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14 Za ízení staveništ  1:200 8xA4 



1. Úvod diplomové práce

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace dle vyhlášky . 499/2006 

Sb. pro základní školu 1. Stupn . Práce byla zam ena na obvodový pláš . Sou ástí práce 

bylo vyhotovení rozpo tu a harmonogramu na zam enou ást, tj. obvodový pláš . 

  

Diplomová práce je len na na textovou ást a zpracovanou projektovou dokumentaci. 

Textová ást obsahuje  pr vodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zásady organizace 

výstavby, technickou zprávu, technickou zprávu za ízení staveništ , technologický postup pro 

provedení obvodového plášt . V záv ru textové ásti jsou uvedeny p ílohy, které obsahují i 

rozpo et a harmonogram. 

V pr vodní zpráv  jsou uvedeny základní údaje o stavb . V souhrnné technické zpráv  je 

zam ení na jednotlivé ásti. ást organizace výstavby se zabývá za ízením staveništ , 

bezpe ností ochran  a ochran  zdraví p i práci a ochranou životního prost edí. Technická 

zpráva je zam ena na jednotlivé stavební konstrukce. Technologický postup eší správné 

postupy p i výstavb  obvodového plášt  a použití vhodných pracovních pom cek a 

mechanism . 

Ve výkresové ásti jsou vloženy zpracované stavební výkresy, v rozsahu dle specifikace 

zadání diplomové práce. 



¨ 

B.  Pr vodní zpráva



2. Pr vodní zpráva

1. Identifika ní údaje 

Název akce: Základní škola 

Místo stavby: U H išt  5, Senohraby  

Parcela íslo: 148/4 

Stupe  PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: St edo eský 

Stavební ú ad: Benešov, okres Benešov 

Investor: obec Senohraby 

  M stský ú ad  

  P í ná 61 

  251 66, Senohraby 

Dodavatel stavby: Pelgas s.r.o. 

  ernokostelecká 23,  

  100 00, Praha 10 

Projektant:  Gazdová Linda 

Spolupráce na projektu 

Stavební ást: viz. Projektová dokumentace 

Statika: viz. Statická dokumentace 

Technika prost edí staveb: viz. Projektová dokumentace TZB 

Požární ochrana: viz. Požární zpráva 

Elektro: viz. Projekt elektro 



2. Údaje o stávajících pom rech staveništ

Škola bude postavena na stavební parcele . 148/4 o celkové vým e 3 200 m2 v 

katastrálním území obce Senohraby (Praha – Východ). Pozemek se nachází u hlavní ulice U 

H išt . Hlavní vchod je z ulice U H išt  a vedlejší (zadní) vede na ulici Pod školou a na ulici U 

H išt . Parcela je umíst na ve svažitém terénu. Na pozemku se v sou asné dob  nachází vyšší 

porost (ke e a stromy), které budou v p ípravné fázi stavby p ed z ízením staveništ

odstran ny. Z geotechnického pr zkumu bylo zjišt no podloží pozemku, které je št rko-jílové 

pevné n kdy až skalní konzistence. Pronikání radonu nebylo zjišt no a hladina podzemní 

vody byla zjišt na v hloubce 9,5 m pod p vodním terénem. Napojení na inženýrské sít  je 

provedeno u fasády jižního pohledu z ulice U H išt , kde budou vedeny p ípojky. 

  

3. P ehled výchozích podklad  a provedených pr zkum

Mapové podklady: 

katastrální mapa 1:2000, 

výškopisné a polohopisné zam ení 1:500, 

inženýrsko-geologický a radonový pr zkum. 

Ostatní podklady: 

vlastní pr zkumy, zam ení a fotodokumentace, 

požadavky investora, 

zákon .  183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu ve smyslu pozd jších 

p edpis , 

vyhláška . 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, 

energetický audit. 

4. Spln ní požadavk  dot ených orgán

 Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro stavební povolení. Požadavky 

dot ených orgán  byly zahrnuty do projektové dokumentace a p i dalších požadavcích bude 

dopln na. 



5. Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – dle vyhlášky . 

268/2009 Sb. ze dne 9. ervna 1998 a vyhlášky . 499/2006 Sb. 

6. Údaje o spln ní územních regulativ

Projekt byl navrhován dle územního plánu obce Senohraby a odpovídá jejich požadavk m.  

7. V cné a asové vazby 

U stavby nejsou p edpokládány v cné a asové vazby. 

8. P edpokládaná lh ta výstavby a popis postupu výstavby 

Zahájení stavby b ezen 2013 

Ukon ení stavby erven 2015 

9. Orienta ní statistické údaje o stavb

Zastav ná plocha celkem: 491,04 m2 

Obestav ný prostor: 5401,44 m3



C. Souhrnná technická zpráva

  



3. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

a) Zhodnocení staveništ

Budoucí stavba se bude nacházet na stavební parcele . 148/4 o celkové vým e 3 200 m2

v katastrálním území obce Senohraby (Praha – Východ). Hlavní vchod je z ulice U H išt  a 

vedlejší (zadní) vede na ulici Pod školou a na ulici U H išt . Parcela je umíst na ve svažitém 

terénu. Na pozemku se v sou asné dob  nachází vyšší porost (ke e a stromy), které budou 

v p ípravné fázi stavby p ed z ízením staveništ  odstran ny. Z geotechnického pr zkumu bylo 

zjišt no podloží pozemku, které je št rko-jílové pevné konzistence až skalní. Pronikání radonu 

nebylo zjišt no a hladina podzemní vody byla zjišt na v hloubce 9,5 m pod p vodním 

terénem. Napojení na inženýrské sít  je provedeno u fasády jižního pohledu z ulice U H išt , 

kde budou vedeny p ípojky. 

  

2. Urbanistické a architektonické ešení stavby 

Základní škola se bude nacházet u vrcholu kopce v obci Senohraby v ulici U H išt , na 

jejíž komunikaci pro p ší je umíst n i hlavní vchod do budovy. U hlavního vchodu je 

komunikace ze zámkové dlažby a je v mírném spádu svedena od budovy. Umíst ní a veškeré 

podmínky jsou v souladu s regula ním plánem. Na komunikaci, na které je umíst na škola, je 

osazeno dopravní zna ení snižující rychlost projížd jících vozidel na 30 km/h. Tato 

komunikace není hlavní komunikací obce Senohraby. 

Objekt má ješt  v zadní ásti vedlejší vchod, který je elem do zahrady. Tento bude sloužit 

pro jako východ do zahrady pro (využito žáky nap . v dob  p estávky). Zahrada je zatravn na, 

upravena a po obvod  budou vysázeny stromy. P dorys objektu je mírného písmene L, kde u 

rovné ásti je hlavní vchod. V zadní ásti je umíst na sklen ná fasáda, která prosv tluje 

schodiš ový prostor. Budova má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní, dosahuje výšky 

11,4 m. Zast ešení je provedeno plochou st echou a povrchovou vrstvou z asfaltového pásu. 



3. Technické ešení 

Základy 

Objekt je založen na základových prefabrikovaných dvoustup ových patkách o 

rozm rech 2 x 2 m a uložených na hutn ném pískovém loži. Patky jsou propojeny 

prefabrikovanými základovými prahy, jejichž velikosti jsou specifikovány v tabulkách u 

výkresu základ . Mezi patkami a prahy je železobetonová deska tl. 150 mm, betonu C 20/25 a 

s výztuží 150/150/4 mm. Deska je uložena na podkladním hutn ném št rku frakce 16-32 mm, 

tl. 350 mm. 

Konstruk ní systém

Konstruk ní systém tvo í železobetonový montovaný skelet, který je spojován 

systémem Peikko (kotevní botky a šrouby). Cely systém je z  betonu C 25/30. Systém je 

tvo en sloupy 400 x 400 mm a plochých pr vlak  1200 x 250 mm v podélném sm ru 

v p í ném sm ru je skelet vyztužen na okrajích povaly 600 x 250 mm. 

Obvodový pláš

V podzemní ásti je skeletová konstrukce opat ena obvodovým plášt m 

z prefabrikovaných železobetonových panel  tl. 300 mm, z d vodu zemních tlak . 

V nadzemní ásti od prvního podlaží je konstrukce plášt  z tvárnic POROTHERM Profi tl. 

400 mm a zateplení Baumit po celé výšce nadzemní ásti z šedého polystyrenu systému 

Baumit Star a podzemní ásti extrudovaného polystyrenu, hydroizolace a nopové folie. 

V zadní ásti se ješt  nachází oplášt ní ze sklen né fasády ukotvené na kovové konstrukce 

p ipevn né na pr vlaky. 

Stropy 

Konstrukce stropu je tvo ena dutinovými panely Spiroll tl. 250 mm poskládaných 

vedle sebe o ší ce jednoho panelu 1200 mm. V p ípad  otvor  se dají panely do ur itého 



rozm ru vy íznout a ve v tších parametrech otvoru je provedena vým na a dobetonávka 

z betonu C 25/30 a výztuží pr m ru 6 mm. Rozm ry panel  i s p ípadnými otvory nebo 

vým nami jsou uvedeny v tabulce u výkresu stropu (tabulka je vždy uvedena na 1 podlaží). 

Schodišt

Propojení mezi jednotlivými podlažími je opat eno prefabrikovaným schodišt m 

uloženým na nosných st nách Porotherm Profi tl. 400 mm a pr vlakem. Schodišt  má 

povrchovou úpravu z betonové dlažby a ze spodní strany je omítnuto. Osv tlení schodišt  je 

provedeno p írodn  sklen nou fasádou. Zajišt ní proti pádu je provedeno kovovým zábradlím 

s výplní ze sklen ných tabulí a kovovými madly upevn nými na betonovou st nu, která je 

jádrem pro výtahovou šachtu. Betonová st na je z betonu C 20/25 a tlouš ky 200 mm. Výtah 

je bez strojovny typu Free -Votolift IV. 

Zast ešení

Plochá st echa tvo ená nosnou konstrukcí z dutinových panel  Spiroll tl. 250 mm, 

parozábrany Sklodek, spádové vrstvy z tepelné izolace Rigips EPS 100, spádu 2 %. 

Povrchová úprava st echy je z hydroizola ních pás  Sklodek. 

         

Vn jší plochy  

Okolní plochy kolem budovy jsou provedeny ze zámkové dlažby v pískovém loži. Od 

domu je dlažba mírn  svahovaná, kv li odtoku deš ové vody. V bo ní ásti stavby jsou kv li 

svažitému terénu provedeny gabionové st ny. Okolní úprava zahrady je provedena osetím 

travní sm sí a vysázenými stromy po obvodu pozemku s nízkými k ovinami u zadního 

vstupu. 



4. Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

V ulici U H išt  vede p ší i dopravní komunikace, na které bude snížena rychlost. 

Inženýrské sít  jsou vedeny touto ulicí ze kterých budou provedeny p ípojky pro objekt 

s parcelním íslem 148/4. Kanaliza ní p ípojka z materiálu PVC, DN 200, délky 9,6 m 

napojená p es kanaliza ní šachtu typu Tegra 425 na ve ejnou kanalizaci DN 500. Vodovodní 

p ípojka z PVC, DN 32, délky 8,1 m napojená p es vodovodní šachtu Gonap typu VŠ 1500 

z ve ejného vodovodu DN 110. Plynovodní p ípojka z PE, DN 32, délky 6,6 m napojená p es 

hlavní uzáv r umíst ný na fasád  budovy z ve ejného st edotlakého plynovodu. Elektrokabel 

AYKY 4 x 80, délky 5,6 m napojen p es elektrom rnou sk í  umíst nou taktéž na fasád  vedle 

HUP. 

5. ešení dopravní a technické infrastruktury 

Vstup do objektu je z ulice U H išt . Povrch ze zámkové dlažby se sklonem od budovy. 

Vedle p ší komunikace je dopravní komunikace s asfaltovým povrchem. Dále je od objektu 

vyveden zadní vstup, který je veden na ulici Po í anskou se sklonem 7,5% (skopce od 

objektu), nebo na ulici U H išt  se sklonem 9% (do kopce od objektu). 

6. Vliv stavby na životní prost edí 

Stavba bude mít ur itý vliv na životní prost edí, avšak p i dodržení p edepsaných postup

a dodržení pravidel, nebudou tyto negativní. Jelikož v této oblasti je provedena oddílná 

kanalizace bude deš ová voda svedena odd len  od splaškové. Odpady budou t íd ny a 

vhazovány do barevn  odlišených kontejner  vedle budovy, jejich odvoz bude zajišt n obcí 

Senohraby. P i výstavb  bude odpad vhazován do kontejneru umíst ným v za ízení staveništ

u staveništní komunikace a bude odvážen na ízenou skládku ur enou obcí. Budova bude 

vytáp na plynovými kotli. 

  



7. Bezbariérové ešení okolí stavby 

Základní škola je ešena pro bezbariérový p ístup. Vchod do budovy je pozvolným 

zvýšením k budov , též kv li odtoku deš ové vody. Propojení mezi patry je opat eno výtahem 

Votolift IV. Na každém pat e jsou bezbariérové toalety pro dívky i chlapce. 

8.  Pr zkumy a m ení 

P ed zahájením veškerých úkon  byly provedeny geotechnické pr zkumy. P ed zapo etím 

stavebních prací a i b hem nich byly a budou provád na geodetická zam ení. Výstavba bude 

provád na dle p edpis  a bude provád na pr b žná kontrola. 

9. Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zam ení. 

10. len ní stavby 

Stavba je len na na stavební objekty: 

SO 01 – NOVOSTAVBA OBJEKTU 

SO 02 – P ÍPOJKA NN, KANALIZACE, VODY, PLYNU

SO 03 – ZPEVN NÉ PLOCHY, TERÉNÍ ÚPRAVY 

11. Vliv stavby na okolí 

Stavba nebude mít na okolí žádný vliv. 

12.  Ochrana zdraví a bezpe nosti pracovník

B hem výstavby musí být dodržena vyhláška o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci 

( . 324/90 Sb.), a také musí být dodrženy pracovní postupy a technologické postupy výrobc

dodávaných konstruk ních prvk  a materiál . Pracovníci pro zvláštní innosti (je ábník, 

vaza  atd.) musí mít p íslušné zvláštní proškolení a pr kaz. 



Na bezpe nost práce bude dohlíženo dle zákona . 309/2006 Sb., a ustanovení zákona 

.22/1997 Sb. v platném zn ní a na n j navazující ustanovení vlády. 

P i budoucím provozu bude bezpe nost práce dle norem SN EN 1050 (83 3010), SN ISO 

3864 (01 8010), SN 26 9030. Pro kotelny platí SN 07 0703 v etn  zm ny . 6. 

13.   Mechanická odolnost a stabilita 

Konstruk ní prvky jsou navrhovány z technických list  výrobc . V podzemním podlaží 

jsou navrženy montované železobetonové panely z d vod  zemních tlak  na konstrukci. 

14.   Požární bezpe nost 

Požární bezpe nost je stanovena p íslušným specialistou.  

15.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

Základní škola nebude mít negativní vliv na životní prost edí p i výstavb  a ani b hem 

jejího užívání. Nebudou použity zvláštní technologie, které by mohly negativn  ovliv ovat 

životní prost edí. Odpad bude ukládán dle zákonu . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní 

pozd jších p edpis . Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 

Sb. B hem užívání objektu bude odpad t íd n. B hem výstavby bude odpad odvážen na 

ízenou skládku a t íd n dle druhu odpad , nebezpe ný odpad bude t íd n podle vyhlášky  

(dle vyhlášky . 381/2001 Katalog odpad  a seznam nebezpe ných odpad  ve zn ní 

pozd jších p edpis ). 

Zásady pro nakládání s odpady 

P i provozu je nutné: 

minimalizovat vznik odpad , t ídit jednotlivé druhy odpad , recyklovat odpady, 

minimalizovat odpady k p ímému skládkování. 



Kategorizace odpad

Stavební odpady - p edpokládané množství a zp sob nakládání 

   kategorie odpadu 

 17 09 04 Sm sné stavební odpady  

Odpady vzniklé provozem 

kategorie odpadu       (t/rok)  nakládání s odpadem

20 01 21* Zá ivky     0,015t N  OZO 

20 03 01 Sm sný komunální odpad         0,9t  O 

16.   Bezpe nost p i užívání 

Bezpe nost p i užívání nebude ohrožena. 

17.   Ochrana proti hluku 

Hluk z provozu na komunikaci bude ešen izola ním sklem v oknech. Jiné zdroje hluku 

nehrozí.  

18.   Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace Baumit musí spl ovat požadavky dle vyhlášky . 151/2001. Vn jší 

obvodová konstrukce objektu bude spl ovat požadavky novely normy SN 73 0540-2 (8) z 

roku 2007 a m rnou energetickou spot eby dle vyhlášky . 291/2001. Pro ov ení skledeb je 

provedeno posouzení v programu Teplo (viz p ílohy). 

(t/rok) 

17 01 01 Beton 1,0t O 

17 02 01 D evo 3,0t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,3t O 

17 04 05 Železo a ocel 2,0t O 



19.   Bezbariérové ešení stavby 

Základní škola je ešena bezbariérovým p ístupem. Pohyb mezi patry je umožn n 

výtahem a na každém pat e jsou zp ístupn ny bezbariérové toalety pro dívky a chlapce zvláš . 

20.   Ochrana stavby p ed škodlivými vn jšími vlivy 

Vzhledem k nezjišt nému výskytu škodlivých vliv  nejsou tyto projektovou dokumentací 

ešeny. 

21.   Ochrana obyvatelstva 

P i výstavb  se provede provizorní oplocení kv li zamezení vstupu nepovolaných osob. 

22.   Inženýrské stavby (objekty) 

a) Splašková voda bude svedena do jednotné ve ejné kanalizace p es revizní šachtu. P ípojná 

kanalizace bude mít profil DN 200. Deš ová voda bude svedena do oddílné kanalizace. 

b) P ípojka vody bude napojena na ve ejný vodovod p es vodom rnou šachtu s vodom rem 

v ní. Vodovodní p ípojka bude mít profil DN 32. 

c) Elektrická energie bude napojena p ívodním kabelem AYKY 4 x 80. 

d) Plynovodní p ípojka bude napojena z hlavního ádu plynovodu STK a DN 32. 

e) Hlavní vchod je umíst n na ulici U H íšt , zadní vchod je sveden do ulice Po í anská 

f) Povrchovou úpravou komunikace pro p ší je zámková dlažba. Povrchovou úpravou p ilehlé 

komunikace je asfaltová vrstva. Zahradní ást bude oseta trávníkem se stromy po obvodu a 

k oviny u zadního vchodu do objektu. 

g) elektronické komunikace 

P ipojení na elektronické komunikace není sou ástí této PD. 



D. Zásady organizace výstavby

  



4. Zásady organizace výstavby

1. Charakteristika staveništ

Objekt bude vystaven na parcele . 148/4 o celkové vým e 3 200 m2 v katastrálním 

území obce Senohraby. Staveništ  bude umíst no p edevším v zadní ásti pozemku jižn , kde 

budou prostory pro skladovaný materiál a v žový je áb, na postraní ásti východn  budou 

umíst ny staveništní bu ky a staveništní komunikace. Staveništní komunikace bude 

vybudována ze silni ních panel  a vjezd i výjezd povede z ulice U H išt . U vjezdu bude 

vrátnice, kde bude dohled hlída em na vstup osob a pohyb vozidel. Dále u vjezdu, budou 

umíst ny administrativní kancelá e, uzamykatelné sklady a sanitární bu ky. Staveništ  bude 

provizorn  oploceno a brány budou uzamykatelné. 

2. Inženýrské sít  a jiné za ízení 

Objekt bude napojen na inženýrské sít  p ípojkami, které povedou z ulice U H išt . 

Vodovod DN 32 z materiálu PVC bude napojen p es vodom rnou šachtu typu GONAT typu 

VŠ 1500. Kanalizace DN 200 napojená p es kanaliza ní šachtu typu TEGRA 425. P ívod 

elektrické energie bude proveden zemním kabelem AYKY 4x80 p es elektrom rnou sk í

s hlavním rozvad em 3.0.3., která bude umíst na na fasád  budovy. Plynovod DN 32 

s plynom rem uvnit  budovy a hlavním uzáv rem na fasád  p ed objektem. Staveništ  bude mít 

napojení na ve ejné inženýrské sít  – vodovod, kanalizace a elektrika p es budoucí napojení pro 

objekt. 

3. Napojení staveništ  na energie 

Napojení na elektrickou energii bude provedeno z hlavního staveništního rozvad e. 

4. Bezpe nost a ochrana zdraví 

Staveništ  bude oploceno kovovým plotem do výšky 1,8 m, p i každodenním ukon ení 

prací bude uzamykáno z d vodu zamezení vstupu nepovolaných osob a krádeže materiálu.  

Veškeré stavební a montážní práce p i kompletaci staveništ  a realizaci stavby budou 



provád ny v souladu s ustanovením NV . 362/2005 o bližších požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky, NV 

. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

staveništích a zákon 309/2006 o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci. Pracovníci musí být ádn  a pravideln  proškolováni a na speciální práce (je ábník, 

vaza  atd.) musí mít platný pr kaz o odborné zp sobilosti, kterým prokazují absolvování 

speciálních proškolení. 

5. Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm

Staveništ  bude provedeno dle výkresu za ízení staveništ  a technické zprávy. Na 

staveništi budou dodrženy veškeré zákonné požadavky, normy a p edpisy. 

6. Za ízení staveništ   

Na za ízení staveništ  budou použity stavební bu ky (stavební kontejnery). Bu ky budou 

sloužit pro administrativní ú ely, sanitární, šatny a jako uzamykatelné sklady pro stroje a 

dražší materiál. Ke každé bu ce je p iveden elektrický proud a k sanitární bu ce je navíc 

p ivedena voda a kanalizace. Staveništní komunikace je zhotovena ze silni ních panel  a 

z nich jsou také provedeny zpevn né podklady pod bu ky a pot ebný materiál a hlavní stroje 

(autoje áb, zásobník maltové sm si atd.). Celé za ízení staveništ  je oploceno a opat eno 

uzamykatelnými branami. Veškeré za ízení staveništ  je umíst no jako stavba do asná a bude 

po dokon ení stavby odstran no a okolí upraveno. 

7. Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení 

Použité stavební bu ky nevyžadují žádné povolení ani ohlášení stavebnímu ú adu.  

8. Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

P i práci musí dbát pracovníci o své zdraví a bezpe nost a p edcházet jakémukoliv riziku. 

Pracovníci musí být pravideln  proškolováni a následn  i p ezkoušeni. Speciální práce jsou 



provád ny odborníky s prokázaným speciálním školením. Pracovníci na stavb  musí nosit 

p edepsané ochranné pracovní pom cky, od v a obuv. V prostoru stavby budou na ur ených 

místech umíst ny výstražné a informa ní tabulky. P i výstavb  je pot eba dodržet požadavky 

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

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

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 staveništích. 

9. Vliv stavby na životní prost edí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Odpad bude likvidován dle zákona . 

185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . Odpad bude recyklován jak p i 

výstavb , tak b hem následného užívání objektu.  

P ilehlé plochy a okolí nesmí být zne iš ovány a p i p ípadném zne išt ní se musí neprodlen

provést jejich následná o ista. 

P i stavebních pracích se musí dodržet NV . 502/2000 o ochran  zdraví p ed nep íznivými 

ú inky hluku a vibrací ve zn ní pozd jších p edpis , dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší 

p ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a p ílohy . 6 tohoto 

na ízení. Nejvyšší p ípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto 

na ízení. Pracovišt  s nep íznivými ú inky hluku a vibrací budou ozna ena výstražnými a 

informa ními tabulkami.  

10. Orienta ní lh ta výstavby 

Orienta ní doba výstavby je 28 m síc . Zahájení stavby za ne p edáním a p evzetím 

staveništ  mezi investorem a dodavatelem a po výstavb  tímto i skon í. Dodavatel se 

zavazuje investorovi, že provede veškeré stavební úkony a za stavbu nese záruky vyplývající 

z platné legislativy p ípadn  dále upravené smluvním vztahem. Po ukon ení stavby se 

za ízení staveništ  odstraní a terén upraví dle finální dispozice a osadí zelení. 



E. Technická zpráva



5. Technická zpráva

1. Ú el a popis objektu 

Cílem výstavby je základní škola pro první stupe  (1 – 5 t ída). Objekt bude vystav n na 

stavební parcele . 148/4 o celkové vým e 3 200 m2 v katastrálním území obce Senohraby. 

Hlavní vstup do budovy je proveden mírným sklonem ze zámkové dlažby z ulice U H išt , 

umíst n na jihozápad . Pozemek je umíst n ve svažitém terénu. V této oblastí se nachází 

zeminy št rkoo-jílové pevné konzistence až skalní. Z geologického pr zkumu byla zjišt na 

hladina podzemní vody, která je 9,5m pod povrchem p vodního terénu. P ípojky 

inženýrských sítí jsou vedeny p ímo z ulice U H išt .  

2. Urbanistické, architektonické, funk ní a dispozi ní ešení 

Urbanistické ešení 

Základní škola se nachází v Senohrabech, podél ulice U H išt . Do budovy vede p ší 

komunikace se schodišt m do vstupních dve í. Objekt je orientován jihozápadn  hlavním 

vchodem. Veškeré požadavky jsou v souladu s regula ním plánem. 

Architektonické a dispozi ní ešení   

Objekt má p dorysný tvar písmene L, kde vykrojená ást sm uje do zahrady 

severovýchodn . Podzemní podlaží je ešeno pro dílny a odpolední kroužky, kam je p ístup i 

z vedlejšího vchodu s malou šatnou, dále jsou zde umíst ny toalety a kotelna. V nadzemní 

ásti jsou 3 podlaží ukon ené plochou st echou. V prvním podlaží je umíst na knihovna, 

šatny pro každou t ídu a v každém pat e se nachází toalety. Ve druhém a t etím pat e jsou 

vždy dv  t ídy s místností pro družinu a úklidová místnost. Ve druhém pat e se nachází 

sborovna, která slouží jako kabinety u itel  a ve t etím pat e se nachází editelna a sekretariát. 

Personál má vždy vlastní kuchy ku a toaletu. 



3. Orienta ní statistické údaje o stavb

Zastav ná plocha celkem: 491,00 m2 

Obestav ný prostor: 5401,00 m3

4. Technické a konstruk ní ešení 

Hlavní nosná konstrukce je skeletová z prefabrikovaných železobetonových díl . 

Skeletový systém tvo í dvoustup ové patky 2000x2000 mm, základové prahy 400x500 mm, 

sloupy 400x400 mm, ploché pr vlaky 1200x250 mm, povaly 400x250 mm. Stropní 

konstrukce je z dutinových panel  SPIROLL, tlouš ky 250 mm a dobetonávky z betonu 

C20/25 s výztuží. Podlaží jsou spojena železobetonovým schodišt m uloženým na pr vlacích 

a nosné st n  POROTHERM Profi 40. Celou budovou je výškov  proveden výtah 

VOTOLIFT typ IV, které má jádro z železobetonové st ny tl. 200 mm z betonu C 20/25. 

Zast ešení je provedeno z panel  SPIROLL , spádové vrstvy z tepelné izolace EPS a 

hydroizolace. Obvodový pláš  tvo í železobetonové prefabrikované panely v podzemní ásti 

stavby a v nadzemní ásti systém POROTHERM Profi tl. 400 mm a zateplení kontaktním 

systémem Baumit Star, u schodišt  je obvodový pláš  z prosklené fasády ukotvené na 

pr vlaky. Výpln  otvor  jsou provedeny z plastových bílých oken Vekra Design a plastových 

dve í Vekra Prima. Ztužení nad otvory tvo í POROTHERM p eklad 7.  Vnit ní nosné st ny 

jsou z tvárnic POROTHERM AKU tl. 250 mm, p í ky jsou z tvárnic POROTHERM AKU 

tl. 115 mm a Profi 80 mm.  

5. P íprava území a zemní práce 

P ed zapo etím veškerých prací bude proveden geotechnický pr zkum, který bude 

zjiš ovat hladinu podzemní vody, mocnost a skladbu vrstev zeminy. Dále bude sejmuta ornice 

v tlouš ce 200 mm a uložena na mezideponii pro op tovné použití p i úpravách terénu. 

Výkopy budou svahovány (maximální spád 1:1) a ze strany hlavní ulice bude provedeno 

záporové pažení ze zápor HEA 260 v osové vzdálenosti 1,5 m, délky 7 m a d ev ných pažin. 

Vyt žené zemina bude rozd lena na dv ásti, z toho první menšího objemu bude uložena na 

mezideponii pro op tovné zahrnutí a druhá ást zeminy bude odvezena na skládku, kterou 

stanoví obec Senohraby. 



6. Základy a podkladní betony 

Objekt je založen na pefabrikovaných, základových, železobetonových, 

dvoustup ových patkách, uložených na št rkopískovém hutn ném loži a propojené 

základovými prahy na kterých bude uložena obvodová st na. Základová deska mezi prahy je 

tlouš ky 150 mm, z betonu C 20/25  a vyztužená kari sítí 6x100x100 a pod její vrstvou je 

št rkové podloží hutn né v tlouš ce 350 mm, frakce 16-32 mm. 

7. Svislé nosné konstrukce 

Hlavní ástí nosné svislé konstrukce jsou železobetonové montované sloupy rozm r

400 x 400 mm. Obvodová nosná konstrukce je tvo eno z keramických cihel POROTHERM 

Profi 40 a izolací ze systému Baumit EPS F 100 mm, zateplovacího systému Baumit Star 

v nadzemní ásti a v podzemní ásti železobetonové prefabrikované panely s tepelnou izolací 

z XPS 100 mm, hydroizolací a nopovou folií. Vnit ní nosné st ny jsou keramické tvarovky 

POROTHERM 25 AKU. Veškeré tvárnice jsou spojovány na tenkovrstvou maltu. V ásti 

zasypané zeminou je obvodová st na provedena z železobetonových prefabrikovaných panel

tlouš ky 300 mm, jejichž ú elem je zabránit vyboulení st ny zemními tlaky. Výtahová šachta 

je provedena z železobetonové st ny tlouš ky 200 mm, která tvo í jádro celou budovou.

8. Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je z dutinového panelového systému SPIROL. Tlouš ka stropu 250 

mm a dobetonávky tvo eny betonem C20/25 s výztuží pr m ru 6 mm. Panely jsou uloženy na 

pr vlacích. 

9. Schodišt

Spojení mezi jednotlivými patry je ešeno p ímo arým t íramenným pravoto ivým 

schodišt m. Schodišt  je železobetonové s povrchovou úpravou – betonové dlažby. Schodišt

je uloženo na pr vlaky a nosnou st nu z tvárnic POROTHERM Profi 40. Zábradlí je kovové 

s výplní ze sklen ných tabulí na jedné stran  a madly ukotvenými na st nu. 



10. Nosná konstrukce st echy 

Nosná konstrukce st ešního plášt  je tvo ena z dutinového panelového systému SPIROLL, 

tlouš ky 250 mm a železobetonových pr vlak . 

11. St echa  

  Plochá st echa je tvo ena dutinovými panely SPIROLL tl. 250 mm, asfaltovým 

nát rem, hydroizolací Sklodek 30 Standard Mineral tl. 3 mm, spádovou vrstvou z tepelné 

izolace Rigips EPS s nejmenší tlouš kou 200 mm a nejv tší 600 mm a hydrizolací Sklodek30 

Standard Mineral tl. 3 mm a vrchní vrstvou Sklodek 40 Special Dekor tl. 4 mm.

12. P ístup na st echu      

P ístup na st ešní rovinu je proveden výlezem, pomocí zabezpe eného stahovacího 

žeb íku. 

13. Komíny 

Školní budova bude vytáp na plynovým kotlem, tudíž bude v p ízemí umíst na kotelna 

s dvoupr duchovým komínovým systémem Schiedel Absolut 1616. 

14. P í ky 

V objektu jsou použité p í kové tvárnice POROTHERM 115 AKU a 80 Profi. 

15. P eklady  

P eklady jsou tvo eny ze systému POROTHERM 7 viz tabulky p eklad  v každém 

výkresu p dorysu. Proti vznikání tepelného mostu jsou p eklady dopln ny tepelnou izolaci. 



16. Podhledy a oplášt ní 

Podhledy jsou provedeny v celém p doryse krom  schodiš ového prostoru ze systému 

kazetového podhledu Aurora SQ s dutinou 200 mm. St ešní svody probíhající budovou jsou 

oplášt ny sádrokartonem tl. 15 mm. 

17. Podlahy 

Jednotlivé typy podlah jsou uvedeny v každém p doryse pro každou místnost v tabulce 

místností, v ezu A- A‘ jsou pak uvedeny celé skladby všech podlah. P ed za átkem realizace 

podlah musí být dokon eny veškeré instalace. Vrstvy podlah vyhovují hygienickým 

požadavk m a podlaha na terénu byla vyhodnocena v programu Teplo na posouzení 

teplotního faktoru, sou initele prostupu tepla a dotykovou teplotu. U každé podlahy bude 

provedena lišta nebo sokl a izola ní pásek. Betonový podklad bude dilatován 3x3 m.   

18. Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

 Proti zemní vlhkosti je použita izolace Sklodek 40 Special Dekor o tlouštce 4 mm, která 

je vytažena nad terén 500 mm.  

 Hydroizolace podlah: asfaltová lepenka A400H umíst ná mezi tepelnou izolací a betonovou 

mazaninou. 

 Plochá st echa: 1 vrstva – asfaltový nát r – tl. 2 mm

   2 vrstva – Sklodek 30 Standard Mineral – tl.3 mm

  Vrchní vrstvy – Sklodek 30 Standard Mineral – tl. 3 mm 

       Sklodek 40 Special Dekor – tl. 4 mm

19. Tepelná, zvuková a kro ejová izolace 

Tepelná izolace podlahy na terénu je tvo ena Rigips EPS 100, tl. 100 mm. Jako kro ejová 

izolace je použito Steprock, tl. 40 mm. Desky PPS tl. 80 mm mezi p eklady POROTHERM 7 

a mezi v ncovkou a železobetonovým v ncem. Na zateplení celého objektu je použit systém 

Baumit EPS a XPS. 



20. Omítky 

vnit ní – Baumit  MPI20 - tl. 10 mm, zrnitost 1 mm 

vn jší – Baumit Granoportop  - zrnitost 3 mm odstín 0023 a 1122 

sokl – Baumit Mosaiktop – odstín 052, výška 500 mm 

21. Obklady 

a) vnit ní – Nachází se v hygienických za ízeních a v každé u ebn  kolem umyvadla. 

Barevné ešení a typ obkladu bude ešeno architektem v pr b hu realizace stavby. 

b) vn jší - po obvodu budovy od kóty +0,300 k upravenému terénu je proveden soklový 

pás z kamínkové mozaiky typu Baumit Mosaik TOP 052.

22. Truhlá ské, záme nické a ostatní dopl kové výrobky 

 Okna a parapety budou plastové typu Vekra bílé barvy. Vstupní hlavní i vedlejší dve e 

do objektu budou plastové, prosklené, bílé barvy. 

 Mezi záme nické práce bude pat it kovové zábradlí na schodišti v celé výšce objektu. 

Vnit ní dve e budou d ev né plné, osazené do ocelových zárubní. 

23. Klempí ské výrobky   

Klempí ské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tlouš ky 0,5 mm. Jedná se 

o oplechování parapet  z vn jší strany, oplechování na st eše a prostup  nad st echou (komín, 

výlez, atika…). 

24. Malby a nát ry 

vnit ní - malby st n a strop  – akrylátový nát r Akryl a malí ský nát r Primalex. Odstín bude 

ur en architektem interiér . 

vn jší – probarvená omítka Baumit Granoportop odstínu 0023 a 1122 



25. V trání místnosti 

V trání místností je provedeno p irozeným zp sobem – okny. Jsou polohovatelné na 

ventilaci, nebo celkové otev ení. 

26. Venkovní úpravy 

Kolem celého objektu bude proveden okapovým chodník ze zámkové dlažby ší ky 

500 mm. Protože je objekt umíst n ve svažitém terénu bude pozemek upraven pomocí 

op rných gabionových st n. Okolní zpevn né plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby 

uložené v pískovém loži. 

P ístup bude z hlavní ulice U H išt , nebo ze zadní severní ulice Podskalská. 

27. Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou spl ovat požadavky Vyhlášky . 151/2001. Vn jší obálka objektu 

bude spl ovat požadavky novely normy SN 73 0540-2 (8) z roku 2007 a m rnou 

energetickou spot ebu dle vyhlášky . 291/2001. 

28. Zp sob založení objektu 

Objekt je založen na základových patkách z železobetonu C25/30 se št rkopískovým 

podložím. Základová deska tlouš ky 150 mm je z betonu C 20/25 a pod její vrstvou je 

št rkové hutn né podloží frakce 16 – 32 mm. Do základ  budou vloženy zemnící pásky. 

  

29. Vliv stavby na životní prost edí 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost edí. Odpad bude likvidován dle 

zákona . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . Odpad bude recyklován jak 

p i výstavb , tak b hem užívání objektu.  

P ilehlé plochy a okolí nesmí být zne iš ovány a p i p ípadném zne išt ní se musí provést 

jejich následná o ista. 



P i stavebních pracích se musí dodržet NV . 502/2000 o ochran  zdraví p ed nep íznivými 

ú inky hluku a vibrací ve zn ní pozd jších p edpis , dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší 

p ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a p ílohy . 6 tohoto 

na ízení. Nejvyšší p ípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto 

na ízení. 

Zásady pro nakládání s odpady 

P i provozu je nutné: 

minimalizovat vznik odpad , t ídit jednotlivé druhy odpad , recyklovat odpady, 

minimalizovat odpady k p ímému skládkování. 

Kategorizace odpad

Stavební odpady - p edpokládané množství a zp sob nakládání 

   kategorie odpadu 

 17 09 04 Sm sné stavební odpady  

Odpady vzniklé provozem 

kategorie odpadu       (t/rok)  nakládání s odpadem

20 01 21* Zá ivky     0,015t N OZO 

20 03 01 Sm sný komunální odpad         0,9t O 

(t/rok) 

17 01 01 Beton 1,0t O 

17 02 01 D evo 3,0t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,3t O 

17 04 05 Železo a ocel 2,0t O 



30. Dopravní ešení 

U objektu vede vedlejší silnice, na které budou osazeny zna ky pro zpomalení a 

p echodem pro p ší, jelikož se jedná o budovu základní školy. Silnice je z asfaltového povrchu 

a chodník rovnob žný s budovou a silnicí je ze zámkové dlažby.  

31. Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

Nevyskytují se škodlivé vlivy. 

32. Obecné požadavky na výstavbu 

P i provád ní stavebních a montážních prací je t eba dodržovat ustanovení NV . 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p í práci na pracovištích s 

nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky a NV . 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništních. Všichni pracovníci 

musí být proškoleni a p ezkoušeni z hlediska bezpe nosti práce a musí nosit ochranné 

pom cky. Pro zvláštní práce (práce ve výškách, je ábník, vaza , atd.) musí být speciální 

proškolení odbornou osobou a musí mít potvrzení o zp sobilosti provád ní t chto prací. Je 

pot eba zamezit vstupu nepovolaným osobám oplocením a vrátnicí. Na stavb  budou 

umíst ny výstražné a informa ní tabulky.  

33. Bilance energií – výpo et pot eby vody, výpo et splaškových a deš ových vod 

odvodn ných stokami 

Výpo et pot eby vody:

P edpokládaný po et žák  + zam stnanc : 35 os. 

1.)Ur ení specifické pot eby vody  

dle p ílohy .12k v. . 120/2011 Sb. iní spot eba vody pro školu  5 m3 na jednu os za rok 

(pr m rný po et pracovních dní 200).  

Specifická spot eba vody =5/200=0,025m3/obyvatel/den => 25 l/obyvatel/den 



2.)Pr m rná denní pot eba vody 

Qp=35.25=875 l/den 

3.)Maximální denní pot eba vody 

Qm=Qp.kd=875.1,4=1225 l/den=1,225 m3/den 

 kd=1,4 (velikost obce 1000-5000 ob.) 

4.)Maximální hodinová pot eba vody 

Qh=1/24.Qp.kd.kh=1/24.875.1,4.2,1=107,2 l/hod 

kd=2,1  

5.)Ro ní pot eba vody 

Qp.po et provozních dn  budovy=875.200=175000 l/rok =>175,0 m3/rok  

Výpo et splaškových a deš ových vod odvad ných stokami

Deš ové vody:

Výpo et pr toku deš ových vod:     Q=i*A*C  (l.s-1) 

     Q=0,03*340*1= 10,2 l/s 

Splaškové vody:    

33 x umyvadlo……………………..0,5*33=16,5 l/s 

2 x umývátko………………………..0,3*2=0,6 l/s 

2 x kuchy ský d ez………………..0,8*2=1,6 l/s 

K=0,7 

Qww = k*( DU)1/2= 0,7*4,32 = 3 l/s 



Stanovení obestav ného prostoru a odhad ceny a doby výstavby

Obestav n prostor (u eno z PD): 5401,44 m3

Odhad ceny: školy, typ C -cena za 1 m3 =>2538 k  v . DPH 

(cena ur ena dle cenové mapy vyhlášky 3, 2008, p íloha 2)  

Celková cena: 5401,44*2538 = 13 708 854,72 k



F. Technologie provád ní obvodového 
plášt



6. Technologie provád ní obvodového plášt

1. Úvod, obecné informace 

Jedná se budovu základní školy, umíst nou v obci Senohraby. Konstruk ní systém je 

prefabrikovaný železobetonový skelet s cihelnou vyzdívkou ze systému Porotherm broušené 

tvárnice tl. 400 mm s pevnosti v tlaku P15 a v 1 podzemním podlaží s obvodovou výplní ze 

železobetonových prefabrikovaných panel . Vnit ní st ny jsou provedeny ze systému 

Porotherm AKU a Profi broušené cihly o tlouš kách 250 mm, 115 mm a 80 mm s pevností 

v tlaku P10. Pro zd ní tvárnic byl zvolen systém broušených cihel se spojením na pero a 

drážku s tenkými spárami, kv li úspo e malty a pracovního asu. U schodiš ového prostoru 

tvo í obvodový pláš  sklen ná fasáda typu Jansen – Viss TVS p ipevn ná p es kovové 

sloupky a p í ky do pr vlaku s otevíracími ástmi. Otvory ve zdivu budou provedeny 

p eklady POROTHERM p eklad 7 délky 1000mm, 1750mm, 2500mm, 2750mm, 1250mm. 

Výplní okenních otvor  jsou plastová okna Verkra.  

2.  Materiály, doprava, skladování  

POROTHERM Profi broušené cihly tl. 400 mm. 

- Cihly jsou skladovány na paletách, zabalené do folie, která chrání p ed pov trnostními vlivy. 

Palety musí být položeny na rovné, zpevn né a odvodn né ploše (silni ní, staveništní panely). 

Palety mohou být maximáln  3 na sob . Umíst ní na staveništi je v dosahu v žového je ábu 

pro snadnou manipulaci na stavb , dle výkresu za ízení staveništ  skládka . 12. 

P eklady POROTHERM 7 

- Skladují se na d ev ných hranolech, nebo paletách uložených na rovném, zpevn ném a 

odvodn ném podloží. Na paletách jsou od výrobce zabaleny, ochrán ny proti nep íznivým 

vliv m (déš , sníh…). Maximální výška je 3 m. Umíst ní na staveništi taktéž dle výkresu 

za ízení staveništ  skládka .12. P i p evozu se musí dbát na ádnou stabilizaci, na upevn ní 

proti p eklopení, posunutí. 

POROTHERM Profi malta – malta pro tenké spáry. Pevnost v tlaku po 28 dnech je 10 N/mm2

a spot eba vody je 10l/25kg suché sm si. 



POROTHERM malta zakládací 

- Malta bude usklad ována v silu u zpevn né panelové komunikace, na zpevn ném podkladu. 

V pr b hu výstavby bude dle pot eby dopl ována. 

Zateplovací systém Baumit Star 

- Polystyrenové desky a sí ovina budou uskladn ny na plocho v suchém prost edí, budou 

chrán ny p ed mechanickým poškozením, UV zá ením a p sobením organických 

rozpoušt del. Hmoždinky budou skladovány v uzamykatelných skladech. Lepící hmoty, 

penetra ní nát ry budou skladovány v p vodních obalech, v suchu. Suchá omítková sm s 

bude skladována v silu. Zakládací, rohové a dopl kové profily budou uložené podéln  na 

rovné podložce a také v suchu. 

Železobetonové panely 

- st na bude složena ze dvou panel  položených na sob . Rozd lení je provedeno kv li 

p epravní velikosti. Rozm ry panel  jsou 2000 x 6000 x 300, 1750 x 6000 x 300. Skladování 

na staveništi je ve svislé poloze na zpevn né, odvodn né a rovné ploše, výška skladovaných 

dílc , nesmí p esáhnout 2000 mm. 

Nopová folie a HI pásy 

- Budou skladovány v rolích v p vodních obalech na zpevn né a rovné ploše. 

Materiál pro sklen nou fasádu 

- Materiál bude položen na d ev ných hranolech a chrán n proti pov trnostním vliv m, 

kotvící a drobný materiál bude ve skladovacích uzamykatelných bu kách. Sklen né tabule 

budou p epravovány automobilem s nosi em ur eným na p epravu skla. Sklen né tabule 

budou hned provozu zabudovány. 

3.  Pracovní podmínky, p ipravenost 

Podklad musí být o išt ný, bezprašný, rovný. Teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí 

se použít zmrzlý materiál (tvárnice, panely). P i ukon ení sm ny je t eba zakrýt rozd lanou 

st nu, aby nezatekla voda do dutin v cihle. 



4.  P evzetí staveništ

 Pro výstavbu železobetonových panel  musí být zhotoveny veškeré základové 

konstrukce a postaveny sloupy v 1. PP. 

Pro zd ní bude p evzata hotová skeletová konstrukce v patrech, kde m že probíhat zd ní.  

Sklen ná fasáda bude provedena po zhotovení skeletové konstrukce a vyzdívky v celé 

budov . Pro zhotovení a manipulaci je t eba, aby v okolí výstavby fasády byl prázdný prostor 

v obvodu 4 m. 

O p evzetí staveništ  bude sepsán protokol a podepsán. Pr b žn  bude veden stavební deník. 

5. personální obsazení 

Pracovníci musí být ádn  proškoleni oprávn nou osobou. 

Uložení železobetonových prefabrikovaných panel : 

1 eta:   - 6 pracovník

Provád t bude 1 eta. 

Provedení zd ného obvodového plášt : 

1 eta:    - 4 pracovníci 

ety pro zd ní budou 3. 

Montáž otvor : 

1. eta  - 2 pracovníci 

ety budou 3. 

Montáž sklen né fasády: 

1 eta:  - 6 pracovník  (3 záme níci, 3 sklená i) 

Montáž bude provád t 1 eta. 

Provedení zateplení: 

1 eta:  - 4 pracovníci 

ety budou 2. 

  



6. stroje a pom cky 

- vyrovnávací souprava, nanášecí válec, st nová spona, nivela ní p ístroj, lat , vodováha,  

zednická š ra, ocelové st nové spony, gumové kladivo, vrtací a vy ezávací p ípravky, 

manipula ní p ísavky, svá e ka, bruska, aku šroubovák, hoblík (na polystyren se skelným 

papírem), vrta ka, la , st rka, je áb, lešení, stavební výtah 

7. pracovní postup 

Obvodový pláš  ze železobetonových prefabrikovaných panel

Pro uložení panel  je pot eba mít p ipravené kotvení na sloupech. Panely se budou 

osazovat dle ozna ení. Každé pole je podéln  roz len no na dva panely, první spodní panel 

rozm r  2000 x 6000 x 300 mm a druhý 1750 x 6000 x 300 mm. Panely mají p ipravené 

otvory. Osazování je provád no ve svislé poloze, tj. ve které budou uloženy na stavbu. Po 

osazení se panely ukotví ke sloup m kotevními šrouby do zabudovaných profil . Panelu jsou 

ne sebe kotveny na sucho jako hladné a po dokon ení jsou spáry p etmeleny a panely 

v kone né fázi omítnuty. 

Prefabrikované žb panely 

Obr. 1 - Toposprefa [online]. [citováno 2012-1-11]. URL 

http://www.toposprefa.cz/downloads/katalog_mont_objekty.pdf 



Obvodový pláš  zd ný 

Vyzna ení umíst ní obvodové st ny POROTHERM Profi 40, tl. 400 mm dle 

výkresové dokumentace na stropní desku. Natavení hydroizola ních pás  na istý povrch 

v míst  vyzna ených st n. Výškové zam ení základové desky (– 3,500 m)  v místech 

budoucích st n.  Založení první vrstvy na speciální vápenocementovou zakládací maltu: 

 - Umístíme 1. ást vyrovnávací soupravy na nejvyšší bod základové desky. 

- Vyrovnávací souprava se nastaví tak, aby minimální tlouš ka maltové vrstvy byla 10mm. 

- Do 1. ásti vyrovnávací soupravy se svisle vloží la , na kterou se upevní tecí za ízení 

laseru a to do výšky laserového paprsku. Po dobu zakládání se nesmí s nivela ním p ístrojem 

hýbat. 

- P ípravek se p emístí do požadovaného místa pro zd ní a vyrovná se pomocí stav cích 

šroub  do pot ebné výšky a ší ky. 

- K 1. ásti vyrovnávací soupravy se p idá 2. ást ve vzdálenosti dle stahovací lat  (cca 2m). 

Na tuto ást se p emístí svislá la  s tecím za ízením laseru a vyrovná pomocí stav cích 

šroub . 

Vyrovnávací souprava 

Obr. 2 - Porotherm [online]. [citováno 2011-4-25]. URL http://www.wienerberger.cz/zdivo 

- Mezi dv ásti soupravy se nanáší malta a stahuje se pomocí lat  do úrovn  vodících lišt. 

P ebyte ná malta se odstraní. 



- jedna ást soupravy se p emístí ve sm ru nanášení malty, urovná se výška a ší ka a celý 

postup se opakuje. 

Položí se první vrstva cihel na základovou maltu. 

 - Nejprve se osadí rohové cihly, které jsou v sousedních vrstvách oto eny o 90°. 

- Mezi cihly se natáhne zednická š ra, podél které se pokládají další tvárnice. Tvárnice se 

urovnají podle vodováhy gumovou pali kou a výškový rozdíl nesmí p esáhnout 1 mm. 

Pokládka dalších vrstev cihel. 

 - P ipravíme si maltu pro tenké zd ní.  

 - P i vysokých teplotách se navlh í vrstva cihel, na kterou se bude malta pokládat. 

- Malta se nanáší pomocí nanášecího válce (válec se zásobníkem na maltu) pro siln jší 

tlouš ky st n a pro p í ky se cihly namá í do malty do hloubky max. 5 mm. 

- Cihly se pokládají na pero a drážku ve sty né spá e a na tenkovrstvou maltu v ložné spá e. 

 - Pro zd ní vyšších vrstev je pot eba použití kozového lešení. 

 1. výška – zd ní bez lešení do 1500 mm 

 2. výška  - zd ní s kozovým lešením od 1500 mm do 3000 mm 

Nanášení tenkovrstvé malty 

Obr.3 - Porotherm [online]. [citováno 2011-4-25]. URL http://www.wienerberger.cz/zdivo 



Úprava cihelných tvárnic se provádí ezáním pomocí ru ní elektrické pily s protib žnými 

listy. Vazba rohu se vytvá í pomocí rohových a polovi ních cihel, které se spojují ve sty né 

spá e maltou. Vazba cihel musí byt minimáln  0,4*h (tj. 100 mm). Vnit ní st ny se na vn jší 

zdivo napojuje pomocí st nové spony (nerezová kotva). V míst  napojení se sty ná plocha 

nanese maltou. Provedení otvor  ve zdivu je ešeno celými a polovi ními koncovými cihlami. 

- Cihly mají symetricky umíst né otvory kryty obvodovými p epážkami, cihly jsou bez per a 

drážek. 

- Po zabudování se p epážka jemným poklepáním odstraní u otvor , kde bude umíst n tepelný 

izolant. Vytvo í se pr b žná drážka v parapetu, ost ní a vloží se tepelná izolace. 

- V p ekladu je tepelná izolace umíst na ve stejné vzdálenosti, jako ost ní a parapet. 

Minimální p ekrytí izolantu je 40 mm. 

- Pro izolaci je použit extrudovaný polystyren. 

Po dokon ení a vyschnutí st n se pokra uje omítnutím z vnit ní a vn jší strany. Pro omítání 

vn jších st n je okolo stavby postaveno lešení se stavebním výtahem. 

Zateplení systémem Baumit Star 

P ed zahájením zateplování budou osazeny veškeré otvory v obvodové zdi. Zateplení 

se za ne provád t lepením tepeln  izola ních desek na základovou lištu od spoda nahoru 

s p evázaním o p l desky. Základovou lištu ukotvíme lepící hmotou a 3 hmoždinkami/bm. 

Lepící hmota Baumit StarContact se nanese metodou obvodového ráme ku a 3 vnit ních 

bod , tak aby kontaktní plocha slepu byla 40% plochy šedého fasádního polystyrenu, nebo ve 

spodní ásti stavby extrudovaného polystyrenu. 



Vazby izolantu 

Obr.4 - Baumit [online]. [citováno 2012-11-4]. URL 

http://www.baumit.cz/upload/Dokumentace/Technol_predpisy/Zateplovaci_systemy_Baumit_

-_TP.pdf 

Po zatvrdnutí lepící hmoty (2 dny) se kv li rovinnosti provede p ebroušení, odstraní se prach. 

Poté se fasádní desky kotví hmoždinkami do obvodového nosného plášt  budovy. Po et 

hmoždinek je 6 ks/m2. Dále se provede výztužná vrstva, kterou tvo í st rková hmota Baumit 

StarContact a sklotextilní výztuž Baumit StarTex. P ed nanesením kone né povrchové úpravy 

se nat e základní vrstva Uni Primer a jemn  p ebrousí, tím se odstraní malé nerovnosti. P i 

p eroušení nesmí dojít k poškození nebo obnažení sí oviny. Základní vrstva se nechá vyzrát 2 

dny. Jako kone ná úprava se nanese omítka Granopor v daném probarvení. 

 V podzemní ásti se tepelná izolace XPS zakryje nopovou folií a pod izolantem jsou 

ješt  nataženy asfaltové hydroizola ní pásy Sklodek 40 Special Mineral, které jsou kotveny 

na panely a celá skladba je postupn  p it žována nahrnutou zeminou. 

Provedení sklen né fasády 

Na stavb  se pospojuje nosná konstrukce T- spojkami (sloupek - p í ka – sloupek) a 

p ipev uje se kotvením k železobetonovým pr vlak m v každém pat e. Kotevní ásti jsou 

p iva eny na rám konstrukce sklen né fasády. Svary se musí po dokon ení ošet it 

protikorozními nát ry. Spojování sloupk  musí být ádn  ut sn no silikonem. Zasklívání se 

provádí z venkovní strany zasklívacími lištami. Pevné zasklené ásti a k ídla se t sní 

celoobvodovým EPDM t sn ním. 



Uchyceni sklen né fasády na vrchní stran

Obr.5 - Jansen [online]. [citováno 2012-11-10]. URL 

http://www.jansencz.cz/soubory/224cz.pdf 

8. Jakost a kontrola kvality 

Kontrolují se jednotlivé výšky vrstev pomocí lat , svislost zdiva a zateplení pomocí 

vodováhy, nebo olovnice na š rce. Stejn  tak železobetonové panely. P ed zapo etím 

veškerých prací se vždy zkontroluje rovinatost podkladu. Malta musí mít správnou 

konzistenci, které se dosáhne dodržením návodu výrobce. P i realizace st ny je nutné dodržet 

vazbu zdiva, nejmén  o 0,4*h (100 mm). Materiál nesmí být poškozen a obal neporušen. P i 

p ejímce materiálu se provádí vstupní kontroly. Po dokon ení provedených prací se musí 

staveništ  vyklidit a p ipravit na další práce. Veškeré kontroly se zapisují do stavebního 

deníku. P ebíraní hodových ástí musí být protokolárn  sepsáno a dílo musí odpovídat kvalit

a požadavk m a musí být hotové. 

Rovinatost podkladu 

Teplota podkladu nesmí být menší než +5°C. Podklad pro další práce musí být vždy 

suchý, rovný, istý a vyzrálý. Po realizace zdiva m že být maximální odchylka 5 mm mezi 

jednotlivými zdícími prvky v ploše. Pro montovanou ást stavby platí odchylka 5 mm ve 

svislém osazení prvk  v hran  úložné plochy a vodorovné. Celková svislost nesmí p ekro it 

30 mm ochylku. 



Provedené kontroly dle norem: 

SN EN 1015-12 Zkušební metody malt pro zdivo - ást 12: Stanovení p ídržnosti 

zatvrdlých malt pro vnit ní a vn jší omítky k podkladu 

SN EN 1015-17 Zkušební metody malt pro zdivo - ást 17: Stanovení obsahu ve vod

rozpustných chlorid  v erstvé malt

SN EN 1015-9 Zkušební metody malt pro zdivo - ást 9: Stanovení doby 

zpracovatelnosti a asu pro úpravu erstvé malty 

SN EN 1015-11 Zkušební metody malt pro zdivo - ást 11: Stanovení pevnosti 

zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku 

SN EN 1015-21 Zkušební metody malt pro zdivo - ást 21: Stanovení soudržnosti malt 

pro jednovrstvé vn jší omítky s podkladem 

SN EN 1015-18 Zkušební metody malt pro zdivo - ást 18: Stanovení koeficientu 

kapilární absorpce vody v zatvrdlé malt

SN EN 1745  Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových tepelných 

hodnot 

SN EN 1946-4 Tepelné chování stavebních výrobk  a stavebních dílc  - Specifická 

kritéria pro posuzování laboratorních m ení veli in ší ení tepla - ást 4: M ení metodou 

teplé sk ín

SN EN 1052-4 Zkušební metody pro zdivo - ást 4: Stanovení pevnosti ve smyku 

zdiva s hydroizolací 

SN EN 1052-3 Zkušební metody pro zdivo - ást 3: Stanovení po áte ní pevnosti ve 

smyku 

SN EN 1052-2 Zkušební metody pro zdivo - ást 2: Stanovení pevnosti v tahu za 

ohybu 



9. Bezpe nost a ochrana zdraví 

Pracovníci musí dbát na svou vlastní bezpe nost a nosit ochranné pom cky. Každý 

pracovník musí být proškolen a p i zvláštních výkonech musí být kvalifikaci – pr kaz 

(je ábník, svá e , atd.). Pracovníci své proškolení prokazují svým podpisem na seznam 

školených zam stnanc .  

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). 

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

zdraví p i práci na staveništích. 

  



G. Technická zpráva za ízení staveništ



7. Technická zpráva za ízení staveništ

1. Identifika ní údaje:  

Název stavby:  novostavba základní školy 

Místo stavby:   U H išt  5, Senohraby 

Parcela íslo:  148/4 

Investor:  obec Senohraby 

   M stský ú ad  

   P í ná 61 

   251 66, Senohraby 

Vypracoval:  Linda Gazdová 

Dvouletky 245,  

    100 00, Praha 10 

2. Popis stavby: 

Jedná se o základní školu se 3 nadzemními podlažími a 1 podzemním podlažím. 

Konstrukce budovy je tvo ena skeletovým systémem z  prefabrikovaných železobetonových 

dílc  s železobetonovými panely v podzemním podlaží a se zd nou výplní z tvárnic 

Porotherm AKU 40 v nadzemních podlažích a zvenku izolovaná systémem BaumitStar. 

Budova bude zast ešena plochou st echou tvo enou z panel  Spiroll, tepelné izolace a 



hydroizolace. Propojení mezi jednotlivými podlažími bude provedeno schodišt m a výtahem. 

Pro za ízení staveništ  bude proveden zábor pozemku 148/4, který vyty í objednatel a p edá 

po p evzetí staveništ . Pozemek je v majetku objednatele, provedeny a spln ny náležitosti 

uvedené v SoD. 

3. Charakter staveništ

Místo budoucí stavby je umíst no ve svažitém terénu, kde je travnaté území a nachází se 

zde vyšší porost (ke e, stromy), který bude p ed budováním za ízení staveništ  odstran n. 

Staveništ  je u hlavní ulice U H išt , kde bude umíst n vjezd i výjezd. 

4. Využití dosavadních objekt  pro ZS 

U této stavby nejsou uvažovány. 

5. Využití nov  budovaných objekt  pro ZS 

Na pozemku bude vybudováno za ízení staveništ , na kterém se budou nacházet do asné 

objekty - stavební kontejnery pro ná adí a drobný materiál, vrátnice, šatny, kancelá e a 

sociální za ízení. 

6. Mimoglobální objekty (MGZS) 

U této stavby nejsou uvažovány 

7. Spole né objekty ZS – sdružené za ízení staveništ

U této stavby nejsou uvažovány. 

8. Postup budování a likvidace staveništ

Prostor pro vybudování staveništ  je majetkem investora a v sou asné dob  je pozemek 

nevyužívaný. Pozemek bude provizorn  oplocen kovovým sí ovým oplocením 

s uzamykatelnou bránou pro vjezd a výjezd výšky 1800 mm. Investor vyty í stávající 



inženýrské sít  p ed zahájením prací. Po vyty ení objektu se sejme ornice o mocnosti 200mm. 

Staveništ  se za ne budovat hned po p edání pozemku od investora a déle se bude b hem 

výstavby dle pot eby p izp sobovat. Stavební kontejnery a jiné do asné objekty se po 

dokon ení výstavby budou postupn  odstra ovat a na záv r bude provedeno úplné vy išt ní 

objektu. P ed p edáním stavby bude vše dokon eno, staveništ  odstran no a pozemek uklizen.  

9. Uspo ádání staveništ

P ed zahájením budování staveništ  a jiných prací budou provedeny p ípojky – vodovod, 

kanalizace, plynovod, elektrický silnoproud. Za ízení staveništ  bude oploceno (výška 1800 

mm) s uzamykatelným vjezdem a p íjezdem. Bude provád no išt ní vozidel, aby 

nedocházelo ke zne iš ování komunikace. Pokud p esto dojde ke zne išt ní komunikace, 

bude pronajat istící v z a vozovka uklizena. U brány bude umíst na vrátnice, kde bude 

zapisován veškerý p íjezd a odjezd ze staveništ . Umíst ní skladovacích prostor pro 

prefabrikované kusy materiálu na stavbu jsou umíst ny v zadní ásti pozemku ozna ené na 

výkresu za ízení staveništ . Kontejnery pro administrativu a sociální za ízení jsou umíst ny 

v p ední ásti u vjezdu na staveništ . Hlavní staveništní komunikace je dvousm rná s otá ecí 

plochou a p ístupem pro vým nu sila ze silni ních panel  rozm r  1500 x 3000 mm. Na 

staveništi je pot eba v žového je ábu, který je umíst n u budoucí stavby na ploše zpevn né 

silni ními panely. Je áb má dosah i mimo staveništ  a proto je vyzna en zakázaný prostor 

manipulace z bezpe nostních d vod . Pod kontejnery bude také podklad ze silni ních panel

a pod skladovacími plochami bude terén zpevn n št rkovým podsypem frakce 8-16 mocnosti 

300 mm. 

10. Dopravní opat ení 

Vjezd a výjezd bude z ulice U H išt . P i budování p ípojek bude provoz na komunikaci 

ulice U H išt  omezen záborami. Ostatní pot ebné komunikace, které jsou pot eba pro 

p epravu materiálu jsou vyhovující a není t eba dalších úprav. Vnitrostaveništní komunikace 

bude tvo ena pojezdovými panely rozm r  3000/1500 mm.  



11. Zajišt ní zdroj  energie, vody pro ZS a odvodn ní staveništ

Pro staveništní pot ebu bude vybudovaná provizorní p ípojka z místní ve ejné vodovodní sít

v ulici U H išt . Místo napojení a vedení je vyzna eno na výkresu ZS. M ení odb ru vody na 

staveništi bude vy ešeno vodom rnou šachtou s vodom rem a uzáv rem. Vodovodní sí  bude 

mít DN 32.  

Zásobování staveništ  vodou

Na staveništi bude pot eba užitkové, pitné a požární vody. 

Spot eba vody:

Sou et spot eb p ipadající na práce provád né v období maximálního výkonu se stanoví podle 

vzorce:

Qn=(Pn*Kn/t*3600)  l/sec 

Kde Qn vte inová spot eba vody, 

 Pn spot eba vody na den, sm nu, 

 Kn sou initel nerovnom rnosti pro danou spot ebu, 

 t doba, po kterou je voda odebírána. 

Qn=   9,84  l/sec (výpo et viz. p íloha) 

Odpadová voda, jako je voda splašková, provozní a ze sociálního za ízení staveništ

bude odvád na p ípojkou napojenou p es kanaliza ní šachtu na hlavní ad v ulici U H išt . 

Kanaliza ní potrubí bude mít DN 100 



Odb r elektrické energie je ešen napojení p ípojky z ve ejné rozvodné sít  vedoucí 

pod komunikací v ulici U H išt . Kabeláž po staveništi bude vedena nad zemí na d ev ných 

podp rách ve výšce min. 4m.  

1.)  Ur ení druhu spot ebi :

Spot ebi e provozní – elektromotory, svá ecí agregáty, topidla, atd.  

Spot ebi e pro osv tlení, erpadlo, atd. 

2.) Stanovení maximálního zdánlivého p íkonu:

P =   114  kW ( výpo et viz  p íloha) 

3.) Ur ení vnitrostaveništního rozvodu NN:

Druh rozvodu – kabel na d ev ných podp rách nad zemí 

4.)P ipojení spot ebi  a rozvod uvnit  objektu:

Rozvod k jednotlivým spot ebi m je z odb rného místa proveden kabelem s m d nými 

sto enými vodi i v obalu z kau ukového vulkanizátoru. Kabely musí být umíst ny tak, aby 

nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

Komunikace bude ešena p es mobilní telefony. 

Kolem stavby bude provedeno osv tlení na stožárech. Budou osv tleny vchody do 

staveništních kontejner . Osv tlení bude umíst no u každého stavebního kontejneru nad 

vchodem a sv tlo bude napájeno z elektrické energie rozvodu do kontejner . Trasa a umíst ní 

jsou ve výkresu za ízení staveništ . P i pot eb  bude uvnit  objektu možnost použití 

žárovkových t les napájených z rozvad . 



12. ešení objekt  za ízení staveništ

Sociální za ízení staveništ

Za ízením staveništ  je sou ást sociální a sanitární kontejnery. Tyto kontejnery jsou 

pot eba k sociálním a hygienickým pot ebám pracovník . Množství a velikost sociálních a 

sanitárních za ízení závisí na po tu pracovník  a jejich pot eb. Za ízení musí být v souladu 

s platnými hygienickými p edpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. Stavební 

kontejnery budou položeny na panely o rozm ru 3x1,5 m. Budou vytáp ny elektrickým 

vytáp ním. Vedení a administrativa mají vlastní kontejnery. Za ízení staveništ  obsahuje ješt

kontejnery, které slouží jako uzamykatelné sklady a vrátnici.  

Návrh sociálního za ízení staveništ :

Je navrženo na maximální po et pracovník . Kte í se na dané stavb  vyskytnou, tj. 40 

Šatny:   min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 40*1,25 = 50 m2

          Navrženy 4 mobilní bu ky o rozm rech 6,6*2,5 m, tj. 6,6*2,5*4=60 m2

Záchody:  pot eba minimáln  2 mušle a 2 sedadla ( do 50 osob) 

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

          Navrženy je 6  sprch a 8 umyvadel. 

13. Systém zásobování materiály 

Beton bude dovážen autodomíchava i z betonárky v Benešov , která je vzdálená  15km. 

Tvárnice budou dováženy zabalené folií na paletách. Prefabrikované železobetonové dílce 

budou dováženy a skladovány na d ev ných pražcích nad zemí. Malta bude skladována v sile 

a dopl ována. Komunikace pot ebné pro p epravu materiálu jsou vyhovující a není pot eba 

dalších opat ení.  



14. Skladování na staveništi 

Tvárnice na paletách budou skladovány do výšky max. 2m. Materiál pravidelných tvar

m že být uložen do výšky 1,8m a ostatní materiály budou skladovány do výšky 1m. 

Jednotlivé skladovací plochy jsou ozna eny ve výkrese za ízení staveništ . Drahý a drobný 

materiál bude skladován v uzamykatelných skladech. 

15. Vliv na životní prost edí, odpady 

Životní prost edí m že být ohroženo zvýšeným hlukem, vibracemi a prašností. Ke 

zmírn ní budou provedena vhodná opat ení. Vozidla budou o iš ována, komunikace bude 

išt na a udržována v po ádku. V dob  od 22,00 do 6,00 bude dodržován no ní klid. Vzniklý 

stavební odpad se bude t ídit a odvážen na skládku (budou jej tvo it p edevším zbytky 

stavebních materiál  – cihelný materiál, betonová dr , asfaltové lepenky apod.). Provozní 

odpad bude t íd n a ukládán do kontejner  nebo plastových pytl  a jeho svoz bude zajišt n 

obcí Senohraby. P i výstavb  budou použity malé mechanismy a z velkých bude použit 

v žový je áb. Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii a ponechána pro zp tné zásypy. 

Zemina po výkopu základové jámy a patek bude z ásti uložena na mezideponii (úprava 

okolního terénu objektu) a z ásti odvezena na skládku. 

Stavební odpady - p edpokládané množství a zp sob nakládání

      (t/rok)  kategorie odpad

17 01 01 Beton      0,4   O 

17 02 01 D evo      0,3    O 

17 02 03 Plasty      0,1   O 

17 04 05 Železo a ocel     1,0   O 

17 09 04 Sm sné stavební odpady  



16. Bezpe nost práce 

P i všech pracích na staveništi je nutno pr b žn  a d sledn  dodržovat: 

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). 

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

zdraví p i práci na staveništích. 

Všichni zú astn ní pracovníci musí být seznámeni s p edpisy p ed zahájením prací a musí být 

pravideln  proškolováni odbornými pracovníky. Dále jsou povinni používat p i práci 

p edepsané osobní ochranné pom cky. Staveništ  bude ohrani eno oplocením a na vstupu 

ozna eno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu nepovolaných osob. 

  



H. P ílohy



8. P íloha .1 – Tepelné vyhodnocení  

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Obvodový pláš  v nadzemní ásti

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:  -13,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

Skladba konstrukce

íslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-]

  1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,004       0,800  12,0 

  2  Porotherm 40 na maltu lehkou  0,400       0,160  7,0 

  3  Baumit lep. malta (HaftMörtel)  0,002       0,800  18,0 

  4  Baumit EPS-F    0,100       0,041  40,0 

  5  Baumit lep. st rka (Baumit Kle  0,002       0,800  50,0 

  6  Baumit silikonová omítka (Sili  0,003       0,700  37,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,000 = 0,779 

 Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální 

hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou 

ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální 

povrchové teploty zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad 

požadavkem nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné 

vazby. 



II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)

 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

 Vypo tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

 Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

 most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)

Požadavky:   

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

materiálu v kondenza ní zón iní: 0,051 kg/m2,rok 

(materiál: Baumit EPS-F). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 

Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0219 kg/m2,rok 

Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 1,4262 kg/m2,rok 

 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

 Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Softwar 

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Podlaha na terénu   

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnit ní teplota Ti:  15,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:  5,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  16,0 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

Skladba konstrukce

íslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-]

 1  Dlažba keramická   0,009       1,010  200,0 

2  Stomix BetaFIX SB   0,005       0,780  25,0 

 3  Beton hutný 1   0,050       1,230  17,0 

 4  PE folie    0,0001     0,350  144000,0 

 5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 

 6  Bitadek 40 Standard Mineral 0,004       0,210  40000,0 

7  Bitadek 40 Standard Mineral 0,004       0,210  40000,0 

 8  Železobeton 1   0,150       1,430  23,0 

9  Št rk     0,350       0,650  15,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,349+0,000 = 0,349 

 Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 

 na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 



II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)

 Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

 Vypo tená hodnota: U =   0,23 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

 Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

 most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.3 v SN 730540-2)

 Požadavek: mén  teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

 Vypo tená hodnota: dT10 =   6,8 C 

 dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)

Název konstrukce:  Skladba st ešní konstrukce  

Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:  -13,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 

Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

Skladba konstrukce

íslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-]

  1  Dutinový panel    0,250       1,200  23,0 

  2  Asfaltový nát r    0,002       0,210  1200,0 

  3  Sklodek 30 Standard Mineral  0,003       0,210  50000,0 

  4  Rigips EPS 100 Z (2)    0,200       0,037  70,0 

  5  Sklodek 30 Standard Mineral  0,003       0,210  50000,0 

  6  Sklodek 40 Special Dekor   0,004       0,210  50000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)

 Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,779+0,000 = 0,779 

 Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 

prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v etn

tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna uje pouze možnosti pln ní 

požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)

 Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

 Vypo tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 



 Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most

(nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)

Požadavky:   

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3% plošné 

hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 

kondenza ní zón iní: 0,108 kg/m2, rok (materiál: Sklodek 30 Standard Mineral). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

Vypo tené hodnoty:   

V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0105 kg/m2,rok 

Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0116 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 

Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 



9. P íloha .2– výpo et pot eby vody a p íkonu elektrické 

energie

VÝPO ET MAXIMÁLNÍ POT EBY VODY PRO ZA ÍZENÍ STAVENIŠT

A - VODA PRO PROVOZNÍ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO: 
m rná 

jednotka 

po et 

m rných 

jednotek 

st ední 

norma 

[l/m.j.] 

pot ebné 

množství 

vody [l] 

Výroba malty  m3 754,2 200 150840 

Ošet ování betonu m3 101,8 200 20360 

          

 MEZISOU ET A 171200 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO: 
m rná 

jednotka 

po et 

m rných 

jednotek 

st ední 

norma 

[l/m.j.] 

pot ebné 

množství 

vody [l] 

Hygienické ú ely 1 pracovník 40 40 1600 

Sprchování 1 pracovník 40 45 1800 

          

          

 MEZISOU ET B 3400 

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO: 

pot ebné 

množství 

vody [l] 

Staveništ , mytí pracovních pom cek apod. 200 

    

 Mezisou et  200 



VÝPO ET SPOT EBY VODY:

        

      
[l/s]

   

Qn - spot eba vody v l/s 
         

Pn - pot eba vody v l/den (sm nu 8, 12, 16, 24 h) 
      

kn - koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu 
     

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
      

  
    Qn =    9,84 l/s

     

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ
        

Spot eba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50

Jmenovitá sv tlost v "  1/2  3/4 1 
1 

1/4 

1 

1/2 
2 

2 

1/2 
3 4 

Jmenovitá sv tlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

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

3600*t
k*PQ nn

n
++==



VÝPO ET MAX. P ÍKONU EL. ENERGIE PRO ZA ÍZENÍ STAVENIŠT

P1 - P ÍKON ELEKTROMOTOR

STAVEBNÍ STROJ 

štítkový 

p íkon       

[kW] 

[ks] [kW] 

V žový je áb 63 LC 26,00 1 26,0 

Stavební výtah NOV 1030 9,00 1 9,0 

Gravita ní mícha ka MLB 260 0,75 1 0,8 

Kontinuální mícha  PFT 5,50 1 5,5 

Silomat PFT 8,00 2 16,0 

Ponorný vibrátor MAVE 2,00 2 4,0 

Svá e ka TRANSTIG 8,00 2 16,0 

St iha ka výztuže KRENN 4,00 1 4,0 

Vrta ka 0,60 2 1,2 

Úhlová bruska 1,25 2 2,5 

Zásobníkový oh íva  na vodu 150 l 5,00 1 5,0 

Otopné t leso v bu ce 2,50 8 20,0 

P1 - INSTALOVANÝ P ÍKON 

ELEKTROMOTOR   
110,0 kW 

P2 - VNIT NÍ OSV TLENÍ 

OSV TLENÉ PROSTORY 

p íkon pro 

osv tlení 

[kW/m2] 

[m2] [kW] 

Kancelá e 0,020 27,75 0,6 

Šatny, umývárna, WC 0,006 50 0,3 

Sklady 0,003 16,5 0,0 

Vnit ní osvetlení investi ních objekt  0,006 670 4,0 

P2 - INSTALOVANÝ P ÍKON VNIT NÍHO 

OSV TLENÍ 
4,9 kW 



P3 - VENKOVNÍ OSV TLENÍ 

DRUH PRACÍ 

p íkon pro 

osv tlení 

[kW/m2] 

[m2] [kW] 

Osv tlení staveništ  0,010 1600 6,1 

Stavebn  montážní práce 0,010 100 1,0 

P3 - INSTALOVANÝ P ÍKON VN JŠÍHO 

OSV TLENÍ 
7,1 kW 

     

P i použití výbojkového osv tlení se vypo ítaný instalovaný p íkon násobí sou initelem 0,38. 

     

NUTNÝ P ÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE

1,1 - koeficient ztráty 

ve vedení 

0,5 a 0,7 - koeficient sou asnosti el. motor

0,8 - koeficient sou asnosti vnit ního osv tlení 

1,0 - koeficient sou asnosti vn jšího osv tlení 

P = 114 kW

212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=



10. P íloha . 3– technický list autoje ábu

V žový je áb Turmdrehkran 63 LC 

1. Obr. 6 -  Kraminex [online]. [citováno2012-9-7]. URL http://kranimex.cz/pronajem-

vezovych-jerabu-liebherr 



11. P íloha . 4 – rozpo et obvodového plášt



Stavba : 001 Obvodový pláš  - 
POROTHER+zateplení BAUMIT 

Rozpo e
t: 

1  

Objekt : 001  Obvodový pláš  - 
POROTHER+zateplení BAUMIT 

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

celkem (K ) 

Díl
: 

3 Svislé a kompletní konstrukce     

1 311238263R0
0 

Zdivo POROTHERM 40 EKO+ 
Profi P8,  tl. 400 mm 

m2 761,93 1 
468,00 

1 118 505,90

2 311998111R0
0 

Izolace kolem oken z XPS tl. 40 
mm, ší ky 90 mm 

m 604,20 60,40 36 493,68 

3 317168130R0
0 

P eklad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1000 mm 

ku
s 

32,00 261,00 8 352,00 

4 317168133R0
0 

P eklad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x1750 mm 

ku
s 

6,00 471,00 2 826,00 

5 317168136R0
0 

P eklad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x2500 mm 

ku
s 

61,00 844,00 51 484,00 

6 317168137R0
0 

P eklad POROTHERM 7 vysoký 
70x235x2750 mm 

ku
s 

1,00 907,00 907,00 

7 342125104R0
0 

Montáž st nových panel  ze ŽB 
obvodových do 7 t 

ku
s 

32,00 1 
280,00 

40 960,00 

8 59330370-1 Panel žb st nový 620x200x30 cm ku
s 

10,00 12 
900,00 

129 000,00 

9 59330370-2 Panel žb st nový 600x200x30 cm ku
s 

7,00 10 
500,00 

73 500,00 

10 59330370-3 Panel žb st nový 620x175x30 cm ku
s 

10,00 8 
500,00 

85 000,00 

11 59330370-4 Panel žb st nový 600x175x30 cm ku 7,00 7 49 700,00 

POLOŽKOVÝ ROZPO ET



s 100,00 

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce    1 596 728,58

Díl
: 

62 Úpravy povrch  vn jší     

12 602021236RT
3 

Omítka st n Baumit 
váp.sádr.filcovaná MPI 20 stroj 

tlouš ka vrstvy 15 mm 

m2 818,00 247,00 202 046,74 

13 622311332RT
1 

Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS 
F plus tl.100 mm s omítkou 

GranoporTop 3,1 kg/m2 

m2 3 099,12 921,00 2 854 289,89

14 622311353RT
1 

Zatepl.systém Baumit, ost ní, EPS 
F plus tl. 30 mm s omítkou 

GranoporTop 3,1 kg/m2 

m2 147,42 1 
148,00 

169 242,75 

Celkem za 62 Úpravy povrch  vn jší    3 225 579,38

Díl
: 

64 Výpln  otvor     

15 642942331R0
0 

Osazení zárubní dve ních 
ocelových, pl. do 10 m2 

ku
s 

2,00 614,00 1 228,00 

16 553310038 Zárube  ocelová HSE "LZ" 125, 
2000x1970 dvouk ídlá 

ku
s 

2,00 3 
001,66 

6 003,32 

Celkem za 64 Výpln  otvor    7 231,32 

Díl
: 

99 Staveništní p esun hmot     

17 998011002R0
0 

P esun hmot pro budovy zd né 
výšky do 12 m 

t 263,03 236,00 62 075,07 

Celkem za 99 Staveništní p esun hmot    62 075,07 

Díl
: 

711 Izolace proti vod     

18 711132101RT
1 

Izolace proti vlhkosti svislá pásy 
na sucho 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci 

m2 208,02 16,10 3 349,12 

19 28323110 Fólie nopová DEKDREN G8 tl. m2 208,02 116,37 24 207,29 



0,6 mm š. 2000 mm 

20 62832134 Pás asfaltovaný Sklodek 40 Special 
Mineral 

m2 208,02 88,37 18 382,73 

21 998711101R0
0 

P esun hmot pro izolace proti 
vod , výšky do 6 m 

t 0,99 785,00 778,92 

Celkem za 711 Izolace proti vod    46 718,06 

Díl
: 

713 Izolace tepelné     

22 713131152R0
0 

Montáž izolace na tmel a hmožd.6 
ks/m2, cihla plná 

m2 215,87 126,50 27 308,06 

23 283754701 Deska polystyrenová XPS 
Austrotherm TOP30 GK 30mm 

m2 7,85 72,17 566,82 

24 28375475 Deska polystyrenová XPS 
Austrotherm TOP30 GK 100mm 

m2 208,02 240,58 50 045,45 

25 56284075.A Hmoždinka talí .zatlouk.plast. 
TID-T 8/60x175 EJOT 

ku
s 

1 290,00 6,80 8 772,00 

26 998713102R0
0 

P esun hmot pro izolace tepelné, 
výšky do 12 m 

t 0,74 779,00 573,59 

Celkem za 713 Izolace tepelné    87 265,93 

Díl
: 

764 Konstrukce klempí ské     

27 764410291R0
0 

Montáž oplechování parapet  Pz m 204,30 97,70 19 960,11 

28 998764102R0
0 

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

t 0,19 1 
380,00 

262,20 

Celkem za 764 Konstrukce klempí ské    20 222,31 

Díl
: 

766 Konstrukce truhlá ské     

29 766601229RT
3 

T sn ní oken.spáry,parapet,PT 
folie+PP folie+páska PT-L folie 

š.100mm;PP-L folie 
š.100mm+páska tl.6mm 

m 604,20 417,00 251 951,40 



30 766694111R0
0 

Montáž parapetních desek š.do 30 
cm,dl.do 100 cm 

ku
s 

41,00 98,50 4 038,50 

31 766694113R0
0 

Montáž parapetních desek š.do 30 
cm,dl.do 260 cm 

ku
s 

89,00 180,00 16 020,00 

32 61187551 Deska parapetní d ev ná ší ka 25 
cm 

m 204,30 355,01 72 528,54 

33 998766102R0
0 

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

t 0,94 769,00 724,88 

Celkem za 766 Konstrukce truhlá ské    345 263,32 

Díl
: 

767 Konstrukce záme nické     

34 767422101R0
0 

Montáž rošt oplášt ní m2 71,24 1 
580,00 

112 559,20 

35 767423111R0
0 

Montáž krycí lišty m 136,00 186,00 25 296,00 

36 767425152R0
0 

Montáž záv sné konstrukce, 
upevnovacích profil

m2 71,24 237,00 16 883,88 

37 767425161R0
0 

Montáž tesneni EPDM m 136,00 53,00 7 208,00 

38 767425163R0
0 

Montáž kotev ku
s 

30,00 69,00 2 070,00 

39 767531121U0
0 

Osazení profilu proti posunu m 136,00 60,00 8 160,00 

40 13318055-1 Ty  ocelová tvercová jakost 
11523  50 mm - p í ka 

m 52,00 267,75 13 923,00 

41 13318075-1 Ty  ocelová obdélníková jakost 
11523  50/80 mm - s 

m 41,10 289,17 11 884,89 

42 27318645 Profil pryžový EPDM tvercový 
15 x 15 mm 

m 136,00 53,70 7 303,20 

43 553 PC 5 Kotevní za ízení v etn
upev ovacích prvk

ku
s 

30,00 1 
450,38 

43 511,40 



44 998767102R0
0 

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

t 94,11 1 
020,00 

95 993,41 

Celkem za 767 Konstrukce záme nické    344 792,98 

Díl
: 

769 Otvorové prvky z plastu     

45 769000000R0
0 

Montáž plastových oken ku
s 

130,00 827,00 107 510,00 

46 769000001R0
0 

Montáž plastových dve í ku
s 

2,00 1 
312,00 

2 624,00 

47 61143020 Okno plastové jednodílné 80 x 50 
cm P 

ku
s 

41,00 1 
527,66 

62 634,06 

48 61143057 Okno plastové jednodílné 120 x 
100 cm OS 

ku
s 

6,00 4 
194,85 

25 169,10 

49 61143076 Okno plastové jednodílné 150 x 50 
cm P 

ku
s 

4,00 1 
976,85 

7 907,40 

50 61143094 Okno plastové jednodílné 150 x 
200 cm P 

ku
s 

3,00 4 
404,96 

13 214,88 

51 61143128 Okno plastové 2dílné se sloupkem 
200 x 100 cm OS/O 

ku
s 

6,00 8 
136,14 

48 816,84 

52 61143134 Okno plastové 2dílné se sloupkem 
200x 200 cm OS/O 

ku
s 

70,00 10 
671,89 

747 032,30 

53 61143791.A Dve e vchodové plast ROPLASTO 
1000x2000 otevíravé 

ku
s 

4,00 22 
920,08 

91 680,32 

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu    1 106 588,90

Díl
: 

783 Nát ry     

54 783122110R0
0 

Nát r syntetický OK "A" 
dvojnásobný 

m2 21,36 51,80 1 106,45 

Celkem za 783 Nát ry    1 106,45 

Díl
: 

784 Malby     



55 784195112R0
0 

Malba tekutá Primalex Standard, 
bílá, 2 x 

m2 818,00 32,60 26 666,90 

Celkem za 784 Malby    26 666,90 

Díl
: 

787 Zasklívání     

56 787162331R0
0 

Zasklívání st n m2 60,48 664,00 40 158,72 

57 63481555 Dvojsklo izola ní Float 4+4 plocha 
5 m2 

m2 60,48 1 
084,65 

65 599,63 

58 998787102R0
0 

P esun hmot pro zasklívání, výšky 
do 12 m 

t 2,29 607,00 1 389,52 

Celkem za 787 Zasklívání    107 147,88 

Díl
: 

D96 P esuny suti a vybouraných 
hmot 

    

59 108064 Anglický dvorek 85 x 65, s m íží + 
montáž 

ks 8,00 3 
500,00 

28 000,00 

60 10852 Nástavec na anglický dvorek ks 12,00 2 
500,00 

30 000,00 

61 112104 Anglický dvorek 125 x 100 cm  s 
m íží + montáž 

ks 6,00 7 
000,00 

42 000,00 

62 112125 Nástavec na anglický dvorek malý ks 16,00 1 
500,00 

24 000,00 

63 7674251001 P íst ešek - kovová konstrukce a 
polykarbon.výpl. s montáží 

ks 2,00 8 
600,00 

17 200,00 

64 979012212R0
0 

Svislá doprava suti a vybour. hmot 
na H do 4 m 

t 0,30 153,00 46,22 

65 979012219R0
0 

P íplatek k suti za každých dalších 
4 m výšky 

t 0,30 44,00 13,29 

66 979012219R0
0 

P íplatek k suti za každých dalších 
4 m výšky 

t 0,30 44,00 13,29 

67 979083116R0 Vodorovné p emíst ní suti na t 0,30 291,00 87,91 



0 skládku do 5000 m 

Celkem za D96 P esuny suti a vybouraných 
hmot 

   141 360,72 

  



12. P íloha . 5 – harmonogram obvodového plášt



13. Seznam použitého zna ení

U sou initel prostupu tepla (W/m2K) 

Qn spot eba vody ( l/s)

Pn pot eba vody v l/den (sm nu 8h)

kn koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu (-) 

t doby, po kterou je voda odebírána v hodinách (hod) 

Q celkové množství vody

P1 sou et štítkových výkon  elektromotor  (kVA)

P2 sou et výkon  venkovního osv tlení (kVA)

P3 sou et výkon  vnit ního osv tlení a topidel (kVA)

F0 užitná plocha skladu (m2)

f0 užitná ( istá) plocha na jednotku 1/q (m2) 

q množství  materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy (skladový normativ)

F celkovou plochu skladu (m2)

β koeficient využití skladové plochy (0,6)

f celková plocha na m rnou jednotku (m2)
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Microsoft project 

Build power 
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