Kostra výtahu pozinkovaná ocelová konstrukce s p íhradovým 

sloupem pro pojezd plošiny. Základní rám je opat en dv ma koly 5,60 x 13, maximální 

p epravní rychlost po vlastní ose je 30 km/hod. 

 

Technické parametry: 

 

Nosnost:           400 kg 

Rozm ry plošiny:        1,4 x 1,2 m 

Motor:            3,0 kW / 380V 

Výška sloupu:          7,5 m  

Maximální výška sloupu      24 m  

Pojezdová rychlost:        24 m/min 

Povrchová úprava:        žárové pozinkování 

Po et vrstev ocelových lan:     3 vrstvy 



Rozm ry stroje: 

 

Obr. 5.16 Rozm ry výtahu A43H 

[Zdroj . 18 -   http://www.dejong.cz/index.php/pujcovna/lanove-vytahy] 

 

 

Doprava na stavenište: 

 

Na staveništ  bude stavební výtah dopraven na nákladním aut  Tatra 815. Základní rám je 

opat en dv ma koly 5,60 x 13, maximální p epravní rychlost po vlastní ose je 30 km/hod. 

Toho se využije pro staveništní dopravu. 

 

 

 

 



5. 9 PFT Silomat typ C 100 

 

Kategorie stroje: Pneumatická dopravní za ízení 

 

 

Obr. 5.17 Dopravní za ízení Silomat 

[Zdroj . 19 - http://www.pft.de/www/cs/produkte/produktprogramm/ 

pneumatische_foerderanlagen/pneumatische_foerderanlage.php?stein_id=170 ] 

 

 

Návrh a využití stroje na stavb : 

 

PFT SILOMAT dopravuje pln  automaticky a bezprašn  suchou maltovou sm s k omíta ce 

nebo mícha ce. Použitím Silomatu uspo íme náklady navykládání, p epravu, rozvoz pytl  na 

staveništi a úklid pytl  na staveništi. 

 

Technické parametry: 

 

Dopravní vzdálenost:         až 80m 

Množství dopravovaného materiálu:    20 kg / min 

Elekt ina p ipojení:          Trojfázový proud 

                Rozvad  s 30mA jišt ním 

Kompresor:  -Výkon:        6,1 kW 

      -Maximální tlak:     2,5 kPa 

      -Množství vzduchu:    100 Nm3 / h 

Obsah:              55 l  

Hmotnost:             430 kg 



Rozm ry stroje: 

 

Délka:  2320 mm     Ší ka:   1530 mm   Výška:   1230 mm 

 

 

Doprava na stavenište: 

Na staveništ  bude pneumatické dopravní za ízení dopraveno na nákladním aut  Tatra 815.  

Pro pohyb na staveništi se  bude využívat namontovaných   13 ´´  kol které jsou sou ástí 

rámu.  

 

 

5. 10 PFT HM 24 

 

Kategorie stroje: Kontinuální mícha ka 

 

 

Obr. 5.18 Kontinuální mícha ka PFT HM 24 

[Zdroj . 18 - http://www.pft.de/www/cs/produkte/produktprogramm/ 

horizontal_durchlaufmischer/horizontal_durchlaufmischer.php?stein_id=138 ] 

 

 

Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Kontinuální mícha ka PFT HM se navržena k zpracování jakýchkoliv suchých sm sí na 

vápenné nebo cementové bázi se zrn ním do 4 mm. Modulová technika PFT umož uje stroj 

okamžit  p izp sobit požadovanému zp sobu pln ní – z pytl , sila/kontejneru a nebo 

pneumatickým dopravníkem PFT SILOMAT s využitím p efukovacího víka. 

 

 



 

Technické parametry: 

 

Sm šovací výkony:         28 – 80 l / min 

Pohon:             3 kW / 280 min 1 

Elekt ina p ipojení:         Trojfázový proud 

P ívod proudu:          400 V 

P ívod vody:           ¾  

Hmotnost:            110 kg 

 

Rozm ry stroje: 

 

Délka:  1870 mm     Ší ka:   670 mm    Výška:   970 mm 

 

Doprava na stavenište: 

 

Na staveništ  bude kontinuální mícha ka dopravena pomocí nákladního auta Tatra 815.  Pro 

pohyb na stavb  budou pomáhat malé namontované kole ka, které jsou sou ástí rámu 

p ístroje.  

 

5. 11 PFT G4 

 

Kategorie stroje: Strojní omíta ka 

 

 

Obr. 5.19 Strojní omíta ka PFT G4 

[Zdroj . 19- http://www.pft.de/www/cs/produkte/produktprogramm/mischpumpen/ 

mischpumpe.php?stein_id=156] 

 



Návrh a využití stroje na stavb : 

 

Strojní omíta ka PFT G4 je navržena jako strojní kontinuální omíta ka. Je ur ena ke 

zpracování materiální do 4mm. Dopravuje sm s na velké vzdálenosti. 

 

Technické parametry: 

 

erpací výkon:          6 -55 l /min 

erpací tlak:           max. 30 bar 

Dopravní vzdálenost:        50 m 

Elekt ina:            400 V / 50 Hz 

Jišt ní:             32 A 

P ipojovací kabel:         5 x 4 mm2  

Mísící motor:           5,5 kW/400V 

Kompresor: Výkon:        0,9 kW 

P ívod vody:           ¾  

Hmotnost:            270 kg 

 

 

 

Rozm ry stroje: 

 

Délka: 1050 mm   

Ší ka:  720 mm 

Výška: 1550 mm 

 

Doprava na stavenište: 

Na staveništ  bude strojní omíta ka dopravena pomocí  nákladního auta Tatra 815.  Pro pohyb 

na stavb  budou pomáhat malé namontované kole ka, které jsou sou ástí rámu p ístroje.  

 

 

 

 



6.  Návrh dodávek a spot eby materiál  

 

6.1 Vn jší nosné zdivo Porotherm 36,5 P+D 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Zdivo Porotherm 36,5 P+D  

[Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 

Technické údaje: 

 

Rozm ry d/š/v ( mm ):            247 / 365 / 238 

T ída objemové hmotnosti ( kg/m3 ):       770 - 790 

Hmotnost ( kg/ks ):             max. 17,0 

Pevnost v tlaku ( N/mm2 ) :          P8 / P10 / P15 

Spot eba ( ks/m2 ):             16 

Spot eba ( ks/m3 ):             43,8 

Spot eba malty ( l/m2 ):            34 

Spot eba malty ( l/m3 ):            94 

Sm rná pracnost zd ní ( hod/m2 ):        1,11 

Sm rná pracnost zd ní ( hod/m3 ):        3,04 

        

Dodávka: 
 
Po et cihel (ks/pal)             60 

Hmotnost palety (kg)            max. 1 050 

 

Tvárnice Porotherm 36,5 P+D jsou dodávány na vratných paletách rozm r  1 180 x 1 000 

mm. Celá paleta je zabalená fólií.  



 

Spot eba zdiva Porotherm 36,5 P+D  

Tab. 6.1 Spot eba zdiva Porotherm 36,5 P+D  

Porotherm 
36,5 P+D 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Celkový 
po et 
(m2) 

Pracnost 
zd ní 

(hod/m2) 

Celkem 
(ks) 

Po et 
palet 

1.NP 13.5.2013 27.5.2013 324 1,11 5 184 87 

2.NP 13.6.2013 27.6.2013 324 1,11 5 184 87 

3.NP 15.7.2013 29.7.2013 324 1,11 5 184 87 

Atika 14.8.2013 16.8.2013 80 1,11 1280 22 

 
 
Dodávka zdiva Porotherm 36,5 P+D  

 

Tab. 6.2 Dodávka zdiva Porotherm 36,5 P+D  

Datum 
dodávky 

Porotherm 
36,5 P+D 

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

10.5.2013 

1.NP 

8 2 1,05 

13.5.2013 8 2 1,05 

14.5.2013 8 2 1,05 

17.5.2013 8 2 1,05 

20.5.2013 8 2 1,05 

21.5.2013 7 1 1,05 

12.6.2013 

2.NP 

8 2 1,05 

13.6.2013 8 2 1,05 

14.6.2013 8 2 1,05 

19.6.2013 8 2 1,05 

20.6.2013 8 2 1,05 

21.6.2013 7 1 1,05 

11.7.2013 

3.NP 

8 2 1,05 

12.7.2013 8 2 1,05 

16.7.2013 8 2 1,05 

18.7.2013 8 2 1,05 

19.7.2013 8 2 1,05 

22.7.2013 7 1 1,05 

13.8.2013 
Atika 

8 2 1,05 

14.8.2013 6 1 1,05 

 
 



6.2 Vnit ní nosné zdivo Porotherm 30 P+D 
 

 
Obr.6.2 Zdivo Porotherm 30 P+D základní 

[ Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 

Technické údaje: 

 

Rozm ry d/š/v ( mm ):            247 / 300 / 238 

T ída objemové hmotnosti ( kg/m3 ):       800 - 870 

Hmotnost ( kg/ks ):             max. 15,4 

Pevnost v tlaku ( N/mm2 ):          P10 / P15 

Spot eba ( ks/m2 ):             16 

Spot eba ( ks/m3 ):             53,3 

Spot eba malty ( l/m2 ):            28 

Spot eba malty ( l/m3 ):            94 

Sm rná pracnost zd ní ( hod/m2 ):        0,91 

Sm rná pracnost zd ní ( hod/m3 ):        3,05 

 

Dodávka: 

 

Po et cihel (ks/pal)             80 

Hmotnost palety (kg)            max. 1 265 

 

Tvárnice Porotherm 36,5 P+D jsou dodávány na vratných paletách rozm r  1 180 x 1 000 

mm. Celá paleta je zabalená fólií.  

 

 

 

 

 



 

Spot eba zdiva Porotherm 30 P+D  

 

Tab. 6.3 Spot eba zdiva Porotherm 30 P+D  

Porotherm 
30 P+D 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Celkový 
po et  
(m2) 

Pracnost 
zd ní 

(hod/m2) 

Celkem 
(ks) 

Po et 
palet 

1.NP 13.5.2013 27.5.2013 252 0,91 4 032 51 
2.NP 

 
13.6.2013 27.6.2013 239 0,91 3 824 48 

3.NP 15.7.2013 29.7.2013 239 0,91 3 824 48 

 
 
Dodávka zdiva Porotherm 30 P+D  

 

Tab. 6.4 Dodávka zdiva Porotherm 30 P+D  

Datum 
dodávky 

Porotherm 
30 P+D 

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

20.5.2013 

1.NP 

7 2 1,265 

21.5.2013 7 2 1,265 

23.5.2013 6 2 1,265 

24.5.2013 5 1 1,265 

25.5.2013 6 1 1,265 

20.6.2013 

2.NP 

7 2 1,265 

21.6.2013 7 2 1,265 

25.6.2013 7 2 1,265 

26.6.2013 6 1 1,265 

23.7.2013 

3.NP 

7 2 1,265 

24.7.2013 7 2 1,265 

26.7.2013 7 2 1,265 

26.7.2013 6 1 1,265 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3  Vnit ní p í kové zdivo Porotherm 11,5 P+D 

 
Obr.6.3 Zdivo Porotherm 11,5 P+D 

[ Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 

Technické údaje: 

 
Rozm ry d/š/v ( mm ):            497 / 115 / 238 

T ída objemové hmotnosti ( kg/m3 ):       870 

Hmotnost ( kg/ks ):             cca. 11,8 

Pevnost v tlaku (  N/mm2):           P8 / P10 

Tlouš ka zdiva ( mm ):            115 

Spot eba ( ks/m2 ):             8 

Spot eba malty ( l/m2 ):            11 

Sm rná pracnost zd ní (hod/m2):        0,54 

 
Dodávka: 

 

Po et cihel (ks/pal)             96 

Hmotnost palety (kg)            max. 1 165 

 

Tvárnice Porotherm 36,5 P+D jsou dodávány na vratných paletách rozm r  1 180 x 1 000 

mm.  

 
Spot eba zdivo Porotherm 11,5 P+D  

Tab. 6.5 Spot eba zdiva Porotherm 11,5 P+D 

Porotherm 
11,5 P+D 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Celkový 
po et  
(m2) 

Pracnost 
zd ní 

(hod/m2) 

Celkem 
(ks) 

Po et 
palet 

1.NP 19.8.2013 21.8.2013 309 0,54 2 472 26 

2.NP 21.8.2013 23.8.2013 171 0,54 1 368 15 

3.NP 23.8.2013 27.8.2013 192 0,54 1 536 16 

 



Dodávka zdiva Porotherm 11,5 P+D  

Tab. 6.6 Dodávka zdiva Porotherm 11,5 P+D 

Datum 
dodávky 

Porotherm 
11,5 P+D 

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

17.8.2013 
1.NP 

7 2 1,165 

19.7.2013 6 2 1,165 

20.8.2013 
2.NP 

5 2 1,165 

21.7.2013 5 1 1,165 

22.8.2013 
3.NP 

5 2 1,165 

23.8.2013 6 1 1,165 

 
 
 
6.4  Vnit ní p í kové zdivo Porotherm 8 P+D 
 

 
Obr.6.4 Zdivo Porotherm 8 P+D 

[ Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 

Technické údaje: 

 

Rozm ry d/š/v ( mm )            497 / 80 / 238 

T ída objemové hmotnosti ( kg/m3 )       800-1000 

Hmotnost ( kg/ks )             max. 9,5 

Pevnost v tlaku ( N/mm2 )           P8 / P10 

Spot eba ( ks/m2 )             8 

Hmotnost zdiva v etn  omítek ( kg/m2 )      120 

Spot eba malty ( l/m2 )            8 

Sm rná pracnost zd ní ( hod/m2 )        0,50 

 

  

 



Dodávka: 

 

Po et cihel (ks/pal)             120 

Hmotnost palety (kg)            max. 1 170 

 

Cihly Porotherm 36,5 P+D jsou dodávány na vratných paletách rozm r  1 180 x 1 000 mm. 

Celá paleta je zabalená fólií.  

 

Spot eba zdivo Porotherm 8 P+D  

Tab. 6.7 Spot eba zdiva Porotherm 8 P+D  

Porotherm 
8 P+D 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Celkový 
po et 
(m2) 

Pracnost 
zd ní 

(hod/m2) 

Celkem 
(ks) 

Po et 
palet 

1.NP 19.8.2013 21.8.2013 100 0,50 800 7 

2.NP 21.8.2013 23.8.2013 104 0,50 832 7 

3.NP 23.8.2013 27.8.2013 104 0,50 832 7 

 
 
Dodávka zdiva Porotherm 8 P+D  

Tab. 6.8 Dodávka zdiva Porotherm 8 P+D  

Datum 
dodávky 

Porotherm 
8 P+D 

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

19.8.2013 1.NP 7 1 1,17 

21.8.2013 2.NP 7 1 1,17 

24.8.2013 3.NP 7 1 1,17 

 
 
 
6.5  Tepeln  izola ní malta pro vn jší st ny Porotherm TM 
 

 
Obr. 6.5 Malta Porotherm TM 

[ Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 

 



Technické údaje: 

 

Složení:    - hydraulické pojivo, perlit, p ísady 

 

Maximální zrnitost ( mm ):          2 

Pevnost v tlaku ( 28 hodin, N/mm2 ):        5  

Pot eba vody ( l ) :             17-19  vody / 50 sm si 

Vydatnost ( l ):              min. 40 malty / 40 suché sm si 

Doba zpracovatelnosti ( hod ):         cca 2       

 

Dodávka: 

 

Po et pytl  ( ks/pal )            55 

Hmotnost palety ( kg )            1 155 

 

Malta pro zd ní je dodávána na staveništ  v pytlích na paletách o rozm ru 1 200 x 800 mm. 

Pytle o objemu 40 l a hmotnosti 22,5 kg jsou na palet  zabaleny fólií. 

 
 
Dodávka zdící malty Porotherm TM pro zdivo Porotherm 36,5 P+D 
 
 

Tab. 6.9 Dodávka malty Porotherm TM pro zdivo Porotherm 36,5 P+D 

Porotherm 
TM 

Dodávka 
materiálu 

Objem 
prací  
(m2) 

Spot eba 
malty 
(l/m2) 

Celkem 
malty 

( l ) 

Po et pytl  
(ks) 

Po et 
palet 

1.NP 12.5.2013 324 34 11 016 275 5 

2.NP 12.6.2013 324 34 11 016 275 5 

3.NP 14.7.2013 324 34 11 016 275 5 

Atika 14.7.2013 80 34 2720 60 
1+ 

z statek 
z 3.NP 

 
 
 
 
 
 



6.6  Vápenocementová zdící malta Profi Dur 100  

 
Obr.6.6 Zásobník Profi Dur 100 

[ Zdroj . 20 - http://www.profiambau.cz/ ] 

 

 
 
Technické údaje: 
 
Složení:      - vápenný hydrát, portlandský cement, minerální plnivo a p ísady 

 

Maximální zrnitost ( mm ) :          4 

Pevnost v tlaku ( 28 hodin, N/mm2 ):       10  

Pot eba vody ( l ):             5-6 l  vody / 50 sm si 

Vydatnost ( l ):              24- 26 malty / 40 suché sm si 

Doba zpracovatelnosti ( hod ):         1,5      

 

Dodávka: 

 

Malta pro zd ní je dodávána na staveništ  v zásobníku o objemu podle pot eby.  

 

 

 

 

 



Dodávka zdící malty Profi Dur 100 pro zdivo Porotherm 30 P+D 

 

Tab. 6.10 Dodávka malty Profi Dur 100 pro zdivo Porotherm 30 P+D 

Malta 
Profi 
Dur 

Dodávka 
materiálu 

Objem 
prací 
(m2) 

Spot eba 
malty 
(l/m2) 

Celkem 
malty 

( l ) 

Celkem suché sm si 
( l ) 

Objem 
zásobníku 

( m3 ) 

1.NP 

12.5.2013 

252 28 7 056 10 855 

31 445 
1 x 22 
1 x 10 

2.NP 239 28 6 692 10 295 

3.NP 239 28 6 692 10 295 

 
 
Dodávka zdící malty Profi Dur 100 pro zdivo Porotherm 11,5 P+D + Porotherm 8 P+D 

 

Tab. 6.11 Dodávka malty Profi Dur 100 pro zdivo  

Porotherm 11,5 P+D  a  Porotherm 8 P+D 

Malta 
Profi Dur 

Dodávka 
materiálu 

Objem 
prací 
(m2) 

Spot eba 
malty 
(l/m2) 

Celkem 
malty 

( l ) 

Celkem suché 
sm si 
( l ) 

Objem 
zásobníku 

( m3 ) 
Porotherm 
11,5 P+D 

1.NP 

17.8.2013 
 

309 11 3 400 5 230 

15 433 16 

Porotherm 
11,5 P+D 

2.NP 
171 11 1 881 2 893 

Porotherm 
11,5 P+D 

3.NP 
192 11 2 112 3 520 

Porotherm 
8 P+D 
1.NP 

100 8 800 1 230 

Porotherm 
8 P+D 
2.NP 

104 8 832 1 280 

Porotherm 
8 P+D 
3.NP 

104 8 832 1 280 

 
 
 



6.7  POROTHERM p eklad 7 
 

 
Obr. 6.7 P eklad Porotherm p eklad 7 

[ Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 
 
Technické údaje: 
 
 
Rozm r p ekladu ( š x v x d, mm):          70 x 238 x 1 000 až 3 500 

Hmotnost ( kg/m ):               35  

Sou initel tepelné vodivosti ( W/ (m.K ):        1,00 

 

Dodávka: 

 

POROTHERM p eklady 7 jsou dodávány po 20-ti kusech  na d ev ných  hranolech o rozm ru 

75 x 75 x 960 mm sepnuté paletovací páskou. 

 
 
Spot eba p ekladu pro 1.NP 

 

Tab. 6.12 Spot eba p eklad  pro 1.NP 

Délka 
p ekladu 

(mm) 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Celkový 
po et  
(ks) 

Hmotnost 
( kg/m ) 

Hmotnost 
P ekladu 

(kg) 

Po et 
palet 

2 500 

13.5.2013 27.5.2013 

56 35 87,5 3 

1 750 8 35 61,2 1 

1 500 4 35 52,5 1 

1 250 76 35 43,7 4 

1 000 8 35 35,0 1 

 
 
 
 



Dodávka p eklad  pro 1.NP 

 

Tab. 6.13 Dodávka p eklad  pro 1.NP 

Datum 
dodávky 

Délka 
(mm) 

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

14.5.2013 2500 3 1 1,75 

14.5.2013 1700 1 1 0,489 

14.5.2013 1500 1 1 0,210 

15.5.2013 1250 4 1 0,786 

15.5.2013 1000 1 1 0,28 

 
 
Spot eba p ekladu pro 2.NP 

 

Tab. 6.14 Spot eba p eklad  pro 2.NP 

Délka 
p ekladu 

(mm) 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Celkový 
po et 
(ks) 

Hmotnost 
( kg/m ) 

Hmotnost 
P ekladu 

(kg) 

Po et 
palet 

2 500 

13.6.2013 27.6.2013 

56 35 87,5 3 

1 750 8 35 61,2 1 

1 500 4 35 52,5 1 

1 250 80 35 43,7 4 

1 000 4 35 35,0 1 

 
 
Dodávka p eklad  pro 2.NP 

 

Tab. 6.15 Dodávka p eklad  pro 2.NP 

Datum 
dodávky 

  Délka 
(mm) 

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

14.6.2013 2500 3 1 1,75 

15.5.2013 1700 1 2 0,489 

15.5.2013 1500 1 2 0,210 

15.5.2013 1250 4 2 0,874 

15.5.2013 1000 1 2 0,140 

 
 
 
 
 



Spot eba p ekladu pro 3.NP 

 

Tab. 6.16 Spot eba p eklad  pro 3.NP 

Délka 
p ekladu 

(mm) 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Celkový 
po et  
(ks) 

Hmotnost 
( kg/m ) 

Hmotnost 
P ekladu 

(kg) 

Po et 
palet 

2 500 

15.7.2013 29.7.2013 

56 35 87,5 3 

1 750 8 35 61,2 1 

1 500 4 35 52,5 1 

1 250 80 35 43,7 4 

1 000 4 35 35,0 1 

 
 
Dodávka p eklad  pro 3.NP 

 

Tab. 6.17 Dodávka p eklad  pro 3.NP 

Datum 
dodávky 

délka 
(mm) 

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

17.7.2013 2500 3 1 1,75 

17.7.2013 1700 1 1 0,489 

17.7.2013 1500 1 1 0,210 

18.7.2013 1250 4 2 0,874 

18.5.2013 1000 1 2 0,140 

 
 
 
6.8  Keramobetonové nosníky POT 
 

 

Obr.6.8 Stropní nosník POT  

[ Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 

 

 



Technické údaje: 

 

Rozm r cihelné tvarovky CNt-PTH, P15 ( mm ):     160 x 60 x 250  

Rozm r nosníku ( mm ):             160 x 230 x 6 500 až 8 250 

Hmotnost ( kg/m ):               21,7 až 25,6  

Beton t ídy :                 C 25/30 

Výztuž:                   BSt 500 M 

Tepelný odpor stropu bez konstrukce podlahy ( m2K/W ):  0,34  

 

Dodávka: 

 

Nosníky jsou dodávány voln . P i skladování a manipulaci je t eba podkládat nosníky 

v maximální osové vzdálenosti 500mm od konc  nosník . Podkladky musí být ze d eva a 

minimální rozm r 40 x 20 mm. Proklady musí být svisle nad sebou a v míst  sváru p í né 

výztuže s horní výztuží. Na staveništi je t eba nosníky ukládat podle délek. 

 
 
Spot eba nosník  POT pro 1.NP 

 

Tab. 6.18 Spot eba nosník  POT pro 1.NP 

Délka 
nosníku 

(mm) 

Zahájení 
prací 

Celkový 
po et  
(ks) 

Hmotnost 
( kg/m ) 

Hmotnost 
Nosníku 

(kg) 

Hmotnost 
celkem 

(kg) 

8 000 

27.5.2013 

29 25 200 5 800 

6 750 44 25 168,75 7 425 

6 500 26 25 162,5 4 225 

6 000 26 25 150 3 900 

5 500 28 25 137,5 3 850 

3500 8 25 87,5 700 

 

 

 

 

 

 

 



Dodávka nosník  POT pro 1.NP 

 

Tab. 6.19 Dodávka nosník  POT pro 1.NP 

Datum 
dodávky 

Délka 
(mm) 

Po et 
nosník  

Denní 
dodávka 

Scania P230 

Hmotnost  
(t) 

26.5.2013 8 000+3500 29 + 8 1 6,5 

26.5.2013 6 750 44 1 7,425 

26.5.2013 6 500+6 000 26 + 26 1 8,125 

27.5.2013 5 500 28 1 3,85 

 
 
Spot eba nosník  POT pro 2.NP 
 
 

Tab. 6.20 Spot eba nosník  POT pro 2.NP 

Délka 
nosníku 

(mm) 

Zahájení 
prací 

Celkový 
po et  
(ks) 

Hmotnost 
( kg/m ) 

Hmotnost 
Nosníku 

(kg) 

Hmotnost 
celkem 

(kg) 

8 000 

26.6.2013 

29 25 200 5 800 

6 750 44 25 168,75 7 425 

6 500 26 25 162,5 4 225 

6 000 26 25 150 3 900 

5 500 28 25 137,5 3 850 

3500 8 25 87,5 700 

 
 
 
Dodávka nosník  POT pro 2.NP 
 

 
Tab. 6.21 Dodávka nosník  POT pro 2.NP 

Datum 
dodávky 

Délka 
(mm) 

Po et 
nosník  

Denní 
dodávka 

Scania P230 

Hmotnost  
(t) 

26.6.2013 8 000+3500 29 + 8 1 6,5 

26.6.2013 6 750 44 1 7,425 

26.6.2013 6 500+6 000 26+26 1 8,125 

27.6.2013 5 500 28 1 3,85 

 
 
 
 



Spot eba nosník  POT pro 3.NP 
 
 

Tab. 6.22 Spot eba nosník  POT pro 3.NP 

Délka 
nosníku 

(mm) 

Dodávka 
materiálu 

Celkový 
po et  
(ks) 

Hmotnost 
( kg/m ) 

Hmotnost 
Nosníku 

(kg) 

Hmotnost 
celkem 

(kg) 
8 000 

28.7.2013 

36 25 200 7 200 

6 750 44 25 168,75 7 425 

6 500 36 25 162,5 5 850 

6 000 28 25 150 4 200 

5 500 28 25 137,5 3 850 

 
 
 
Dodávka nosník  POT pro 3.NP 

 

Tab. 6.23 Dodávka nosník  POT pro 3.NP 

Datum 
dodávky 

Délka 
(mm) 

Po et 
nosník  

Denní 
dodávka 

Scania P230 

Hmotnost  
(t) 

28.7.2013 8 000 36 1 7,2 

28.7.2013 6 750 44 1 7,425 

28.7.2013 6 500 36 1 5,850 

29.7.2013 5 500+6 000 28+ 28 1 8 

 
 
 
6.9  Stropní vložky MIAKO 
 
a)pro osovou vzdálenost 625 mm 

 
Obr.6.9 Stropní vložka Miako 23/62,5     Obr.6.10 Stropní vložka Miako 8/62,5  

[ Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 
 



Technické údaje: 

 

Rozm r vložky Miako 23/62,5 ( mm )         250 / 525 / 230 

Hmotnost Miako 23/62,5 ( kg )           18,1 

Po et vložek na palet  ( ks )            40 

Hmotnost palety ( kg )              780 

Rozm r vlozky Miako 8/62,5 ( mm )         250 / 525 / 80 

Hmotnost Miako 8/62,5( kg )            8,8 

Sm rná pracnost zd ní ( Nh/m2 )          1,31 

Po et vložek na palet  ( ks )            96 

Hmotnost palety ( kg)              915  

 

Dodávka: 

 

Stropní vložky Miako PTH jsou dodávány na staveništ  na d ev ných vratných paletách o 

rozm ru 1180 x 1000 mm. Palety jsou obaleny v ochranné fólii. 

 
 
b)pro osovou vzdálenost 500 mm 
Technické údaje: 
 
 

 
Obr.6.11 Stropní vložka Miako 23/50     Obr.6.12 Stropní vložka Miako  8/50  

[ Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 
 

Technické údaje: 

 

Rozm r vložky Miako 23/50 ( mm )         250 / 400 / 230 

Hmotnost vložky Miako 23/50 ( kg )         14,4 

Po et vložek na palet  ( ks )            60 

Hmotnost palety ( kg )              900 



Rozm r vložky Miako 8/50 ( mm )          250 / 390 / 80 

Hmotnost vložky Miako 8/50 ( kg )         6,4 

Po et vložek na palet  ( ks )            144 

Hmotnost palety ( kg )              1 010 

Sm rná pracnost zd ní ( Nh/m2 )          1,31 

 

Dodávka: 

 

Stropní vložky Miako PTH jsou dodávány na staveništ  na d ev ných vratných paletách o 

rozm ru 1180 x 1000 mm. Palety jsou obaleny v ochranné fólii. 

 
 

Spot eba vložek Miako pro 1.NP 

 

Tab. 6.24 Spot eba vložek Miako pro 1.NP 

Druh 
materiálu 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Po et 
(ks) 

Hmotnost 
(kg) 

Celkem 
(kg) 

Po et 
palet 

23/62,5 27.5.2013 3.6.2013 187 18,1 3 874 5 

8/62,5 27.5.2013 3.6.2013 3 8,8 26,4 1 

23/50 27.5.2013 3.6.2013 3 429 14,4 49 377 58 

8/50 27.5.2013 3.6.2013 129 6,4 825,6 1 

 
 
Dodávka vložek Miako pro 1.NP 

 

Tab. 6.25 Dodávka vložek Miako pro 1.NP 

Datum 
dodávky 

Druh 
materiálu 

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

24.5.2013 
23/62,5 
8/62,5 

5 
1 

1 
0,915 
0,026 

24.5.2013 23/50 9 2 0,900 

27.5.2013 23/50 9 2 0,900 

28.5.2013 23/50 9 2 0,900 

29.5.2013 
23/50 
8/50 

4 
1 

1 
0,900 
0,825 

 
 
 
 



Spot eba vložek Miako pro 2.NP 

    

Tab. 6.26 Spot eba vložek Miako pro 2.NP 

Druh 
materiálu 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Po et 
(ks) 

Hmotnost 
(kg) 

Celkem 
(kg) 

Po et 
palet 

23/62,5 27.6.2013 4.7.2013 187 18,1 3 874 5 

8/62,5 27.6.2013 4.7.2013 3 8,8 26,4 1 

23/50 27.6.2013 4.7.2013 3 429 14,4 49 377 58 

8/50 27.6.2013 4.7.2013 129 6,4 825,6 1 

 
 
Dodávka vložek Miako pro 2.NP 

 

Tab. 6.27 Dodávka vložek Miako pro 2.NP 

Datum 
dodávky 

Druh 
materiálu 

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

26.6.2013 
23/62,5 
8/62,5 

5 
1 

1 
0,915 
0,026 

26.6.2013 23/50 9 2 0,900 

27.6.2013 23/50 9 2 0,900 

28.6.2013 23/50 9 2 0,900 

1.7.2013 
23/50 
8/50 

4 
1 

1 
0,900 
0,825 

 
 
Spot eba vložek Miako pro 3.NP 

 

Tab. 6.28 Spot eba vložek Miako pro 3.NP 

Druh 
materiálu 

Zahájení 
prací 

Dokon ení 
prací 

Po et 
(ks) 

Hmotnost 
(kg) 

Celkem 
(kg) 

Po et 
palet 

23/62,5 29.7.2013 5.8.2013 138 18,1 2 497 4 

8/62,5 29.7.2013 5.8.2013 2 8,8 17,6 1 

23/50 29.7.2013 5.8.2013 4 398 14,4 63 331 74 

8/50 29.7.2013 5.8.2013 111 6,4 710 1 

 

 

 

 

 



Dodávka vložek Miako pro 3.NP 

 

Tab. 6.29 Dodávka vložek Miako pro 3.NP 

Datum 
dodávky 

Druh 
materiálu  

Po et palet (ks) 
Scania P230 

Denní 
dodávka 

Hmotnost palety 
(t) 

28.7.2013 
23/62,5 
8/62,5 

4 
1 

2 
0,915 
0,035 

28.7.2013 23/50 9 2 0,900 

29.7.2013 23/50 9 2 0,900 

30.7.2013 23/50 9 3 0,900 

2.8.2013 23/50 9 1 0,900 

3.8.2013 
23/50 
8/50 

2 
1 

1 
0,900 
0,710 

 
 
7. 10  V ncovka VT 8/27,5 

 
 

Obr. 6.13 V ncovka  VT 8/27,5 
[ Zdroj . 8 - http://www.wienerberger.cz/ke-stažení-download/technické-podklady] 

 
 
Technické údaje: 
 
 
Rozm ry d/š/v ( mm ):            497 / 80 / 275 

T ída objemové hmotnosti ( kg/m3 ) :      800-1000 

Hmotnost ( kg/ks ) :            8,7 až 10,9 

Pevnost v tlaku ( N/mm2 ) :          15/12 

Spot eba ( ks/m2 ):             2 

Spot eba malty ( l/m2 ) :           8 

Sm rná pracnost zd ní ( hod/m2 ) :       0,25 

 



Dodávka: 

 

Po et cihel (ks/pal)             96 

Hmotnost palety (kg)            max. 1 050 

 

V ncovky jsou dopravovány na staveništ  na vratných d ev ných paletách o rozm ru  

1 180 x 1 000.  Palety jsou obaleny v  ochranné folii. 

 

 
Spot eba V ncovky VT 8/27,5  

Tab. 6.30 Spot eba V ncovky VT 8/27,5 

Místo 
Zahájení 

prací 
Dodávka 
materiálu 

Celkový 
po et 
(ks) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
celkem 

(kg) 

Po et 
palet 

1.NP 27.5.2013 26.5.2013 240 8,7 - 10,9 2 616 3 

2.NP 27.6.2013 26.6.2013 240 8,7 - 10,9 2 616 3 

3.NP 29.7.2013 28.7.2013 240 8,7 - 10,9 2 616 
2+z statek 
z 1.NP a 

2.NP 
 
Dodávka V ncovky VT 8/27,5 

 

Tab. 6.31 Dodávka V ncovky VT 8/27,5 

Datum 
dodávky 

Materiál  
Po et palet (ks) 

Scania P230 
Denní 

dodávka 
Hmotnost palety 

(t) 

27.5.2013 VT 8/27,5 8 1 1,050 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Individuální kalkulace náklad  za ízení staveništ  

 

Kalkulace náklad  na za ízení staveništ  vychází z p edpokladu, že stavební firma, která bude 

stavbu provád t si veškeré vybavení bude pronajímat. Rozpo et byl vypracován v programu 

Bild power. 

POLOŽKOVÝ ROZPO ET 

Rozpo et 
Individuální kalkulace náklad  za ízení 
staveništ  JKSO  

Objekt 
1 
  

 
Kalkulace za ízení staveništ  
  

Stavba 
1 
  

  
Administrativní budova 
  

Projektant   Typ rozpo tu   
Zpracovatel 
projektu       
Objednatel       

Dodavatel   Zakázkové íslo    
Rozpo toval   Po et list    

 

ROZPO TOVÉ NÁKLADY 
 

Základní rozpo tové náklady Ostatní rozpo tové náklady 

  HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0 

Z PSV celkem 1 425 366 Oborová p irážka 0 

R M práce celkem 0 P esun stavebních kapacit 0 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 

ZRN celkem 1 425 366 Za ízení staveništ  0 

Provoz investora 0 

HZS 0 Kompleta ní innost (I D) 0 

ZRN+HZS 1 425 366 Ostatní náklady neuvedené 0 

ZRN+ost.náklady+HZS 1 425 366 Ostatní náklady celkem 0 
Základ pro DPH 20,0 %    1 425 366 K  
DPH 20,0 %   285 073 K  
Základ pro DPH 0,0 %   0 K  
DPH   0,0 %   0 K  

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 710 439 K  

 

 

 

 



Rekapitulace stavebních objekt  a provozních soubor  

íslo a název objektu / provozního souboru   
Cena 

celkem 

Základ 
DPH 14 

% 

Základ 
DPH 20 

% 

DPH 
celkem 

% 

1 Kalkulace za ízení staveništ    1 710 440 0 1 425 366 285 073 100,0 

Celkem za stavbu     1 710 440 0 1 425 366 285 073 100,0 

         

         
         

Rekapitulace stavebních díl  

íslo a název dílu   % HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
0 Cena za energie na provoz staveništ  10,9 0 155 144 0 0 0 
1a Oplocení staveništ  6,7 0 95 696 0 0 0 
1b Staveništní rozvody inženýrských sítí 2,0 0 29 000 0 0 0 
1c Pronájem kontejner  23,1 0 329 220 0 0 0 
1d P ívod vody,elektrické energie a kanalizace 0,3 0 3 595 0 0 0 
1e Staveništní komunikace 45,7 0 650 885 0 0 0 
1f Zemní práce pro rozvody sítí 1,9 0 27 482 0 0 0 
1g Osv tlení a elektrické rozvodové sk ín  0,9 0 12 294 0 0 0 
1h Stroje a za ízení 8,6 0 122 050 0 0 0 
Celkem za stavbu   100,0 0 1 425 366 0 0 0 

Rekapitulace vedlejších rozpo tových náklad  

Název vedlejšího nákladu       
Cena 

celkem 
Ztížené výrobní podmínky       0 
Oborová p irážka   0 
P esun stavebních kapacit   0 
Mimostaveništní doprava   0 
Za ízení staveništ    0 
Provoz investora   0 
Kompleta ní innost (I D)   0 
Rezerva rozpo tu   0 
Celkem za stavbu         0 



POLOŽKOVÝ ROZPO ET

P. . 
íslo 

položky 
Název položky MJ 

množstv
í 

cena / 
MJ 

celkem 
(K ) 

Díl
: 

0 Cena za energie na provoz staveništ          

1 a Vodovod a kanalizace  ks 1,00 39 093,00 39 093,00 

2 b Elektrická energie  ks 1,00 
116 
051,00 

116 051,00 

  Celkem za 0 Cena za energie na provoz staveništ        155 144,00 
Díl
: 

1a Oplocení staveništ          

3 a 
Oplocení TEMPOLINE (v=2m) , 260 bm 
Cena 
zahrnuje=doprava,montáž,demontáž,odvoz 

m síc 8,00 11 962,00 95 696,00 

    - Vcen  je zapo ítáno :betonový podstavec, spojovací prvky, 
vzp ry,  vstupní branka, vjezdová brána se vytvo í p ídáním 
plastového kole ka pro snadn jší manipulaci p i otevírání. 

    

        
        
  Celkem za 1a Oplocení staveništ        95 696,00 
Díl
: 

1b Staveništní rozvody inženýrských sítí         

4 a P ípojka NN  ks 1,00 6 000,00 6 000,00 
5 b P ípojka kanalizace  ks 1,00 10 000,00 10 000,00 
6 c P ípojka vody  ks 1,00 13 000,00 13 000,00 

  Celkem za 1b Staveništní rozvody inženýrských sítí       29 000,00 
Díl
: 

1c Pronájem kontejner          

7 a Obytbý kontejner pro stavbyvedoucího  m síc 8,00 1 800,00 14 400,00 
8 b Obytný kontejner pro mistra  m síc 8,00 1 800,00 14 400,00 
9 c Obytný kontejner pro technickéhý dozor  m síc 8,00 1 800,00 14 400,00 
10 d Obytný kontejner pro dodavatele  m síc 8,00 1 800,00 14 400,00 
11 e Obytný kontejner pro vrátného  m síc 8,00 1 800,00 14 400,00 
12 f Sanitární kontejner  m síc 8,00 4 900,00 39 200,00 
13 g Sanitární kontejner  m síc 8,00 4 900,00 39 200,00 
14 h Obytný DUO kontejner  m síc 8,00 3 900,00 31 200,00 
15 i Obytný DUO kontejner  m síc 8,00 3 900,00 31 200,00 
16 j Skladový kontejner  m síc 8,00 1 400,00 11 200,00 
17 k Skladový kontejner  m síc 8,00 1 400,00 11 200,00 
18 l Doprava na místo ur ení  11 ks kontejner  ks 1,00 29 300,00 29 300,00 
19 m Manipulace autem s HR p i dovozu  ks 11,00 500,00 5 500,00 
20 o Montáž DUO kontejner   ks 1,00 11 980,00 11 980,00 
21 p Doprava z místa ur ení  ks 1,00 29 300,00 29 300,00 
22 q Manipulace autem s HR p i odvozu  ks 11,00 500,00 5 500,00 
23 r Demontáž DUO kontejner   ks 1,00 6 940,00 6 940,00 
24 s Kone né išt ní: Kontejner sanitární  ks 2,00 700,00 1 400,00 
25 t Kone né išt ní: Kontejner obytný  ks 7,00 500,00 3 500,00 
26 š Kone né išt ní: Kontejner skladový  ks 2,00 300,00 600,00 

  Celkem za 1c Pronájem kontejner        329 220,00 



Díl
: 

1d P ívod vody,elektrické energie a kanalizace 

27 a PVC trubka 110mm, délka 5m  ks 5,00 318,00 1 590,00 
28 c PVC odbo ka KGEA 110/110/45 st.  ks 2,00 75,00 150,00 
29 d Zátka KGM 110  ks 1,00 15,20 15,20 
30 e P ívod vody 3/4 ´´  m 50,00 35,00 1 750,00 
31 g Odbo ka  25 x 3/4´´, 45 st  ks 2,00 45,00 90,00 

  Celkem za 1d P ívod vody,elektrické energie a kanalizace     3 595,20 
Díl
: 

1e Staveništní komunikace         

32 a P íprava terénu  Sh 4,00 780,00 3 120,00 

33 b 
Pronájem bet. panel  3000 x 2000 x 150 
mm  

ks 1 116,00 250,00 279 000,00 

34 c Št rkové lože pod betonové panely  m3 15,00 275,00 4 125,00 
35 d Nakládka panel   ks 186,00 120,00 22 320,00 
36 e Vykládka panel   ks 186,00 120,00 22 320,00 
37 f Doprava na staveništ   auto 20,00 8 000,00 160 000,00 
38 g Odvoz ze staveništ   auto 20,00 8 000,00 160 000,00 

  Celkem za 1e Staveništní komunikace       650 885,00 
Díl
: 

1f Zemní práce pro rozvody sítí         

39 a 
Výkop kabelové kabelové rýhy ší ky 
35/hloubka 60  

m 118,00 185,00 21 830,00 

40 b Kabelové lože 2 x 10 cm, kopaný písek  m 118,00 17,50 2 065,00 
41 c Výstražná folie ší ka nad 30cm  m 118,00 6,90 814,20 
42 d Zához rýhy kabelové  m 118,00 23,50 2 773,00 

  Celkem za 1f Zemní práce pro rozvody sítí       27 482,20 
Díl
: 

1g Osv tlení a elektrické rozvodové sk ín  

43 a Svítidlo OW s m ížkou  ks 4,00 399,00 1 596,00 
44 b Výbojka sodíková irá SHC/E27/70W  ks 4,00 299,00 1 196,00 
45 c Sloup osv tlovací 8m  ks 4,00 458,00 1 832,00 
46 d Elektrický kabel CYKY 3 x 2,5  m 118,00 24,00 2 832,00 
47 e Elektrický kabel CYKY 5 x 2,5  m 118,00 41,00 4 838,00 

  Celkem za 
1g Osv tlení a elektrické rozvodové 
sk ín  

      12 294,00 

Díl
: 

1h Stroje a za ízení         

48 a Hlavní staveništní rozvad  NG Energy MS2  m síc 8,00 1 500,00 12 000,00 
49 b Staveništní rozvad  NG Energy MS10  m síc 8,00 1 100,00 8 800,00 
50 c Stavební výtah lanový nákladní A43H  den 135,00 320,00 43 200,00 
51 d Montáž + demontáž stavebního výtahu  ks 1,00 2 500,00 2 500,00 
52 e Doprava stavebního výtahu  km 50,00 25,00 1 250,00 
53 f Revize stavebního výtahu  ks 1,00 1 800,00 1 800,00 
54 g Zásobníkové silo na suché sm si Profi  zdarma 2,00     
55 h Rozvoz sila  km 100,00 35,00 3 500,00 
56 i Zaškolení obsluhy  ks 1,00 1 000,00 1 000,00 

57 j 
Kontejner na odpad + doprava a  likvidace 
odpadu  

m síc 8,00 3 000,00 24 000,00 

58 k 
Kontejner na odpad + doprava a  likvidace 
odpadu  

m síc 8,00 3 000,00 24 000,00 

  Celkem za 1h Stroje a za ízení       122 050,00 



8. Záv r 

 

 1) Náklady na vybudování za

 - cena bez DPH:    

 - cena v etn  20 % DPH:

 

Graf  8.1 Procentuální zastoupení jednotlivých díl

 

2) Cena náklad  na za ízení staveništ

 

-Celkové náklady na stavbu

-Procentuální sazba pro budovy ob

-Cena staveništ  podle procentuální sazby 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých díl

Náklady na vybudování za ízení staveništ  podle individuální kalkulace 

           1 425 366 K

 20 % DPH:           1 710 439 K

8.1 Procentuální zastoupení jednotlivých díl  staveništ  z celkové ceny

ízení staveništ  podle procentuální sazby z celkové ceny díla

 

Celkové náklady na stavbu:                            31 231 315 K

Procentuální sazba pro budovy ob anské je      2,75 % 

podle procentuální sazby      678 663 K  

Procentuální zastoupení jednotlivých díl  staveništ  z celkové 

podle individuální kalkulace  

 

 

 

celkové ceny 

celkové ceny díla 

315 K . 

 z celkové ceny



Za ízení staveništ  iní 5,48 % z celkové ceny stavby. Cena staveništ  je vyšší než je 

stanovená procentní sazba a to z d vodu, že byly kalkulovány i prvky, s kterými dnešní 

stavební firmy disponují zcela b žn .  

Z ekonomického hlediska ceny za ízení staveništ  je d ležité, jestli stavební firmy, která 

bude stavbu provád t má ve vlastnictví stavební bu ky, nebo alespo   vlastní panely pro 

staveništní komunikaci, které jsou nejv tší položky vynaložené na za ízení staveništ .  
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