
VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A �ÍZENÍ 
STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT

  
  

MATE�SKÁ ŠKOLA A POLYFUNK�NÍ OBJEKT 
ŽELIVEC - P�ÍPRAVA A REALIZACE STAVBY
NURSERY SCHOOL AND MULTIFUNCTIONAL BUILDING ŽELIVEC - PREPARATION AND 
REALIZATION

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   Bc. DAVID KRÁL 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2012                  







VUT v Brn�, Fakulta stavební 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A �ÍZENÍ STAVEB  

P�ÍLOHA K ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
(Studijní obor Realizace staveb) 

Diplomant:  Bc. David Král 

Název diplomové práce: Mate�ská škola a polyfunk�ní objekt Želivec – p�íprava a realizace stavby 

Pro zadanou stavbu vypracujte vybrané �ásti stavebn� technologického projektu v tomto 
rozsahu: 

1. Technická zpráva ke stavebn� technologickému projektu. 

2. Koordina�ní situace stavby se širšími vztahy dopravních tras.  

3. �asový a finan�ní plán stavby – objektový.  

4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu. 

5. Projekt za�ízení staveništ� – výkresová dokumentace, �asový plán budování a likvidace 
objekt� ZS, ekonomické vyhodnocení náklad� na ZS. 

6. Návrh hlavních stavebních stroj� a mechanism�  – dimenzování, umíst�ní, doprava na 
staveništ�, montáž, dosahy, �asové nasazení, zdroj a odb�r energie, bezpe�nostní opat�ení. 

7. �asový plán hlavního stavebního objektu - �asový harmonogram. 

8. Plán zajišt�ní zdroj� pro objekty SO101-SO104 (materiál, graf pot�eby lidí) 

9. Technologický p�edpis pro lité anhydritové podlahy 

10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro lité anhydritové podlahy 

11. Jiné zadání:  Porovnání anhydritového pot�ru a klasického cementového pot�ru 

12. Specializace z oblasti:  �ízení stavební zakázky – Dokladová �ást k p�edávacímu protokolu 

Podklady – �ást p�evzaté projektové dokumentace  a potvrzený souhlas projektanta k využití  
                   projektu pro ú�ely zpracování diplomové práce. 

V Brn� dne:  4.4.2011    Vedoucí práce:…………………...…..  



Abstrakt�
Diplomová práce s názvem Mate�ská škola a polyfunk�ní objekt Želivec �eší p�ípravu a 
realizaci stavby. Cílem diplomové práce je návrh �asových, finan�ních a v�cných zdroj�. 
Práce obsahuje rozpo�et, harmonogram, za�ízení staveništ�, technologický p�edpis, kontrolní 
a zkušební plán, posouzení zvedacího mechanismu a studii realizace hlavních etap. Práce je 
zpracována na základ� technických podklad� p�edaných projektantem. Sou�ástí práce je i 
specializace. �
�
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Abstract�
The master thesis with the name Nursery school and multifunctional building Želivec solves 
preparation and realization of building. The aim of master thesis is to design of time, financial 
and material resources. The thesis contains budget, time schedule, building-site, technological 
standard, control and trial plan, assessment of lifting mechanism and study of realization of 
the main stages. The thesis is prepared on the basis of technical documents submitted by the 
designer. Part of the thesis is specialization.  
�
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Nursery school, budget, time schedule, building-site, technological standard, control and trial 
plan, lifting mechanism, study of realization of main stages, specialization 
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1. ÚVOD 

Moje diplomová práce se zabývá p�ípravou a realizací Mate�ské školy a 
polyfunk�ního objektu Želivec. Práce je více zam��ena na p�ípravu a realizaci objektu SO101, 
SO102, SO103 a SO104. Cílem práce je navrhnout finan�ní, materiálové, lidské a �asové 
zdroje tak, aby byli co nejekonomi�t�jší. V diplomové práci budu �ešit propo�et všech objekt�
stavby dle THU, objektový harmonogram stavby, studii realizace hlavních technologických 
etap objekt� SO101 – SO104, projekt za�ízení staveništ�, návrh hlavních stavebních stroj�, 
podrobný �asový plán objektu SO101 a oddílový harmonogram objekt� SO101 – SO104, plán 
zajišt�ní zdroj� pro objekty SO101 – SO104, technologický p�edpis pro lité anhydritové 
podlahy, kontrolní a zkušební plán pro lité anhydritové podlahy a rozpo�et objekt� SO101 – 
SO104. 

Jako další zadání sem si vybral porovnání litého anhydritového pot�ru a klasického 
cementového pot�ru. A svou specializaci sem zam��il na �ízení stavební zakázky a vypracoval 
jsem dokladovou �ást p�edávacího protokolu ke kolaudaci stavby. 
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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby   Mate�ská škola a polyfunk�ní objekt Želivec 

1.2 Místo stavby   parc. �. 1100/1, 1056/2, 1253/1, 1192 
     k.ú. Sulice 
     okres Praha – východ 

1.3 Ú�el stavby   Novostavba mate�ské školy a polyfunk�ního objektu 

1.4 Projektant   Studio B 
     Ing. arch. Radek Bádal 
     Paseky 616 
     763 11 Želechovice nad D�evnicí 
     autorizace : �KA 02181 

1.5 Informace o stavb� Zastav�ná plocha: 1235 m2

     Užitná plocha:  1084 m2

Obestav�ný prostor: 5859 m3 

     Po�et SO:  15 
     Po�et podlaží:  p�ízemní 

1.6 Termín stavby  1.9.2010 – 30.6.2011 

1.7 Po�et m�síc� výstavby 10 m�síc�

1.8 Cena stavby   31 755 550 K�

2. HLAVNÍ Ú�ASTNÍCI VÝSTAVBY 

2.1 Investor   Obecní ú�ad Sulice 
     Želivec �.p. 150 
     258 61 Sulice 

2.2 Generální projektant Studio B 
     Ing. arch. Radek Bádal 
     Paseky 616 
     763 11 Želechovice nad D�evnicí 
     autorizace : �KA 02181 

2.3 Generální dodavatel Staeg, spol., s r.o. 
     Pr�myslová 738/8F 
     682 01 Vyškov - p�edm�stí 
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3. �LEN�NÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

Ozn. Název stavebního objektu 
SO101 Mate�ská škola – pavilon 1 
SO102 
SO103 
SO104 
SO105 
SO110 
SO111 
SO120 
SO121 
SO122 
SO123 
SO130 
SO131 
SO140 

Mate�ská škola – pavilon 2 
Mate�ská škola – pavilon 3 
Polyfunk�ní objekt 
Oplocení 
Zpevn�né plochy a komunikace 
Parkovišt�
P�ípojka vodovodního potrubí 
P�ípojka splaškové kanalizace 
P�ípojka deš�ové kanalizace 
Lapol 
P�ípojka el. vedení NN 
Venkovní osv�tlení 
P�ípojka plynovodního potrubí STL 

4. STAVEBN� ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ STAVBY  

4.1 Architektonicky-urbanistické �ešení 

Urbanistické �ešení je dáno p�edevším prostorovými možnostmi staveništ� a 
požadavky na provoz MŠ  (tj. orientace ke sv�tovým stranám, plochy, odstupy). Požadavek 
zachování stávajícího h�išt� a výhledová vazba na budoucí lesopark vedly k návrhu 
konceptu �tvrtkruhové výse�e na jejímž vrcholu (u p�íjezdové cesty) je situován 
víceú�elový objekt a po obvod� oblouku jsou pak vyskládány vlastní pavilony školky. 
Jednotlivé pavilony pak budou pomocí terénních a hlavn� sadovnických úprav nenásiln�
odd�leny. 

Architektonické �ešení pak na p�edchozí p�ímo navazuje. Základní myšlenkou je 
vytvo�ení p�ízemních pavilon� s použitím d�ev�ných vazník� (sbíjené p�íhradové stropy), 
které odstíní jižní fasádu a zárove� umožní severní osv�tlení u�ebny a terasy. Pavilony 
(herny a lehárny) jsou ze severní a východní strany dopln�ny obslužnými provozy (viz 
dispozi�ní �ešení – p�dorysy). Tyto mají menší konstruk�ní výšky. Jižní strana je pak 
dopln�na terasou a p�ímou vazbou na zahradu. Polyfunk�ní objekt tvo�í �elo „zástavby“. 

Výtvarné �ešení se projeví p�edevším v �ešení kompletních interiér�, dále pak 
v sadovnických úpravách a drobné architektu�e h�iš�, lavi�ek, osv�tlení, orienta�ní systém 
apod. 

- zastav�ná plocha 1. pavilonu MŠ - SO 101     287,76 m2

- podlažní plocha 1. pavilonu MŠ – SO 101   261,79 m2

- obestav�ný prostor 1. pavilonu MŠ – SO 101   1352,47 m3

- zastav�ná plocha 2. pavilonu MŠ - SO 102   285,07 m2

- podlažní plocha 2. pavilonu MŠ – SO 102   258,21 m2

- obestav�ný prostor 2. pavilonu MŠ – SO 102   1339,83 m3
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- zastav�ná plocha 3. pavilonu MŠ - SO 103   292,21 m2

- podlažní plocha 3. pavilonu MŠ – SO 103   264,02 m2

- obestav�ný prostor 3. pavilonu MŠ – SO 103   1373,39 m3

- zastav�ná plocha polyfunk�ního objektu – SO 104  369,88 m2

- podlažní plocha polyfunk�. objektu – SO 104   300,05 m2

- obestav�ný prostor polyfunk�ního objektu – SO 104  1793,92 m3

4.2 Technické �ešení 

4.2.1 SO101-SO104 

Základy 
Všechny stavební objekty (SO 101, SO 102, SO 103 a SO 104) budou založeny na 

betonových základových pasech z prostého betonu t�. B15 (C12/15) a horní �ást 
základových pas� výšky 400 mm budou železobetonové z betonu B20 (C16/20). 
Základové pasy a podkladní betonová mazanina budou podsypány hutn�ným št�rkopískem 
tl. 100 mm. Podkladní betonová mazanina bude tl. 125 mm z betonu t�. B15 (12/15) 
vyztuženého KARI sítí 100/100/6 mm.  

Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je z cihel POROTHERM 44 P+D P10 na maltu 

vápenocementovou. Vnit�ní nosné zdivo je z cihel POROTHERM 30 P+D P15 na maltu 
vápenocementovou a p�í�ky POROTHERM 14 P+D P8 na maltu vápenocementovou. 

P�eklady v nosných obvodových zdech budou POROTHERM 7. P�eklady 
v p�í�kách budou POROTHERM 14,5. 

Vodorovné konstrukce 
Strop ve stavebních objektech SO 101, SO 102 a SO 103 budou tvo�it p�ímo st�ešní 

pultové vazníky, pultové a sedlové st�echy. Tepelná izolace t�chto st�ech bude tvo�ena z 
ORSIK 10 tl. 200 mm. St�ešní krytina je z plechové krytiny Lindab. Stropy nad stavebním 
objektem SO 104 budou obdobné jako nad p�edchozími stavebními objekty. 

Schodišt�   
 Schodišt� není v žádném stavebním objektu 

Krov 
Nosnou konstrukci st�echy budou tvo�it d�ev�né p�íhradové vazníky se 

sty�níkovýmni deskami. Na �ásti st�echy bude klasický pultový a sedlový krov podep�ený 
ocelovou konstrukcí. 

St�ešní krytina 
 St�ešní krytina bude z vlnitých plechových tabulí systému Lindab. 

Podhledy 
Podhledy ve st�ešních d�ev�ných vaznících budou sádrokartonové neho�lavé 

uchycené do kovových C-profil� pro sádrokartonové konstrukce. 
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Podlahy 
 Podlahy budou zatepleny polystyrenem tlouš�ky 80 mm. Skladby jsou detailn�
popsány v technické zpráv�. Nášlapné vrstvy budou: keramická dlažba, zát�žový koberec, 
PVC. 

Plastové výrobky 
Bude se jednat o okna a venkovní dve�e plastové s prosklením min. k=1,1 Wm-2K-1.    

Truhlá�ské výrobky 
Budou použity vnit�ní dve�e d�ev�né hladké nebo prosklené, do d�ev�ných 

obložkových zárubní a ocelových lisovaných zárubní.

Záme�nické výrobky 
Bude se jednat o ocelové lisované zárubn� a kotevní profily pro ukotvení d�ev�ných 

st�ešních vazník�. 

Omítka vnit�ní 
Omítky budou b�žné vápenocementové omítky ze suché sm�si, které budou 

�erpány ze sila na staveništi. Na obvodových zdech bude v omítkách p�idána výztužná 
m�ížka. 

Omítka vn�jší 
Všechny objekty SO101-SO104 budou zatepleny vn�jším kontaktním zateplovacím 

systémem Baumit tl. zateplení bude 100 mm. Omítka bude silikátová barvy žluté, 
oranžové, zelené a modré. 

Malby a nát�ry 
 Všechny malby budou systému Primalex 

Izolace proti zemní vlhkosti 
Všechny stavební objekty (SO 101, SO 102, SO 103 a SO 104) budou opat�eny 

izolací proti zemní vlhkosti a nízké radonové zát�ži izolací Dekbit Al 240. 

4.2.2 SO105 - Oplocení 
 Kolem staveništ� dle výkresové dokumentace bude provedeno oplocení 
z poplastovaného pletiva do ocelových sloupk�. Dle výkres� budou umíst�ny ocelové 
branky ší�ky 1000 mm. U hlavního vstupu, který je umíst�n u objektu SO104 bude 
provedeno oplocení z betonových štípaných tvárnic zakon�ené betonovou st�íškou. 
V tomto oplocení bude umíst�na hlavní p�íjezdová brána ší�ky 4000 mm z ocelových L 
profil�. Brána bude sloužit k zásobování školky. 

4.2.3 SO110 – Zpevn�né plochy a komunikace 
 Všechny zpevn�né plochy budou ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Skladby jsou 
podrobn� popsány v projektové dokumentaci. 

4.2.4 SO111 - Parkovišt�
 Parkovišt� bude zámkové dlažby tl. 80 mm a ze zatrav�ovacích tvarovek. Skladby 
jsou podrobn� popsány v projektové dokumentaci. 
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4.2.5 SO120 – P�ípojka vodovodního potrubí 
 P�ípojka bude napojena na ve�ejný �ad navrtávacím pasem. Délka p�ípojky je 76 m.  

4.2.6 SO121 – P�ípojka splaškové kanalizace 
 Splašková kanalizace bude svedena do sb�rné jímky na pozemku školky a odtud 
budou splašky �erpány tlakovým �erpadlem do ve�ejné kanalizace dle situace. P�ípojka 
bude mít 106 m. Podrobné �ešení je v p�íloze projektové dokumentace. 

4.2.7 SO122 – P�ípojka deš�ové kanalizace 
 Deš�ová kanalizace bude svedena z objekt� SO101-104 do sb�rné jímky, ve které 
bude jeden p�epad do vsakovací jímky a druhý p�epad, ze kterého povede deš�ová 
kanalizace do blízkého vodote�e. Celková délka kanalizace je 162 m. Podrobné �ešení je 
v p�íloze projektové dokumentace. 

4.2.8 SO123 – Lapol 
 Lapa� tuk� bude z plastové nádrže o objemu cca. 5 m3. 

4.2.9 SO130 – P�ípojka elektrického vedení NN 
 P�ípojka elektrické energie je podrobn� �ešena jako p�íloha projektové 
dokumentace. Je �ešena jako podzemní kabelové vedení a celková délka p�ípojky je 80 m. 

4.2.10 SO131 – Venkovní osv�tlení 
 Venkovní osv�tlení je podrobn� �ešeno jako p�íloha projektové dokumentace. 
Celková délka vedení venkovního osv�tlení je 145 m. 

4.2.11 SO140 – P�ípojka plynovodního potrubí STL 
 P�ípojka plynovodního potrubí je podrobn� �ešeno v p�íloze projektové 
dokumentace. 

5. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT�

Stavba Mate�ské školy a polyfunk�ního objektu se nachází v obci Želivec �.p. 150, 
která spadá pod stavební ú�ad Sulice. Ke staveništi vede zpevn�ná p�íjezdová komunikace. 
Na staveništi budou vytvo�eny zpevn�né komunikace ze zhutn�né šk�rkodrt�. P�esn�jší 
popis p�íjezdu na staveništ� je zpracován v p�íloze „Koordina�ní situace se širšími vztahy 
dopravních tras“. 

Staveništ� má rovinný charakter, má dostate�ný rozsah a je bez jakékoliv omezující 
zástavby. Víceú�elové h�išt�, které se zde nachází, z�stane zachováno a bude sloužit dál 
pot�ebám obce. 

Prostor je p�ístupný po stávající nezpevn�né ú�elové komunikaci ze severní strany. 
P�ípojky všech inženýrských sítí jsou vzdáleny podél zmín�né komunikace cca 60 m. 
Realizace nevyžaduje tudíž žádné demolice �i kácení. 

Zahrada školky a areál h�išt� by m�l pokra�ovat p�ipravovaným lesoparkem podél 
stávajícího biokoridoru až k blízkému lesu. Staveništ� je pro vybudování zám�ru vhodné, 
zám�r je v souladu s územním plánem. 

Staveništ� bude oploceno oplocením s výškou 2 m, které bude z d�ev�ných k�l� na 
které bude p�ipevn�no drátové pletivo. Oplocení bude opat�eno uzamykatelnou hlavní 
p�íjezdovou bránou (viz. p�íloha za�ízení staveništ�). 
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6. �ASOVÝ A FINAN�NÍ PLÁN STAVBY 

Rozd�lení na stavební objekty 

Ozn. Název stavebního objektu 
SO101 Mate�ská škola – pavilon 1 
SO102 
SO103 
SO104 
SO105 
SO110 
SO111 
SO120 
SO121 
SO122 
SO123 
SO130 
SO131 
SO140 

Mate�ská škola – pavilon 2 
Mate�ská škola – pavilon 3 
Polyfunk�ní objekt 
Oplocení 
Zpevn�né plochy a komunikace 
Parkovišt�
P�ípojka vodovodního potrubí 
P�ípojka splaškové kanalizace 
P�ípojka deš�ové kanalizace 
Lapol 
P�ípojka el. vedení NN 
Venkovní osv�tlení 
P�ípojka plynovodního potrubí STL 

7.1 �asový plán stavby 

7.1.1 SO101 Mate�ská škola – pavilon 1 
• Zahájení objektu SO101:   1.9.2010 
• Dokon�ení objektu SO101:  30.6.2011 
• Po�et m�síc� výstavby:  10 m�síc�

7.1.2 SO102 Mate�ská škola – pavilon 2 
• Zahájení objektu SO102:   1.9.2010 
• Dokon�ení objektu SO102:  30.6.2011 
• Po�et m�síc� výstavby:  10 m�síc�

7.1.3 SO103 Mate�ská škola – pavilon 3 
• Zahájení objektu SO103:   1.9.2010 
• Dokon�ení objektu SO103:  30.6.2011 
• Po�et m�síc� výstavby:  10 m�síc�

7.1.4 SO104 Polyfunk�ní objekt 
• Zahájení objektu SO104:   1.9.2010 
• Dokon�ení objektu SO104:  30.6.2011 
• Po�et m�síc� výstavby:  10 m�síc�

7.1.5 SO105 Oplocení 
• Zahájení objektu SO105:   1.6.2011 
• Dokon�ení objektu SO105:  30.6.2011 
• Po�et týdn� výstavby:   5 týdn�
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7.1.6 SO110 Zpevn�né plochy a komunikace 
• Zahájení objektu SO110:   1.3.2011 
• Dokon�ení objektu SO110:  30.4.2011 
• Po�et týdn� výstavby:  9 týdn�

7.1.7 SO111 Parkovišt�
• Zahájení objektu SO111:   1.4.2011 
• Dokon�ení objektu SO111:  30.5.2011 
• Po�et týdn� výstavby:  9 týdn�

7.1.8 SO120 P�ípojka vodovodního potrubí 
• Zahájení objektu SO120:   22.11.2010 
• Dokon�ení objektu SO120:  12.12.2010 
• Po�et týdn� výstavby:  3 týdny 

7.1.9 SO121 P�ípojka splaškové kanalizace 
• Zahájení objektu SO121:   11.10.2010 
• Dokon�ení objektu SO121:  31.10.2010 
• Po�et týdn� výstavby:  3 týdny 

7.1.10 SO122 P�ípojka deš�ové kanalizace 
• Zahájení objektu SO122:   1.11.2010 
• Dokon�ení objektu SO122:  21.11.2010 
• Po�et týdn� výstavby:  3 týdny 

7.1.11 SO123 Lapol 
• Zahájení objektu SO123:   11.10.2010 
• Dokon�ení objektu SO123:  24.10.2010 
• Po�et týdn� výstavby:  2 týdny 

7.1.12 SO130 P�ípojka el. vedení NN 
• Zahájení objektu SO130:   6.12.2010 
• Dokon�ení objektu SO130:  19.12.2010 
• Po�et týdn� výstavby:  2 týdny 

7.1.13 SO131 Venkovní osv�tlení 
• Zahájení objektu SO131:   13.6.2011 
• Dokon�ení objektu SO131:  26.6.2011 
• Po�et týdn� výstavby:  2 týdny 

7.1.14 SO140 P�ípojka plynovodního potrubí STL 
• Zahájení objektu SO140:   22.11.2010 
• Dokon�ení objektu SO140:  12.12.2010 
• Po�et týdn� výstavby:  2 týdny 

Zahájení stavebních prací na stavb� Mate�ské školy a polyfunk�ního objektu – Želivec 
za�ne 1.9.2010 a plánované ukon�ení stavebních prací stanoveno na 30.6.2011. Celková 
doba výstavby tedy bude 10 m�síc� i s plánovanou technologickou p�estávkou, která je 
naplánována na 2 m�síce a to na leden 2011 a únor 2011. 
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7.2 Finan�ní plán stavby 

Finan�ní plán stavby je sestaven na základ� propo�tu THU v programu BuildPower – 
studentské verzi. Podrobn�jší a p�esn�jší finan�ní plán bude zpracován v p�íloze „Finan�ní 
plán stavby“. 

NÁZEV OBJEKTU CENA OBJEKTU BEZ DPH 

SO101 Mate�ská škola – pavilon 1 6 325 143 K�

SO102 Mate�ská škola – pavilon 2 6 264 324 K�

SO103 Mate�ská škola – pavilon 3 6 428 067 K�

SO104 Polyfunk�ní objekt 8 388 299 K�

SO105 Oplocení 384 000 K�

SO110 Zpevn�né plochy a komunikace 778 015 K�

SO111 Parkovišt� 1 119 542 K�

SO120 P�ípojka vodovodního potrubí 211 280 K�

SO121 P�ípojka splaškové kanalizace 539 752 K�

SO122 P�ípojka deš�ové kanalizace 726 246 K�

SO123 Lapol 87 000 K�

SO130 P�ípojka el. vedení NN 106 582 K�

SO131 Venkovní osv�tlení 223 300 K�

SO140 P�ípojka plynovodního potrubí STL 174 000 K�

CELKOVÁ CENA ZA STAVBU BEZ DPH 31 755 550 K�

DPH 20% 6 351 110 K�

CELKOVÁ CENA ZA STAVBU S DPH 38 106 660 K�
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7.  BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

 Všichni pracovníci a osoby, které se budou pohybovat b�hem realizace na stavb�
„Mate�ská škola a polyfunk�ní objekt Želivec“ musí být prokazateln� proškoleni 
zhotovitelem stavby. O proškolení všech osob bude veden seznam, ve kterém bude vždy 
Jméno, P�íjmení datum narození a podpis p�íslušné osoby, která svým podpisem potvrzuje, 
že se školení o bezpe�nosti zú�astnila a že chápe všechny souvislosti s tím spojené a že se 
podle bezpe�nosti bude �ídit. 
 Níže uvedené kapitoly s nadpisy, jsou p�evzaty z t�chto právních p�edpis�: 

• 591/2006 Sb. -  Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích  

• 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 

Pod každým nadpisem je popsáno konkrétní �ešení na tuto stavbu, ale jinak se �ídí 
podle p�íslušného na�ízení vlády. 

591/2006 Sb. 

7.1 Povinnosti zhotovitel 

 Zhotovitel zajistí aby pracovišt� bylo v souladu s plánem bezpe�nosti. Dále pak 
vždy vymezí pracovišt� pro výkon jednotlivých prací a �inností. Je povinen oznámit 
oblastnímu inspektorátu zahájení stavebních prací. Dohlédne na dodržování pracovních 
postup� všech �inností, které na stavb� budou vykonávány.  
 Zhotovitel musí dodržovat všechny povinnosti dle NV 591/2006 Sb. 

7.2 Koordinátor stavby 

 Na stavb� Mate�ské školy a polyfunk�ního objektu Želivec bude p�sobit s ohledem 
na množství prací a množství subdodavatel� jeden koordinátor stavby, který bude dohlížet 
b�hem stavby na p�ípravu a realizaci stavebních prací. Dále pak bude koordinovat a 
informovat o všech d�ležitých informacích jednotlivé subdodavatele provád�jící práce na 
stavb� v jeden okamžik. 
 Koordinátor musí dodržovat všechny povinnosti dle NV 591/2006 Sb. 

7.3 Požadavky na staveništ�

 Staveništ� bude mít po obvodu staveništ� oplocení výšky 2 m, které bude 
z d�ev�ných k�l�, na které bude p�ipevn�no drát�né pletivo s oky 100 x 100 mm. 
Staveništ� bude mít jednu hlavní uzamykatelnou bránu a druhou provizorní uzamykatelnou 
bránu pro výjezd ze staveništ�. Na hlavní brán� bude cedule s ozna�ením: „Nepovolaným 
osobám vstup zakázán“. Jelikož výjezd ze staveništ� není p�ímo na žádnou místní 
komunikaci, která se �ídí silni�ním zákonem nebude p�i výjezdu ze staveništ� umíst�na 
žádná dopravní zna�ka upravující p�ednost �i rychlost. 
 Staveništ� se bude dále �ídit všemi body uvedenými v NV 591/2006 Sb. 
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7.4 Za�ízení pro rozvod energie 

 Na hranici staveništ� bude umíst�n ješt� p�ed zahájením prací elektrická sk�í�
s elektrom�rem, která bude sloužit po ukon�ení stavby jako hlavní jisti� stavby. Elektrická 
sk�í� bude p�i realizaci stavby pak zabudována do oplocení, tak aby k n�mu m�l p�ístup 
poskytovatel elektrické energie pro ode�et spot�eby elektrické energie. Tato sk�í� bude 
opat�ena uzamykatelnými dví�ky ke kterým bude mít p�ístup pouze stavbyvedoucí a mistr. 
Z této hlavní elektrické sk�ín� pak bude veden p�ívodní kabel do staveništního rozvad��e, 
ze kterého pak budou dále rozvedeny pot�ebné prodlužovací kabele. P�ívodní kabel bude 
veden na d�ev�ných sloupech ve výšce 5 m, tak aby nedošlo k poškození p�i podjížd�ní 
vozidla. 
  Na hranici staveništ� bude vybudována revizní šachta pro vodovodní potrubí p�ed 
zahájením prací. S této revizní šachty pak bude PVC hadicí p�ivedena voda k hlavnímu 
odb�rnému místu znázorn�ného na za�ízení staveništ�. Z tohoto hlavního odb�rného místa 
pak bude voda dále rozvedena na pot�ebná místa. 
 Za�ízení pro rozvod elektrické energie a vody musí dále spl�ovat podmínky 
uvedené v NV 591/2006 Sb. 

7.5 Obecné požadavky na obsluhu stroj�

 Všechny stroje, které budou použity p�i výstavb� jsou popsány ve zpráv� Návrh 
hlavních mechanism�. Všechny stroje budou mít platný technický pr�kaz a strojníci kte�í 
budou stroje obsluhovat musí vlastnit platný strojní a �idi�ský pr�kaz. Obsluha musí být 
�ádn� proškolena o používání stroj� a musí být také proškolena s bezpe�nosti zdraví p�i 
práci. O proškolení bude proveden zápis s podpisy všech osob obsluhující strojní za�ízení. 
 Dále se pak obsluha stroj� bude �ídit požadavky uvedené v NV 591/2006 Sb. 

7.6 Stroje pro zemní práce 

 Stroj pro zemní práce bude použit pouze rypadlo-naklada� CAT 482E. O používání 
bude �ádn� proškolen obsluhující pracovník tohoto stroje. P�i práci s tímto strojem se musí 
dbát na to aby nedošlo k p�ejetí koly n�kterého z pracovník� nebo p�imá�knutí p�i couvání, 
nebo zasypání p�i vykládání zeminy. Na provád�jící práce by m�l dohlédnout koordinátor 
stavby. 
 Práce se stroji pro zemní práce se dále bude �ídit NV 591/2006 Sb. 

7.7 Mícha�ky 

 Na stavb� bude použita jedna stavební mícha�ka popsána ve zpráv� Návrh hlavních 
mechanism�. S používáním mícha�ky bude p�íslušný pracovník obeznámen od 
stavbyvedoucího. 
 Používání mícha�ky se �ídí požadavky uvedenými v NV 591/2006 Sb. 

7.8 Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

 Na stavb� bude použit autodomícháva� pro p�epravu betonových sm�sí, který je 
popsán podrobn� ve zpráv� Návrh hlavních mechanism�. Umíst�ní vozidla na staveništi 
musí být na dostate�n� únosné ploše. 
 Dále se pak bude �ídit pokyny uvedenými v NV 591/2006 Sb. 
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7.9 �erpadla sm�si a strojní omíta�ky 

 Na stavb� bude použito auto�erpadlo, které je popsáno ve zpráv� Návrh hlavních 
mechanism� a p�i �erpání betonové sm�si musí stát na dostate�n� únosné ploše, aby 
nedocházelo k bo�ení automobilu. Strojní omíta�ky budou obsluhovat pouze osoby, které 
k tomu mají odbornou zp�sobilost a jsou proškoleni o jejím používaní. 
 Dále se pak �erpadla a omíta�ky budou �ídit požadavky NV 591/2006 Sb. 

7.10 Vibrátory 

 Používat vibrátory na zhutn�ní sm�si smí pouze proškolení pracovníci, kte�í byli 
seznámeni s návodem na používání konkrétního vibrátoru. 
 Vibrátory se budou �ídit dle NV 591/2006 Sb. 

7.11 P�eprava stroj�

 P�eprava stroj� po silnicích se bude �ídit p�íslušným silni�ním zákonem o p�eprav�
náklad�.  
 P�eprava stroj� se �ídí požadavky uvedenými v NV 591/2006 Sb. 

7.12 Skladování a manipulace s materiálem 

 Všechny materiály skladované venku budou uloženy na zpevn�né a odvodn�né 
ploše. Materiály uskladn�né na paletách m�žou být skladovány maximáln� 2 palety na 
sebe a mezi paletami musí být uli�ka minimáln� 0,75 m. Drobný materiál bude uskladn�n 
ve skladovém kontejneru. Skládky materiálu i skladový kontejner jsou znázorn�ny na 
výkrese za�ízení staveništ�. 
 Skládky zeminy musí být maximáln� 1,5 m vysoké a musí mít sklon maximáln�
rovnající se úhlu vnit�ního t�ení zeminy, aby nedocházelo k sesouvání. 
 Skladování a manipulace s materiálem se dále bude �ídit NV 591/2006 Sb. 

7.13 P�íprava p�ed zahájením zemních prací 

 Na míst� budoucí stavby se nenalézají žádné inženýrské sít� tudíž nejsou pot�ebné 
žádné p�ípravy p�ed zahájením zemních prací. 

7.14 Provád�ní a zajišt�ní výkopových prací 

 P�i zemních prácích se budou realizovat pouze rýhy ší�ky 0,75 m a hloubky 0,8 m. 
Zajišt�ní výkop� bude provedeno plastovou páskou s nápisem vstup zakázán, která bude 
p�ipevn�na na d�ev�né sloupky. 
 Výkopové práce se pak dále budou �ídit požadavky NV 591/2006 Sb. 
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7.15 Betoná�ské práce a práce související 

7.15.1 Bedn�ní 

 Systémové bedn�ní bude použito jen u bedn�ní základových pas�. Montáž a 
demontáž bedn�ní smí provád�t pouze pracovníci, kte�í byli proškoleni o používání tohoto 
bedn�ní. 
 Jako bedn�ní ŽB pozedních v�nc� se použije klasické tesa�ské bedn�ní z prken. 
Montáž, demontáž a manipulace s bedn�ním se bude �ídit NV 591/2006 Sb. 

7.15.2 P�eprava a ukládání betonové sm�si 

 Stavbyvedoucí zajistí zp�sob, kterým se bude domlouvat obsluha �erpadla s 
pracovníkem, který ukládá betonovou sm�s. 
 Dalšími požadavky se p�eprava a ukládání betonové sm�si bude �ídit NV 591/2006 
Sb. 

7.15.3 Práce železá�ské 

 Všechny železá�ské práce jako jsou výztuž základových pas�, výztuž základových 
desek a výztuž pozedních v�nc� budou provád�ny odbornými pracovníky, kte�í znají 
postupy železá�ských prací. 
 Dále se pak železá�ské práce budou �ídit NV 591/2006 Sb. 

7.16 Zednické práce 

 Zednické práce se na stavb� budou vyskytovat v podob� zd�ní z tvárnic Porotherm. 
Zd�ní smí provád�t pouze pracovníci s odbornou kvalifikací. Pro zd�ní musí být vytvo�eno 
lešení. 
 Zednické práce se pak dále budou �ídit NV 591/2006 Sb. 

7.17 Montážní práce 

 Jako montážní práce budou na stavb� provád�ny montáže st�ešních d�ev�ných 
p�íhradových vazník�. Postup montáže bude probíhat podle technologického p�edpisu pro 
montáž st�ešních vazník�. K montáži bude použit autoje�áb TATRA AD-20, který smí být 
obsluhován pouze osobou, která vlastní strojní pr�kaz na obsluhu je�ábu. Dále pak úvazky 
na st�ešní vazníky smí d�lat pouze osoba vlastnící vaza�ský pr�kaz. 
 Montážní práce se dále �ídí NV 591/2006 Sb. 

7.18 Malí�ské a nat�ra�ské práce 

 Malí�ské a nat�ra�ské práce se budou �ídit NV 591/2006 Sb. 
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362/2005 Sb. 

7.19 Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

 Na stavb� budou provád�ny dv� práce, p�i kterých hrozí nebezpe�í pádu. První 
práce je zd�ní nad 1,5 m výšky. Zde bude zajišt�ní proti pádu zabezpe�eno lešením se 
zábradlím, které bude dvouty�ové. Horní ty� bude ve výšce 1,1 m a spodní ty� ve výšce 
0,6 m. 

Druhá práce bude montáž st�ešních vazník�, tesa�ské práce a klempí�ské práce. 
Zajišt�ní proti pádu bude zajišt�no osobními ochrannými prost�edky a to postrojem na 
pracovníkovi, který bude spojen pružným záchytným lanem s jístícím bodem. Jistící bod 
ur�í stavbyvedoucí p�ímo na stavb� podle situace a možností. 
 Zajišt�ní proti pádu OOPP se budou dále �ídit p�esnými pokyny uvedenými v NV 
362/2005 Sb. 

7.20 Používání žeb�ík�

 Žeb�íky budou používány pro výlez na st�echu p�i provád�ní osazování st�ešních 
vazník�, tesa�ských pracích a klempí�ských pracích. Žeb�íky se budou používat hliníkové a 
všechny žeb�íky musí mít štítek s ozna�ením únosnosti a datem zkoušky únosnosti. 
 Dále se pak používání žeb�ík� bude �ídit NV 362/2005 Sb. 

7.21 Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

 B�hem tesa�ských a klempí�ských prací bude zajišt�ní provedeno tak, že všichni 
pracovníci budou mít speciální pásy na ná�adí, které znemož�ují vypadnutí p�edm�t� a 
ná�adí. 

7.22 Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 Pod místem práce ve výšce bude zajišt�no ohrazením dvouty�ovým zábradlím. 

7.23 Práce na st�eše 

 P�i práci na st�eše je nutné aby pracovník nespadl z volného okraje dol�, 
nesklouznul z plochy st�echy se sklonem nad 25° a nepropadl st�ešní konstrukcí pokud 
jsou v plášti mezery mezi prvky v�tší než 0,25 m a hrozí prolomení prvk� st�echy. Ochrana 
proti propadnutí st�ešní konstrukcí bude zajišt�na pomocným lešením pod místem práce. 
Ochrana proti spadnutí z volného okraje a sklouznutí ze st�ešního plášt� je zajišt�na 
osobními ochrannými pracovními prost�edky. 
 Práce na st�eše se dále �ídí NV 362/2005 Sb. 

7.24 Lešení 

 Lešení se bude používat p�i zd�ní a p�i provád�ní vn�jšího zateplení zdiva. 
Sestavovat lešení m�že pouze pracovník, který je proškolený a je držitelem pr�kazu 
lešená�e. 
 Používání lešení se �ídi NV 362/2005 Sb. 
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7.25 P�erušení práce ve výškách 

Práce na st�eše se musí p�erušit za t�chto podmínek: 

a) bou�e, déš�, sn�žení nebo tvo�ení námrazy, 
b) silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1 (síla v�tru 6 stup�� Bf) , 
c) dohlednost v míst� práce menší než 30 m, 
d) teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 °C. 

  

8.  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 

 Stavba nijak neohrožuje výstavbou okolní životní prost�edí. Žádné stroje 
nevykazují nadm�rnou hlu�nost. Stavba sousedí na jedné stran� staveništ� s obytnou 
zástavbou tudíž práce bude možné provád�t pouze od 7:00 do 22:00. P�i zvýšené prašnosti 
je pot�eba prašné plochy zkráp�t vodou. P�i deštivém po�así u zemních pracích se m�že na 
kola automobil� vyjížd�jících ze stavby nalepit bláto a to je pot�eba p�ed vjezdem na 
silnici o�istit tlakovou vodou. 
 Odpady na stavb� budou umis�ovány do t�í kontejner� na odpad. Jeden kontejner 
bude na sm�sný komunální odpad, druhý na plast a t�etí na d�evo. Kontejnery bude odvážet 
a likvidovat firma dodávající kontejnery. Nakládání s odpady se bude �ídit zákonem 
185/2001 Sb. o odpadech. 
 P�ípadné odkapávání ropných látek ze stavebních stroj� se vy�eší nádobou do které 
ropné látky budou odkapávat. 

9.  POUŽITÉ ZDROJE 

[1] NA�ÍZENÍ VLÁDY �. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

[2] NA�ÍZENÍ VLÁDY �. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Místo : �elivec, Sulice

Zhotovitel : I�O :
DI� :

Objednatel : I�O :
DI� :

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

�íslo a název objektu RN (bez DPH)

SO01 Budova �. 1

SO02 Budova �.2

SO03 Budova �.3

SO04 Budova �.4

SO105 Oplocení

SO110 Komunikace

SO111 Parkovi�t�

SO120 P�ípojka vody

SO121 Kanalizace spla�ková

SO122 Kanalizace de��ová

SO123 Lapol 87 000 

SO130 P�ípojka elektro

SO131 Venkovní osv�tlení

SO140 P�ípojka plynu

 Stavba celkem  (bez DPH)

Základ DPH 20 %

DPH 20 %

Základ DPH 10 %

DPH 10 %

Cena celkem

razítko, podpis

0 K�

0 K�

778 015 

1 119 542 

38 106 660 K�

Propo�et stavby

6 325 143 

6 264 324 

6 428 067 

8 388 299 

384 000 

31 755 550 K�

6 351 110 K�

31 755 550 

211 280 

726 246 

539 752 

106 582 

223 300 

174 000 
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO01 Budova �. 1 Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO01 Budova �. 1 JKSO : 801.31

MJ : m3 Po�et MJ : 1 352,00 Náklady na MJ : 4 678 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 6 325 143 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 6 325 143 K�

Základ DPH 20 % 6 325 143 K�
DPH 20 % 1 265 029 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem : 7 590 171 K�

razítko, podpis

Propo�et objektu
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO01 Budova �. 1 Datum tisku : 10.1.2012

Stavební díl HSV Montá�
1 Zemní práce 107 525
2 Základy a zvlá�tní zakládání 227 690
3 Svislé a kompletní konstrukce 740 017
4 Vodorovné konstrukce 417 444
5 Komunikace 6 327
6 Úpravy povrchu, podlahy 442 753
8 Trubní vedení 6 327
9 Ostatní konstrukce, bourání 151 803
99 Staveni�tní p�esun hmot 132 834
711 Izolace proti vod�
712 �ivi�né krytiny
713 Izolace tepelné
721 Vnit�ní kanalizace
722 Vnit�ní vodovod
724 Strojní vybavení
725 Za�izovací p�edm�ty
731 Kotelny
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná t�lesa
761 Konstrukce sklobetonové
762 Konstrukce tesa�ské
763 D�evostavby
764 Konstrukce klempí�ské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlá�ské
767 Konstrukce záme�nické
771 Podlahy z dla�dic a obklady
772 Kamenné  dla�by
775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy ze syntetických hmot
781 Obklady keramické
782 Konstrukce z p�írodního kamene
783 Nát�ry
784 Malby
786 �alounické úpravy
787 Zasklívání
791 Montá� za�ízení velkokuchyní
M21 Elektromontá�e 392 148
M22 Montá� sd�lovací a zabezp. techniky 145 475
M23 Montá�e potrubí 6 327
M24 Montá�e vzduchotechnických za�ízení 164 457
M33 Montá�e dopravních za�ízení a vah-výtahy 82 229
M35 Montá�e �erpadel, kompresor� 12 655
M36 Montá�e m��ících a regula�ních za�ízení 37 951
M43 Montá�e ocelových konstrukcí 50 605
M46 Zemní práce p�i montá�ích 6 327
M99 Ostatní práce "M" 25 296
Objekt celkem 2 232 720 923 470

Rekapitulace stavebních díl�

PSV

3 168 953

94 883
164 457

94 883
50 605

6 327
139 161

75 901
12 655

82 229
82 229

139 161
82 229

56 933
82 229
88 556
82 229

37 951
12 655
88 556
82 229

25 296
449 080
468 049
145 475

6 327
12 655
56 933

215 036
82 229

132 834
18 982
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO02 Budova �.2 Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO02 Budova �.2 JKSO : 801.31

MJ : m3 Po�et MJ : 1 339,00 Náklady na MJ : 4 678 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 6 264 324 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 6 264 324 K�

Základ DPH 20 % 6 264 324 K�
DPH 20 % 1 252 865 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem : 7 517 189 K�

razítko, podpis

Propo�et objektu
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO02 Budova �.2 Datum tisku : 10.1.2012

Stavební díl HSV Montá�
1 Zemní práce 106 491
2 Základy a zvlá�tní zakládání 225 501
3 Svislé a kompletní konstrukce 732 902
4 Vodorovné konstrukce 413 430
5 Komunikace 6 267
6 Úpravy povrchu, podlahy 438 496
8 Trubní vedení 6 267
9 Ostatní konstrukce, bourání 150 343
99 Staveni�tní p�esun hmot 131 557
711 Izolace proti vod�
712 �ivi�né krytiny
713 Izolace tepelné
721 Vnit�ní kanalizace
722 Vnit�ní vodovod
724 Strojní vybavení
725 Za�izovací p�edm�ty
731 Kotelny
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná t�lesa
761 Konstrukce sklobetonové
762 Konstrukce tesa�ské
763 D�evostavby
764 Konstrukce klempí�ské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlá�ské
767 Konstrukce záme�nické
771 Podlahy z dla�dic a obklady
772 Kamenné  dla�by
775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy ze syntetických hmot
781 Obklady keramické
782 Konstrukce z p�írodního kamene
783 Nát�ry
784 Malby
786 �alounické úpravy
787 Zasklívání
791 Montá� za�ízení velkokuchyní
M21 Elektromontá�e 388 377
M22 Montá� sd�lovací a zabezp. techniky 144 076
M23 Montá�e potrubí 6 267
M24 Montá�e vzduchotechnických za�ízení 162 876
M33 Montá�e dopravních za�ízení a vah-výtahy 81 438
M35 Montá�e �erpadel, kompresor� 12 533
M36 Montá�e m��ících a regula�ních za�ízení 37 586
M43 Montá�e ocelových konstrukcí 50 119
M46 Zemní práce p�i montá�ích 6 267
M99 Ostatní práce "M" 25 053
Objekt celkem 2 211 251 914 591

Rekapitulace stavebních díl�

PSV

3 138 482

93 971
162 876

93 971
50 119

6 267
137 823

75 171
12 533

81 438
81 438

137 823
81 438

56 385
81 438
87 705
81 438

37 586
12 533
87 705
81 438

25 053
444 762
463 548
144 076

6 267
12 533
56 385

212 968
81 438

131 557
18 800
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO03 Budova �.3 Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO03 Budova �.3 JKSO : 801.31

MJ : m3 Po�et MJ : 1 374,00 Náklady na MJ : 4 678 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 6 428 067 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 6 428 067 K�

Základ DPH 20 % 6 428 067 K�
DPH 20 % 1 285 613 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem : 7 713 680 K�

razítko, podpis

Propo�et objektu
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO03 Budova �.3 Datum tisku : 10.1.2012

Stavební díl HSV Montá�
1 Zemní práce 109 274
2 Základy a zvlá�tní zakládání 231 395
3 Svislé a kompletní konstrukce 752 059
4 Vodorovné konstrukce 424 236
5 Komunikace 6 430
6 Úpravy povrchu, podlahy 449 958
8 Trubní vedení 6 430
9 Ostatní konstrukce, bourání 154 273
99 Staveni�tní p�esun hmot 134 996
711 Izolace proti vod�
712 �ivi�né krytiny
713 Izolace tepelné
721 Vnit�ní kanalizace
722 Vnit�ní vodovod
724 Strojní vybavení
725 Za�izovací p�edm�ty
731 Kotelny
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná t�lesa
761 Konstrukce sklobetonové
762 Konstrukce tesa�ské
763 D�evostavby
764 Konstrukce klempí�ské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlá�ské
767 Konstrukce záme�nické
771 Podlahy z dla�dic a obklady
772 Kamenné  dla�by
775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy ze syntetických hmot
781 Obklady keramické
782 Konstrukce z p�írodního kamene
783 Nát�ry
784 Malby
786 �alounické úpravy
787 Zasklívání
791 Montá� za�ízení velkokuchyní
M21 Elektromontá�e 398 529
M22 Montá� sd�lovací a zabezp. techniky 147 842
M23 Montá�e potrubí 6 430
M24 Montá�e vzduchotechnických za�ízení 167 133
M33 Montá�e dopravních za�ízení a vah-výtahy 83 567
M35 Montá�e �erpadel, kompresor� 12 861
M36 Montá�e m��ících a regula�ních za�ízení 38 568
M43 Montá�e ocelových konstrukcí 51 429
M46 Zemní práce p�i montá�ích 6 430
M99 Ostatní práce "M" 25 708
Objekt celkem 2 269 051 938 497

Rekapitulace stavebních díl�

PSV

3 220 519

96 427
167 133

96 427
51 429

6 430
141 426

77 136
12 861

83 567
83 567

141 426
83 567

57 859
83 567
89 997
83 567

38 568
12 861
89 997
83 567

25 708
456 388
475 665
147 842

6 430
12 861
57 859

218 535
83 567

134 996
19 291
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO04 Budova �.4 Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO04 Budova �.4 JKSO : 801.31

MJ : m3 Po�et MJ : 1 793,00 Náklady na MJ : 4 678 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 8 388 299 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 8 388 299 K�

Základ DPH 20 % 8 388 299 K�
DPH 20 % 1 677 660 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem : 10 065 959 K�

razítko, podpis

Propo�et objektu
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO04 Budova �.4 Datum tisku : 10.1.2012

Stavební díl HSV Montá�
1 Zemní práce 142 597
2 Základy a zvlá�tní zakládání 301 959
3 Svislé a kompletní konstrukce 981 399
4 Vodorovné konstrukce 553 607
5 Komunikace 8 391
6 Úpravy povrchu, podlahy 587 172
8 Trubní vedení 8 391
9 Ostatní konstrukce, bourání 201 318
99 Staveni�tní p�esun hmot 176 162
711 Izolace proti vod�
712 �ivi�né krytiny
713 Izolace tepelné
721 Vnit�ní kanalizace
722 Vnit�ní vodovod
724 Strojní vybavení
725 Za�izovací p�edm�ty
731 Kotelny
732 Strojovny
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná t�lesa
761 Konstrukce sklobetonové
762 Konstrukce tesa�ské
763 D�evostavby
764 Konstrukce klempí�ské
765 Krytiny tvrdé
766 Konstrukce truhlá�ské
767 Konstrukce záme�nické
771 Podlahy z dla�dic a obklady
772 Kamenné  dla�by
775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové
777 Podlahy ze syntetických hmot
781 Obklady keramické
782 Konstrukce z p�írodního kamene
783 Nát�ry
784 Malby
786 �alounické úpravy
787 Zasklívání
791 Montá� za�ízení velkokuchyní
M21 Elektromontá�e 520 060
M22 Montá� sd�lovací a zabezp. techniky 192 927
M23 Montá�e potrubí 8 391
M24 Montá�e vzduchotechnických za�ízení 218 101
M33 Montá�e dopravních za�ízení a vah-výtahy 109 050
M35 Montá�e �erpadel, kompresor� 16 782
M36 Montá�e m��ících a regula�ních za�ízení 50 330
M43 Montá�e ocelových konstrukcí 67 112
M46 Zemní práce p�i montá�ích 8 391
M99 Ostatní práce "M" 33 547
Objekt celkem 2 960 996 1 224 691

Rekapitulace stavebních díl�

PSV

4 202 613

125 833
218 101

125 833
67 112

8 391
184 553

100 659
16 782

109 050
109 050
184 553
109 050

75 503
109 050
117 442
109 050

50 330
16 782

117 442
109 050

33 547
595 563
620 719
192 927

8 391
16 782
75 503

285 177
109 050
176 162
25 174
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO105 Oplocení Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO105 Oplocení JKSO : 815.23

MJ : m Po�et MJ : 300,00 Náklady na MJ : 1 280 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 384 000 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 384 000 K�

Základ DPH 20 % 384 000 K�
DPH 20 % 76 800 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem :

razítko, podpis

Propo�et objektu

460 800 K�
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO110 Komunikace Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO110 Komunikace JKSO : 822.59

MJ : m2 Po�et MJ : 500,00 Náklady na MJ : 1 690 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 778 015 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 778 015 K�

Základ DPH 20 % 778 015 K�
DPH 20 % 155 603 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem : 933 618 K�

razítko, podpis

Propo�et objektu
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO110 Komunikace Datum tisku : 10.1.2012

Stavební díl HSV Montá�
1 Zemní práce 53 685
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 335
4 Vodorovné konstrukce 21 785
5 Komunikace 627 070
6 Úpravy povrchu, podlahy 780
9 Ostatní konstrukce, bourání 8 560
99 Staveni�tní p�esun hmot 63 020
767 Konstrukce záme�nické
Objekt celkem 777 235 0

Rekapitulace stavebních díl�

PSV

780
780
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO111 Parkovi�t� Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO111 Parkovi�t� JKSO : 822.55

MJ : m2 Po�et MJ : 720,00 Náklady na MJ : 1 555 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 1 119 542 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 1 119 542 K�

Základ DPH 20 % 1 119 542 K�
DPH 20 % 223 908 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem : 1 343 451 K�

razítko, podpis

Propo�et objektu

 42



Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO111 Parkovi�t� Datum tisku : 10.1.2012

Stavební díl HSV Montá�
1 Zemní práce 77 249
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 362
4 Vodorovné konstrukce 31 349
5 Komunikace 902 333
6 Úpravy povrchu, podlahy 1 123
9 Ostatní konstrukce, bourání 12 319
99 Staveni�tní p�esun hmot 90 684
767 Konstrukce záme�nické
Objekt celkem 1 118 419 0

Rekapitulace stavebních díl�

PSV

1 123
1 123
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO120 P�ípojka vody Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO120 P�ípojka vody JKSO : 827.19

MJ : m Po�et MJ : 76,00 Náklady na MJ : 2 780 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 211 280 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 211 280 K�

Základ DPH 20 % 211 280 K�
DPH 20 % 21 128 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem :

razítko, podpis

Propo�et objektu

232 408 K�
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO121 Kanalizace spla�ková Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO121 Kanalizace spla�ková JKSO : 827.29.A2

MJ : m Po�et MJ : 106,00 Náklady na MJ : 5 092 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 539 752 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 539 752 K�

Základ DPH 20 % 539 752 K�
DPH 20 % 53 975 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem :

razítko, podpis

Propo�et objektu

593 727 K�
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO122 Kanalizace de��ová Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO122 Kanalizace de��ová JKSO : 827.29.A2

MJ : m Po�et MJ : 162,00 Náklady na MJ : 4 483 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 726 246 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 726 246 K�

Základ DPH 20 % 726 246 K�
DPH 20 % 145 249 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem :

razítko, podpis

Propo�et objektu

871 495 K�
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO123 Lapol Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO123 Lapol JKSO :

MJ : m3 Po�et MJ : 2,90 Náklady na MJ : 30 000 K�        

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 87 000 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 87 000 K�

Základ DPH 20 % 87 000 K�
DPH 20 % 17 400 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem :

Propo�et objektu

104 400 K�

razítko, podpis
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO130 P�ípojka NN Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO130 P�ípojka NN JKSO : 828.73.EA2

MJ : m Po�et MJ : 80,00 Náklady na MJ : 1 332 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 106 582 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 106 582 K�

Základ DPH 20 % 106 582 K�
DPH 20 % 21 316 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem :

razítko, podpis

Propo�et objektu

127 898 K�
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO131 Venkovní osv�tlení Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO131 Venkovní osv�tlení JKSO : 828.75

MJ : m Po�et MJ : 145,00 Náklady na MJ : 1 540 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 223 300 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 223 300 K�

Základ DPH 20 % 223 300 K�
DPH 20 % 44 660 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem :

razítko, podpis

Propo�et objektu

267 960 K�
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Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO140 P�ípojka plynu Datum tisku : 10.1.2012

Stavba : 1 M� a polyfunk�ní objekt �elivec

Objekt : SO140 P�ípojka plynu JKSO : 827.59.A3

MJ : m Po�et MJ : 150,00 Náklady na MJ : 1 160 K�          

Datum zahájení : 1.10.2010 Datum ukon�ení : 30.6.2011

Rekapitulace ceny

Základní rozpo�tové náklady 174 000 K�

Vedlej�í rozpo�tové náklady 0 K�

Cena stavebního objektu bez DPH 174 000 K�

Základ DPH 20 % 174 000 K�
DPH 20 % 34 800 K�

Základ DPH 10 % 0 K�
DPH 10 % 0 K�

Cena celkem :

razítko, podpis

Propo�et objektu

208 800 K�
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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby   Mate�ská škola a polyfunk�ní objekt Želivec 

1.2 Místo stavby   parc. �. 1100/1, 1056/2, 1253/1, 1192 
     k.ú. Sulice 
     okres Praha – východ 

1.3 Ú�el stavby   Novostavba mate�ské školy a polyfunk�ního objektu 

1.4 Informace o stavb� Zastav�ná plocha: 1235 m2

     Užitná plocha:  1084 m2

Obestav�ný prostor: 5859 m3 

     Po�et SO:  15 
     Po�et podlaží:  p�ízemní 

1.5 Termín stavby  1.9.2010 – 30.6.2011 

1.6 Po�et m�síc� výstavby 10 m�síc�

1.7 Cena stavby   31 755 550 K�
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6. REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
STAVEBNÍHO OBJEKTU SO101 – SO104 

 Popis všech stavebních etap objekt� SO101, SO102, SO 103, SO104 jsou detailn�ji 
popsány v technické zpráv� ke stavebn� technologickému projektu. V této studii je vždy ke 
každé etap� popsán výkaz vým�r hlavních prací a materiál�; bodov� nazna�en 
technologický postup p�íslušné etapy; vypsán po�et a složení pracovník�, kte�í budou 
etapu realizovat; vypsána mechanizace, která je nutná na realizování jednotlivých etap; a 
nazna�ena orienta�ní doba trvání každé etapy. 

6.1 Zemní práce 

6.1.1 Výkaz vým�r 

• Sejmutí ornice:    207 m3 
• Hloubení rýh:    356 m3 

6.1.2 Technologický postup 

• Vyty�ení objektu dle projektu 
• Sejmutí ornice v tlouš�ce 200 mm pomocí rypadlo-naklada�e, ornice bude 

skladována na staveništi a na konci stavby použita pro sadové úpravy 
• Vyty�ení a vyvápn�ní základových pas� pomocí nivela�ního p�ístroje, metru a 

stavebního provázku 
• Hloubení základových pas� pomocí rypadlo-naklada�e 
• Ru�ní za�išt�ní základové spáry 
• Kontrola správné výšky základové spáry 

6.1.3 Po�et pracovník�

• �idi� rypadlo-naklada�e  1x 
• Stavební d�lník   4x 
• Mistr     1x 

6.1.4 Mechanizace 

• Rypadlo-naklada�

6.1.5 Doba trvání 

 P�esné ur�ení doby trvání zemních prací bude vypracováno v p�íloze Harmonogram 
objekt� SO101 – SO104. Tyto údaje jsou pouze orienta�ní. 

• Zahájení zemních prací:  1.9. 2010 
• Ukon�ení zemních prací:  15.9. 2010 
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6.2 Základy 

6.2.1 Výkaz vým�r 

• Beton C16/20:   360 m3 
• Bedn�ní pas�:    1000 m2 
• Výztuž pas� 10 505 (R):  14 t 
• Bedn�ní desek:   45 m2 
• Výztuž desek, sí� 100x100:  6,5 t 
• Podsyp pas�:    120 m3 
• Obsyp pas�:    432 m3 
• Drenážní trubky:   260 m 
• Betonové bednící tvárnice:  560 m2 
• Podsyp základové desky:  1200 m2 
• Hydroizolace:    1250 m2 

6.2.2 Technologický postup 

• Podsypání základové spáry št�rkopískem v tlouš�ce 100 mm 
• Bedn�ní st�n základových pas�
• Betonování spodní �ásti základových pas� z prostého betonu C16/20 
• Výztuž vrchní �ásti základových pas� z oceli 10 505 (R) 
• Betonování vrchní �ásti základových pas� ze železobetonu C16/20 
• Technologická p�estávka 2 dny 
• Odbedn�ní základových pas�
• Provedení drenážních trubek okolo objekt� a následn� zasypány 
• Zásyp základových pás� št�rkopískem 
• Vyzd�ní betonových základových bednících tvarovek a vypln�ní tvárnic betonem 

C12/15 
• Provedení podsypu pod základovou desku ze št�rkopísku 
• Bedn�ní základových desek 
• Výztuž základových desek ze sva�ovaných sítí s oky 100x100 mm 
• Betonování základové desky z betonu C16/20 
• Technologická p�estávka 2 dny 
• Odbedn�ní základové desky 
• Provedení asfaltové hydroizolace nap�. Dekbit AL 240  

6.2.3 Po�et pracovník�

• Železá�     4x 
• Betoná�    4x 
• Tesa�     4x 
• �idi� autodomícháva�e  1x 
• Zedník     4x 
• Pomocník    4x 
• Mistr     1x 
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6.2.4 Mechanizace 

• Autodomícháva�
• �erpadlo na beton (Schwing) 
• Vibra�ní deska 
• Mícha�ka 
• Ponorný vibrátor 

6.2.5 Doba trvání 

P�esné ur�ení doby trvání základ� bude vypracováno v p�íloze Harmonogram 
objekt� SO101 – SO104. Tyto údaje jsou pouze orienta�ní. 

• Zahájení základ�:   16.9.2010 
• Dokon�ení základ�:   10.10.2010 

6.3 Hrubá vrchní stavba 

6.3.1 Výkaz vým�r 

Svislé konstrukce 

• Zdivo Porotherm 44 P+D:  1200 m2 
• Zdivo Porotherm 30 P+D:  128 m2 
• P�í�ky Porotherm 8 P+D:  58 m2 
• P�í�ky Porotherm 11,5 P+D:  640 m2 

Vodorovné konstrukce 

• P�eklad Porotherm vysoký dl.1000 mm:  20 ks 
• P�eklad Porotherm vysoký dl. 1250 mm:  204 ks 
• P�eklad Porotherm vysoký dl. 1500 mm:  40 ks 
• P�eklad Porotherm vysoký dl. 2000 mm:  80 ks 
• P�eklad Porotherm vysoký dl. 2500 mm:  16 ks 
• P�eklad Porotherm vysoký dl. 3000 mm:  80 ks 
• Bedn�ní v�nc�:     84 m2 
• Výztuž v�nc� 10505 (R):     3 t 
• Beton v�nc� C16/20:     29 m3 

St�ešní konstrukce 

• St�ešní d�ev�ný sbíjený vazník:    712 m 
• D�ev�ný vázaný krov:    1080 m 
• D�ev�né lat�:      6000 m 
• Plechová krytina:     1300 m2 
• Oplechování st�n a atik:    228 m 
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6.3.2 Technologický postup 

• Vym��ení svislých nosných konstrukcí 
• Založení první �ady nosného svislého zdiva 
• Zd�ní první výšky po p�eklady 
• Osazení všech p�eklad�
• Dozd�ní svislého nosného zdiva na požadovanou výšku (spodní úrove� v�nce) 
• Provedení bedn�ní v�nc�
• Provedení a vložení výztuže do v�nc�
• Betonáž v�nc� pomocí �erpadla na beton 
• Odbedn�ní v�nc� nejd�íve po 3 dnech 
• Osazení d�ev�ných sbíjených vazník� na pozednice uložené na ŽB v�nci pomocí 

autoje�ábu na �ásti objekt�
• Montáž vázaných krov� na druhé �ásti objekt�
• Montáž d�ev�ných latí na sbíjené vazníky a vázané krovy 
• Montáž plechové st�ešní krytiny a oplechování st�na a atik 
• Vyzd�ní všech p�í�ek uvnit� objekt�

6.3.3 Po�et pracovník�

• Zedník     4x 
• Pomocník    4x 
• Tesa�     4x 
• Železá�    4x 
• Betoná�    2x 
• �idi� autodomícháva�e  1x 
• �idi� autoje�ábu   1x 
• Vaza�     1x 
• Klempí�    4x 

6.3.4 Mechanizace 

• Autodomícháva�
• �erpadlo na beton (Schwing) 
• Autoje�áb 
• Teleskopický manipulátor 
• Mícha�ka 
• Ponorný vibrátor 
• Motorová pila 

6.3.5 Doba trvání 

P�esné ur�ení doby trvání hrubé vrchní stavby bude vypracováno v p�íloze 
Harmonogram objekt� SO101 – SO104. Tyto údaje jsou pouze orienta�ní. 

• Zahájení vrchní hrubé stavby:  11.10.2010 
• Dokon�ení hrubé vrchní stavby:  23.12.2010 
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6.4 Dokon�ovací práce 

6.4.1 Výkaz vým�r 

• Plastová okna:    156 m2 
• Plastové dve�e:     40 m2 
• Kontaktní zateplovací systém:  700 m2 
• Vnit�ní omítky:     720 m2 
• Hrubá podlaha:    1000 m2 
• Sádrokartonové konstrukce:   1260 m2 
• Obklad keramický:    440 m2 
• Dlažba keramická:     400 m2 
• Malby:      720 m2 
• Podlaha PVC:     600 m2 
• Podlaha kobercová:    40 m2 
• Obložkové zárubn�:     56 ks 

6.4.2 Technologický postup 

• Po dokon�ení hrubé vrchní stavby bude následovat technologická p�estávka a nechá 
se stavba promrznout. Po technologické p�estávce se provedou výpln� otvor�

• Po výplní otvor� se m�že za�ít vn�jší úpravy povrch� (kontaktní zateplovací 
systém nap�. Baumit)  

• Po uzav�ení objekt� se m�že za�ít s TZB jako je Vzduchotechnika, Úst�ední topení, 
Zdravotechnické instalace, Eelktromontáže 

• Po dokon�ení TZB se m�že za�ít s úpravami vnit�ních povrch� (vnit�ní omítky) 
• Po dokon�ení omítek se provede hrubá podlaha (nap�. anhydritová podlaha) 
• Po vyzrátí podlahy se za�nou d�lat sádrokartonové konstrukce 
• Po dokon�ení sádrokartonových konstrukcí následují keramické obklady 
• Po obkladech se provedou vnit�ní malby 
• Po provedení maleb se za�nou d�lat keramické dlažby 
• Zárove� s keramickými dlažbami se m�žou d�lat povlakové podlahy (PVC, 

koberec) 
• Po dokon�ení nášlapných vrstev se provedou obložkové zárubn�
• Pak se dle pot�eby d�lají dokon�ovací práce a zapravování 
• Po úplném dokon�ení všech prací se provede vy�išt�ní objekt�
• Po všech p�edešlých krocích m�že být zahájena kolaudace 

6.4.3 Po�et pracovník�

• Výpln� otvor�     5x 
• Zateplovaní systém    6x 
• Vzduchotechnika    4x 
• Úst�ední topení    4x 
• Zdravotechnika    4x 
• Elektromontáže    4x 
• Vnit�ní omítky    6x 
• Hrubá podlaha    6x 
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• Sádrokartonové konstrukce   8x 
• Obklady     5x 
• Malby      4x 
• Dlažba      4x 
• PVC a koberec    4x 
• Obloukové zárubn�    4x 
• Dokon�ovací práce a zapravování  4x 
• Vy�išt�ní objekt�    4x 

6.4.4 Mechanizace 

• Silo na suchou sm�s pro vnit�ní omítky 
• Autodomícháva� s �erpadlem na anhydritovou sm�s 

6.4.5 Doba trvání 

P�esné ur�ení doby trvání dokon�ovacích prací bude vypracováno v p�íloze 
Harmonogram objekt� SO101 – SO104. Tyto údaje jsou pouze orienta�ní. 

• Zahájení dokon�ovacích prací: 1.3.2011 
• Dokon�ení dokon�ovacích prací: 30.6.2011 
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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
1.1 Název stavby   Mateřská škola a polyfunkční objekt Želivec 
 
1.2 Místo stavby   parc. č. 1100/1, 1056/2, 1253/1, 1192 
     k.ú. Sulice 
     okres Praha – východ 
 
1.3 Účel stavby   Novostavba mateřské školy a polyfunkčního objektu 
 
1.4 Projektant   Studio B 
     Ing. arch. Radek Bádal 
     Paseky 616 
     763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
     autorizace : ČKA 02181 
 
1.5 Informace o stavbě  Zastavěná plocha: 1235 m2 
     Užitná plocha:  1084 m2 

Obestavěný prostor: 5859 m3 

     Počet SO:  15 
     Počet podlaží:  přízemní 
 
1.6 Termín stavby  1.9.2010 – 30.6.2011 
 
 

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
Ozn. Název stavebního objektu 
SO101 Mateřská škola – pavilon 1 
SO102 
SO103 
SO104 
SO105 
SO110 
SO111 
SO120 
SO121 
SO122 
SO123 
SO130 
SO131 
SO140 

Mateřská škola – pavilon 2 
Mateřská škola – pavilon 3 
Polyfunkční objekt 
Oplocení 
Zpevněné plochy a komunikace 
Parkoviště 
Přípojka vodovodního potrubí 
Přípojka splaškové kanalizace 
Přípojka dešťové kanalizace 
Lapol 
Přípojka el. vedení NN 
Venkovní osvětlení 
Přípojka plynovodního potrubí STL 
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3. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT Ě 
 

Stavba Mateřské školy a polyfunkčního objektu se nachází v obci Želivec č.p. 150, 
která spadá pod stavební úřad Sulice. Ke staveništi vede zpevněná příjezdová komunikace. 
Na staveništi budou vytvořeny zpevněné komunikace ze zhutněné škěrkodrtě. Přesnější 
popis příjezdu na staveniště je zpracován v příloze „Koordinační situace se širšími vztahy 
dopravních tras“. 

Staveniště má rovinný charakter, má dostatečný rozsah a je bez jakékoliv omezující 
zástavby. Víceúčelové hřiště, které se zde nachází, zůstane zachováno a bude sloužit dál 
potřebám obce. Celková plocha staveniště je 8500 m2. Hranice staveniště jsou patrné 
z výkresu zařízení staveniště. 

Prostor je přístupný po stávající nezpevněné účelové komunikaci ze severní strany. 
Přípojky všech inženýrských sítí jsou vzdáleny podél zmíněné komunikace cca 60 m. 
Realizace nevyžaduje tudíž žádné demolice či kácení. 

Zahrada školky a areál hřiště by měl pokračovat připravovaným lesoparkem podél 
stávajícího biokoridoru až k blízkému lesu. Staveniště je pro vybudování záměru vhodné, 
záměr je v souladu s územním plánem. 

Staveniště bude oploceno oplocením s výškou 2 m, které bude z dřevěných kůlů na 
které bude připevněno drátové pletivo. Oplocení bude opatřeno uzamykatelnou hlavní 
příjezdovou bránou (viz. příloha zařízení staveniště). 
 
 

4. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ STAVBY 
 
 Stavba se nachází v obci Želivec. Ke stavbě se dostanete odbočením doprava  
z hlavní silnice č. 603 směrem z Jesenice do Kamenice. Po odbočení z hlavní silnice pak 
vede ke stavbě část asfaltové cesty asi 30 m a část zpevněné cesty asi 30 m. Cesta je 
zpevněná stavební sutí a štěrkem. 
 Ze zpevněné cesty se pak odbočí do leva a na staveniště se vjede hlavní 
uzamykatelnou bránou. Podél zpevněné cesty vede vodoteč a pro příjezd na staveniště je 
nutné vodoteč přejet, pro přejetí vodoteče je zde vybudován pojezdný mostek. Příjezd na 
stavbu je dostatečný všem nákladním automobilům i nákladním automobilům s návěsem. 
Pouze obratiště na staveništi není možné vybudovat, tudíž výjezd ze staveniště bude 
zabezpečen provizorní bránou v rohu staveniště. Výjezd bude do přilehlého pole, které za 
souhlasu obce je možno dočasně použít k výjezdu automobilů a i ke skladování některých 
sypkých hmot. 
 
 

5. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
 
5.1 Vnitrostaveništní komunikace 
 
 Pro pohyb veškeré mechanizace po staveništi bude vybudována vnitrostaveništní 
komunikace šířky 6 m ze zhutněného stavebního recyklátu. Vnitrostaveništní komunikace 
bude jednosměrná. Vjezd bude hlavní bránou a výjezd bude provizorní bránou v rohu 
staveniště (viz. zařízení staveniště). 
 
 



 
 
 64 

5.2 Objekty zařízení staveniště 
 
 Pro provoz staveniště jsou navrženy kontejnery značky AB-CONT. Jedná se o 
kontejnery obytné OB6, sanitární SAN 1/V a skladové SK20. Všechny kontejnery budou 
uloženy na stávající asfaltové ploše, tudíž není potřeba dělat pod kontejnery únosný 
podklad. Všechny kontejnery budou napojeny na elektrickou energii a sanitární kontejner 
bude napojen navíc na vodovodní řad a na splaškovou kanalizaci. Všechny kontejnery 
budou opatřeny uzamykatelnou mříží na vchodových dveřích. Obytný kontejner pro 
stavbyvedoucího bude vybaven stolem, židlí a úložnými prostory pro dokumenty. 
 
Technický popis obytných kontejnerů typu OB6 a SAN 1/V 
 
Ocelový rám 

• svařovaná ocelová konstrukce z otevřených a válcovaných profilů tl. 3mm 
• ISO norma 

Podlaha 
• podlahové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,7mm 
• desky minerální vaty tl. 80/100mm 
• PE - folie 
• dřevotřísková deska tl. 22mm /E1/ 
• PVC tl. 1,5mm 

Obvodové stěny 
• stěnové nosníky s pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,6 - 0,75mm 
• desky minerální vaty tl. 50mm 
• dřevotřísková oboustranně laminovaná deska tl. 10mm /E1/ 
• standardně bílý dekor, za příplatek dekor dub světlý 

Střecha 
• střešní zakrytí z Zn profilovaného plechu tl. 0,6 - 0,75mm 
• desky minerální vaty tl. 100mm 
• PE - folie 
• dřevotřísková oboustranně laminovaná deska tl. 10mm /E1/ 
• standardně bílý dekor 

Dveře 
• venkovní: jednokřídlé, pozinkované, izolované, hladké 
• provedení levé nebo pravé, rozměr 875x1970mm 
• vnitřní: jednokřídlé, překližko-dřevěné s plněným plástem 
• provedení levé nebo pravé, rozměr 850x1970mm 

Okna 
• standardně plastová 900x1200mm, 1800x1200mm s venkovní roletou a pojistkou 
• sanitární provedení 600x600mm s matným sklem 

Elektroinstalace 
• dle ČSN nebo DIN, 400/230V 
• CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 400V/32A/5p 
• elektrický rozvaděč AP 
• FI proudový chránič 40/4E-0,1A 
• LS jistič 10A /světlo/ 
• LS jistič 16A /zásuvky/ 
• zásuvky, vypínač 
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• zásuvka pro přímotop 2kW 
• vanové zářivky 2x36W 

Topení 
• nástěnný konvektor 
• 0,5kW, 1kW, 2kW s otočným regulátorem teploty a termostatem 

 
Technický popis skladového kontejneru typu SK20 
 
Základní provedení 

• vhodné pro skladování materiálu a zboží 
Ocelový rám 

• svařovaná ocelová konstrukce z válcovaných profilů tl. 3mm 
• 8ks kontejnerových rohů tl. 4-5mm pro transport, montáž a spojení 
• provedení dle statiky stohovatelné 
• manipulační kapsy pro pojízdný nakladač 

Podlaha 
• ocelový plech tl. 3mm s oválnými výstupky 1mm 
• vodovzdorná překližka tl. 18mm 
• dřevo tl. 22mm 

Opláštění 
• stěny, čelo, střecha a výplně vrat jsou vyrobeny z trapézového plechu tl. 1,3-1,5mm 
• boční stěny opatřeny větracími otvory 
• standardně bez izolace 

Vrata 
• dvoukřídlá vrata dle ISO normy 
• opatřeny profilovou těsnící gumou 
• jištění uzavíracími tyčemi 2ks 
• možné jištění bezpečnostní klapkou 
• úhel otevření max. 270 stupňů 

 
Obytný kontejner OB6 
 

 
 
Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm 
Základní vybavení:  1x venkovní dveře 
   1x plastové okno s roletou 
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Sanitární kontejner SAN 1/V 
 

 
 
Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm 
Základní vybavení: 2 x venkovní dveře 
   4 x sanitární okno 
   5 x keramické umyvadlo 
   5 x toaletní kabina se záchodovou mísou + vnitřní dveře 
   2 x pisoár 
Kapacita:  25 x muži 
 
Skladový kontejner SK20 
 

 
 
Venkovní rozměry: 6058 x 2438 x 2591 mm 
Objem:  38,26 m3 

Základní vybavení: 8 x rohy ve svařovaném provedení 
   kapsy pro vysokozdvižný vozík 
   1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks uzavíracích tyčí 
   Podlaha plechová nebo dřevěná 
   bezpečnostní klapka 
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5.2.1 Plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště 
 

Objekt zařízení staveniště Počet 
ks 

Datum 
budování 

Datum 
likvidace 

Počet měsíců 
používání 

AB-Cont OB6 - stavbyvedoucí 2 1.9.2010 30.6.2011 10 měsíců 
AB-Cont OB6 - šatny 1 1.3.2011 30.6.2011 4 měsíce 
AB-Cont SAN 1/V – WC, umývárny 1 1.9.2010 30.6.2011 10 měsíců 
AB-Cont SK20 - sklad 1 1.9.2010 30.6.2011 10 měsíců 

 
5.3 Plochy zařízení staveniště 
 
5.3.1 Skladovací plochy kusového materiálu 
 
 Plocha pro skladování kusového materiálu bude na stávající asfaltové ploše. Plocha 
je zpevněná a odvodněná. Plocha je dostatečná po celou dobu výstavby. Kusový materiál 
se smí skladovat maximálně do výšky 2 m, což znamená maximálně 2 palety zdiva na 
sebe. Mezi paletami musí být zabezpečena ulička o šířce minimálně 0,75 m. Kusový 
materiál především palety s tvárnicemi Porotherm budou pak ze skládky kusového 
materiálu převezeny teleskopickým manipulátorem vždy doprostřed objektů SO101-
SO104, aby byla při zahájení zdění s tvárnicemi co nejjednodušší a nejekonomičtější 
zacházení. 
 
5.3.2 Skladovací plochy sypkých hmot 
 
 Skladovací plochy sypkých hmot budou v rohu staveniště (viz. zařízení staveniště). 
Plochy budou zpevněné a odvodněné. Skladovací plochy sypkých hmot musí být 
skladovány v přirozeném stavu, což znamená pod úhlem vnitřního tření toho materiálu, 
který je skladován. 
 
5.3.3 Míchací centrum 
 
 Míchací centrum bude tvořit silo na suché maltové směsí a míchačka dodatečné 
míchání betonu a malty. Silo bude napájeno z rozvodné skříně elektrickým kabelem 5x4 
mm2 a je požadováno jištění C 32 A. Pro připojení je nutná zástrčka 32 A. K silu musí být 
také přivedena voda v PVC hadici o průměru ¾´´ a minimálním tlaku 250 kPa. Objem sila 
bude 18 m3. Plocha pro míchací centrum bude zpevněná a odvodněná.  
 
5.3.4 Skládka zeminy 
 
 Skládka zeminy z výkopů bude skladována uprostřed staveniště a na konci stavby 
se použije na terénní úpravy. Skládka zeminy je patrná na výkrese zařízení staveniště.  
Maximální výška skladované zeminy může být 1,5 m a musí být skladována pod 
maximálním úhlem vnitřního tření dané zeminy, jinak hrozí sesunutí zeminy. 
 
5.3.5 Plocha pro kontejner na odpad 
 
 Na směsný odpad, plasty a dřevo budou přistaveny 3 kontejnery. Během výstavby 
budou odváženy dle potřeby na skládku firmou dodávající kontejnery. Plocha pod 
kontejnery bude zpevněná. 
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5.3.6 Skladovací plocha drobného materiálu a nářadí 
 
 Drobný materiál a nářadí bude skladováno ve skladovacím kontejneru který je 
součástí buňkové sestavy. Kontejner bude stát na asfaltové zpevnění ploše, která je i 
odvodněná. 
 
5.4 Zdroje a energie 
 
5.4.1 Elektrická energie 
 
 Jako první se vybuduje přípojka elektrické energie NN a na hranici staveniště se 
vybuduje elektrický sloupek s elektroměrem. Tento sloupek bude po dokončení stavby 
sloužit jako hlavní jistič pro celou stavbu. Pro potřeby stavby se z tohoto elektrického 
sloupku natáhne elektrický kabel do staveništní rozvodné skříně odkud se elektrická 
energie rozvede dle potřeby.  
 Přívod z hlavní elektrické skříně k mobilní staveništní skříni bude veden v zemi 
v plastové červené chráničce. Ze staveništní skříně budou pak kabely vedeny po zemi nebo 
v případě potřeby na dřevěných sloupech. 
 
Výpočet příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
 

Stavební stroj Příkon [kW] ks Počet kW
Míchačka 2,5 1 2,5
Silo 5 1 5
Ponorný vibrátor 2,3 1 2,3
Vytápění buněk 2,5 4 10
Odvhlčovač 0,8 4 3,2
Omítačka 5 1 5

28Instalovaný příkon elektromotorů

P1 - Instalovaný p říkon elektromotor ů

 
 

Osvětlené prostory
Příkon pro 
osvětlení 

[kW/m 2 ]
m 2 Počet kW

Kanceláře 0,02 45 0,9
Šatny,WC 0,006 15 0,09
Sklady 0,003 15 0,045

1,035Instalovaný příkon vnitřního osvětlení

P2 - Vnit řní osv ětlení

 
 

P3 – Venkovní osvětlení 
 
P3 = 0 kW  -  na stavbě se neuvažuje venkovní osvětlení 
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Celkový příkon elektrické energie 
 
1,1 koeficient ztráty ve vedení 
P1 0,5-0,7 koeficient současnosti elektromotorů 
P2 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
P3 1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
 
P = =+++

22 )1*7,0()32*8,01*5,0(*1,1 PPPP 27 kW 
 
5.4.2 Voda 
 
 Jako první se vybuduje přípojka vodovodního potrubí na hranici staveniště, za 
kterým bude vybudována šachta z hlavním uzávěrem vody, který bude sloužit po 
dokončení stavby jako trvalý hlavní uzávěr vody. Na potrubí bude umístěn vodoměr, ze 
kterého se bude odečítat množství vody které bylo použito pro účel stavby. 
 Za vodoměrem bude odbočka, ze které povede PVC hadice o průměru 1´´, která 
bude vedena podél oplocení k hlavnímu odběrnému místu vody, ze kterého bude dál 
rozvedena pro účele stavby (WC a umývárna, omítačka, míchačka). Rozvod z hlavního 
odběrného místa bude pomocí PVC hadicí o příslušném průměru. 
 
Výpočet potřeby vody 
 

Potřeba vody pro:
Měrná 

jednotka

Počet 
měrných 
jednotek

Střední 
norma 
l/m.j

Potřebné 
množství 
vody [l]

Potřebné 
množství 
vody za 
den [l]

Omítky m2 700 20 14000 1167
Zdění Porotherm m3 660 200 132000 7333

8500

Potřeba vody pro:
Měrná 

jednotka

Počet 
měrných 
jednotek

Střední 
norma 
[l/m.j]

Potřebné 
množství 
vody [l]

Hygienické účely 1 pracovník 16 40 640
640

Potřeba vody pro:
Měrná 

jednotka

Počet 
měrných 
jednotek

Střední 
norma [l]

Potřebné 
množství 
vody [l]

Potřebné 
množství 
vody za 
den [l]

Ošetřování betonu m3 180 200 36000 1714
1714Celkem [l] C

C - Voda pro technologické ú čely

A - Voda pro provozní ú čely

B - Voda pro hygienické a sociální ú čely

Celkem [l] A

Celkem [l] B
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Výpočet spotřeby vody 
 
Qn  spotřeba vody v l/s 
Pn  potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 
kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t  doba, po kterou je voda odebírána v hodinách (8 hodin) 

 

sl
CBA

t

knPn
Qn 65,0

3600*8
0,2*7,2*6,1*

3600*

*
=

++

==
∑

 

 
 

0,65 l/s   →   1´´   →   25 mm 
 
5.4.3 Kanalizace 
 
 Staveništní kanalizace bude vedena pouze od sanitární buňky, která je zobrazena 
přesně na výkrese zařízení staveniště. Kanalizace povede od sanitární buňky do veřejné 
kanalizace. 
 Jako první se provede přípojka splaškové kanalizace k hranici staveniště kde se 
přívod zaslepí pro budoucí napojení kanalizace ze stavby. Na hranici staveniště se provede 
odbočka do které se napojí kanalizace ze sanitární buňky. Tato dočasná kanalizace se po 
dokončení stavby zlikviduje. 
 Kanalizace bude vedena pod zemí v hloubce 1 m na pískovém loži. Po dokončení 
přípojky se potrubí zahrne pískem a vrstva se zhutní. Zbytek výkopu se zahrne zeminou a 
zhutní se taktéž. Potrubí bude z KG-systém (PVC) DN 110. 
 
 
5.5 Vertikální doprava 
 
 Vertikální doprava na stavbě Mateřské školy a polyfunkčního objektu Želivec bude 
prováděna pouze automobilovým jeřábem Tatra AD20. Autojeřáb bude použit pouze při 
provádění střešní konstrukce a to při montáži dřevěných příhradových sbíjených vazníků a 
při montáži krovu.  
 Přesné umístění autojeřábu je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. Posouzení 
o únosnosti autojeřábu je podrobně řešeno v příloze Návrh zvedacího mechanismu. 
 
5.6 Odpady 
 

Likvidace směsného komunálního odpadu bude na základě písemné smlouvy s obcí 
využit systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. 

Pro dřevo, kov a plasty budou na staveništi umístěny 3 kontejnery, které bude firma 
dodávající kontejnery odvážet v průběhu stavby dle potřeby. 

Třídění a ukládání odpadu se bude řídít zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
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5.6.1 Odpady vzniklé při realizaci stavby 
 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie odpadu 
170101 beton O 
170102 cihla O 
170202 odpadní sklo O 
170203 odpadní plast O 
170405 železo a ocel O 
170407 směs kovů O 
170408 odpad kabelů O 
170501 zemina a kameny O 

200138 dřevo O 

 
5.6.2 Odpady při provozu stavby 
 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie odpadu 
200101 papír, lepenka  O 
200102 sklo O 

200139 plasty  O 
200138 dřevo O 
200122 nádobka od spreje N 
200121 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
200301 směsný komunální odpad O 
200303 uliční smetky O 

 
5.7 Náklady na zařízení staveniště 
 
5.7.1 Náklady na elektrickou energii 
 

Stavební stroj Příkon [kW] ks Počet hodin Počet kWh
Míchačka 2,5 1 200 500
Silo 5 1 96 480
Ponorný vibrátor 2,3 1 80 184
Vytápění buněk 2,5 4 1600 16000
Odvhlčovač 0,8 4 56 179,2
Omítačka 5 1 96 480

17823,2

Výpo čet kWh - stroje

Celkový počet kWh  
 

• Průměrná cena za kWh = 4,8 Kč 
 

• Celková cena za elektrickou energii = 17 823 kWh * 4,8 Kč = 85 550 Kč 
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Osvětlené prostory Počet kW Počet hodin Počet kW
Kanceláře 0,9 1600 1440
Šatny,WC 0,09 1600 144
Sklady 0,045 1600 72

1656Celkový počet kWh

Výpočet kWh - osv ětlení

 
 

• Průměrná cena za kWh = 4,8 Kč 
 

• Celková cena za elektrickou energii = 1 656 kWh * 4,8 Kč = 7 949 Kč 
 
5.7.2 Náklady na vodu 
 

Účel spotřeby litry m 3

Spotřeba vody pro provozní účely A 146 000 146
Spotřeba vody pro hygienické účely B 128 000 128
Spotřeba vody pro technologické účely C 36 000 36
Celková spotřeba vody 310 000 310

Výpo čet celkové spot řeby vody

 
 

• Průměrná cena za m3 vody = 72 Kč 
 

• Celková cena za spotřebu vody = 310 m3 * 72 Kč = 22 320 Kč 
 
5.7.3 Náklady na pronájem stavebních buňek 
 

Stavební bu ňka Ks
Počet 

měsíců 
používání

Měsíční 
nájem

Celková 
cena

AB-Cont OB6 - stavbyvedoucí 2 10 3 900 Kč 78 000 Kč
AB-Cont OB6 - šatny 1 4 3 900 Kč 15 600 Kč
AB-Cont SAN 1/V - WC umývárny 1 10 8 500 Kč 85 000 Kč
AB-Cont SK20 - sklad 1 10 2 700 Kč 27 000 Kč

205 600 KčCena celkem  
5.7.4 Náklady na zpevněné plochy a oplocení 
 

• Zpevněná plocha 
 

Zpevněná plocha (vnitrostaveništní komunikace) bude z cihelného recyklátu frakce 
16-32 mm a po zhutnění bude mít tloušťku 200 mm. 

 
Celková plocha komunikace: 1320 m2 
Cena za m2 zpevněné plochy: 100 Kč / m2 
Celková cena za komunikaci = 132 000 Kč 
 
 
 
 



 
 
 73 

• Oplocení 
 
Oplocení bude z dřevěných kůlů na které bude připevněno drátěné pletivo které bude 
průhledné. 
 
Celková délka pletiva: 375 m 
Cena za m oplocení: 60 Kč /m 
Celková cena oplocení: 22 500 Kč 
 
5.7.5 Náklady na ostrahu 
 

Zařízení staveniště bude hlídat 1 osoba se psem. 
 

• 150 Kč/hod/ osobu 
 
Celkový počet hodin:  8 měsíců * 30,5 dne * 12 hodin = 2928 hodin 
 
2928 hodin * 110 Kč = 322 008 Kč 
 
5.7.6 Náklady za kontejnery na odpad 
 
Nájem za 1 kontejner na den = 35 Kč 
 
3 x kontejner na odpad = 105 Kč / den 
 
Počet dnů = 126 dní 
 
Celkem: 126 dní * 105 Kč = 13 230 Kč 
 
5.7.7 Celkové náklady na zařízení staveniště 
 
Cena za elektrickou energii:  93 499 Kč 
Cena za vodu:    22 320 Kč 
Cena za pronájem buněk:  205 600 Kč 
Cena za zpevněné plochy:  132 000 Kč 
Cena za oplocení:   22 500 Kč 
Cena za ostrahu:   322 080 Kč 
Cena za kontejnery:   13 230 Kč 
 
Cena celkem za ZS:  811 229 Kč 
 
Cena stavby dle THU:  31 755 550 Kč 
VRN v %:    2,55 % 
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Stavba životní prostředí nijak zvlášť neohrožuje. Stavba pouze z jedné strany 
sousední s pozemky s rodinnými domy, tudíž jediné omezení je začátek a konec stavebních 
prací a ten je určen od 6:00 – 22:00 hod. 
 Při suchých dnech a velké prašnosti je nutno prašné místa zkrápět vodou. 
 
 

7. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Bezpečnost a ochrana pracovníků při výstavbě se bude řídit : 
 

• nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Na bezpečnost při práci bude dohlížet stavbyvedoucí a mistr. Stavbyvedoucí bude 
zodpovědný za proškolení každého nově příchozího na stavbu a bude dohlížet aby nosil 
osobní ochranné pomůcky především stavební helmu a reflexní vestu.  
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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby   Mate�ská škola a polyfunk�ní objekt Želivec 

1.2 Místo stavby   parc. �. 1100/1, 1056/2, 1253/1, 1192 
     k.ú. Sulice 
     okres Praha – východ 

1.3 Ú�el stavby   Novostavba mate�ské školy a polyfunk�ního objektu 

1.4 Informace o stavb� Zastav�ná plocha: 1235 m2

     Užitná plocha:  1084 m2

Obestav�ný prostor: 5859 m3 

     Po�et SO:  15 
     Po�et podlaží:  p�ízemní 

1.5 Termín stavby  1.9.2010 – 30.6.2011 

1.6 Po�et m�síc� výstavby 10 m�síc�

1.7 Cena stavby   31 755 550 K�
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2. STROJNÍ SESTAVA 

2.1 Stroje pro zemní práce  

2.1.1 Rypadlo-naklada� Caterpillar 428 E 

 Rypadlo-naklada� bude použit na skrývku ornice a její p�emíst�ní na skládku 
zeminy. Dále pak bude používán p�i hloubení základových pas� a k op�tovnému p�evážení 
zeminy z výkop� na skládku zeminy. 
 Bude také použit p�i kopání jámy pro Objekt SO123 – LAPOL a také p�i kopání 
jámy pro vsakovací jímku. 
 CAT 428 E bude používán po celou dobu výstavby objekt� SO110 –Zpevn�né 
plochy a komunikace, SO111 – Parkovišt�, SO120 - P�ípojka vodovodního potrubí, SO121 
- P�ípojka splaškové kanalizace, SO122 - P�ípojka deš�ové kanalizace, SO130 - P�ípojka 
el. vedení NN, SO131 - Venkovní osv�tlení a také SO140 - P�ípojka plynovodního potrubí 
STL. Rypadlo-naklada� bude pot�eba ješt� na záv�r stavby p�i terénních úpravách. 

              
                   2.1.1 Rozm�ry stroje                             2.1.1 Rozm�ry stroje 

2.1.1 Dosahy stroje 
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• Dosahy stroje: 
F    2200 mm 
G    3340 mm 
H    45° 
I    795 mm 
J    39° 
K    91 mm 
M    4238 mm 
N    4243 mm 
O    4822 mm 
P    5588 mm 
Q    1710 mm 

• Výkon motoru: 69 kW 
• Maximální rychlost: 40 km/h 
• Nákladní lžíce: - objem: 1,03 m3

       - ší�ka: 2406 mm 
       - nosnost: 3002 kg 
       - vylamovací síla: 54 kN 

2.2 Stroje pro zakládání  

2.2.1 Auto�erpadlo na beton SCHWING S 39 SX 

�erpadlo na beton bude použito p�i základech a to p�i betonování základových pas�
a základové desky. Dále pak bude použito p�i betonování ŽB pozedních v�nc�. 

2.2.1 SCHWING S 39 SX 

Vertikální dosah:   38,7 m 
Horizontální dosah:   34,7 m 
Dopravní potrubí:   DN125 
Délka koncové hadice:  4 m 
Rozm�r zapatkování p�ední:  7,94 m 
Rozm�r zapatkování zadní:  6,4 m 
Dopravované množství betonu: 136 m3/h 

Ozna�ení 39 R znamená, že �erpadlo dosáhne 39 m do výšky a ozna�ení R je 
ozna�ení výrobce jakým systémem se skládá výložník. 
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2.2.1 Dosahy auto�erpadla SCHWING S 39 SX 

2.2.2 Autodomícháva� Stetter BASIC LINE 

 Autodomícháva� bude použit p�i betonování základových pas� a základové desky a 
také p�i betonování ŽB pozedních v�nc�. 

Typ domícháva�e:   AM 9 C 
Jmenovitý objem:  9 m3

Objem v litrech:  15 660 l 
P�ípojka vody:  2´´ 
Pr�jezdná ší�ka:  2 500 mm 
Pr�jezdná výška:  2 539 mm 
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2.2.2 Autodomícháva� Stetter BASIC LINE 

2.2.3 Vibra�ní deska Masalta MS100 

Vibra�ní deska bude používána p�i hutn�ní obsyp� základ�, št�rkopískových 
podsyp� pro základy a základové desky. Bude používána také p�i hutn�ní zpevn�ných 
ploch a komunikací, p�i výstavb� parkovišt� a p�i výstavb� všech p�ípojek inženýrských 
sítí p�i hutn�ní pískového lože. 

Celková délka:    660 mm 
Celková ší�ka:    460 mm 
Celková výška:    1100 mm 
Velikost desky:    460 x 610 mm 
Ú�inná hloubka hutn�ní:  300 mm 
Zhutn�ná plocha:    770 m2/hod 
Provozní hmotnost:    93 kg 
Odst�edivá síla:    19,8 kN 
Rychlost jízdy:   45 cm/sec 

2.2.3 Vibra�ní deska Masalta MS100 
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2.2.4 Stavební mícha�ka AL-KO TOP 1402 HR 

 Stavební mícha�ka bude používána p�i míchání betonu, který bude použit jako 
výpl� základového betonového zdiva. Dále se pak použije pro míchání betonu jako výpl�
betonového zdiva oplocení. 

Výška:    1200 mm 
Ší�ka:     750 mm 
Hloubka:  350 mm 
Max obsah:  122 l 
Pracovní obsah: 90 l 
Nap�tí:   230 V 
Hmotnost:  58 kg 

2.2.4 Stavební mícha�ka AL-KO TOP 1402 HR 

2.2.5 Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 

Ponorný vibrátor bude používán ke zhutn�ní základových pas�, základové desky a 
ŽB pozedních v�nc�. 

Výkon:  2,3 kW 
Nap�tí/frekvence: 230 V / 50 Hz 
Otá�ky / min:  16 000 
Hmotnost:  6 kg 
Pr�m�r jehly:  35 mm 
Délka hadice:  3 m 

2.2.5 Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 
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2.3 Stroje pro hrubou stavbu  

2.3.1 Autoje�áb TATRA AD-20 

 Autoje�áb Tatra AD-20 bude použit p�i montáž st�ešních d�ev�ných p�íhradových 
vazník�. Jeho polohy budou vyzna�eny na výkrese za�ízení staveništ�. 

Ozna�ení     AD 20 T 
Hmotnost je�ábu   23 600 kg 
Rozm�ry v p�epravní poloze   délka - 9 400 mm 

ší�ka - 2 500 mm 
výška - 3 850 mm 

Rozchod kol     vp�edu - 1 989 mm 
vzadu - 2 500 mm 

Min.sv�tlá výška nad vozovkou  320 mm 
Jmenovitá nosnost    20 000 kg/3,2 m 
Max.užite�ný klopný moment  64 mt 
Úhel otá�ení je�ábového vršku  360° stup��
Max. nosnost     7,8m na vysunutých podp�r. - 20 000 kg/3,2 m 

7,8m na spušt�ných podp�r. - 11 000 kg/2,0 m 
12,3m na vysunutých podp�r. - 11 500 kg/5,3 m 
16,8m na vysunutých podp�r. - 5 500 kg/5,3 m 
21,3m na vysunutých podp�r. - 3 200 kg/10 m 
7,8m na vysunutých podp�rách - 2 200 kg/8,0 m 

2.3.1 Autoje�áb TATRA AD-20 
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2.3.1 Graf únosnosti autoje�ábu 

2.3.2 Teleskopický manipulátor GTH - 3007 

Manipulátor bude používán p�edevším pro p�evoz palet se zdícími tvárnicemi 
Porotherm na místo zabudování do stavby. Dále bude používán pro p�esun ostatního 
paletového materiálu. 

Výška zdvihu:    6,85 m 
Maximální nosnost:   3 000 kg 
Nosnost p�i max.výšce:  2 500 kg 
Nosnost p�i max. dosahu:  1 250 kg 
Dosah maximální:   3,80 m 
Dosah p�i maximální výšce:  0,70 m 
A - celková výška:   2,05 m 
B - výška volantu:   1,33 m 
C - celková ší�ka:   2,00 m 
D - vnit�ní ší�ka kabiny:  0,86 m 
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E – rozchod kol:   1,60 m 
F – rozvor kol:   2,65 m 
G - délka k p�ednímu kolu:  4,09 m 
H - délka v�etn� držáku vidlice: 4,69 m 
I - sv�tlost podvozku:   0,41 m 

          
2.3.2 Rozm�ry stroje         2.3.2 Teleskopický manipulátor 

2.3.2 Diagram zatížení 
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2.4 Stroje pro dokon�ovací práce  

2.4.1 Silo na suchou maltovou sm�s Profi 

 Silo bude použito pro omítání vnit�ních povrch� a jeho umíst�ní na staveništi je 
znázorn�no na výkrese za�ízení staveništ�. 

P�epravní rozm�ry sila: - ší�ka: 3000 mm 
      - výška: 3700 mm 
      - délka: 9700 mm 
Objem sila:    18 m3 

2.4.1 Rozm�ry sila (18 m3) 

2.4.2 Omítací stroj m3 E 

 Omítací stroj bude použit pro omítaní vnit�ních povrch�. 

Požadované jišt�ní:      C 25 A 
Požadovaný pr��ez p�ívodního kabelu:  5 × 4,0 mm2 
Požadovaný vstupní tlak vody:    250 kPa p�i provozu stroje 
Požadovaný pr��ez vodovodní hadice:  min. 3/4 “ pro p�ipojení 
Pro p�ipojení stroje nutná zástr�ka:   32 A, 5 P, 6 h 
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2.4.2 Omítací stroj m3 E 

2.4.3 Autodomícháva� s �erpadlem pro anhydritovou sm�s 

 Autodomícháva� s �erpadlem pro anhydritovou sm�s je spojením dopravního 
prost�edku, zásobovacího sila, speciální mícha�ky, výkonného �erpadla  a �ídícího systému 
výroby sm�si. Bude použit p�i realizaci anhydritových podlah. Na místo pokládky se bude 
sm�s dopravovat gumovými hadicemi o maximální délce až 180 m. 

2.4.3 Speciální automobil pro anhydritové sm�si 
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3. �ASOVÉ NASAZENÍ STROJ�

3.1 Rypadlo-naklada� Caterpillar 428 E 

• Zemní práce objektu SO101-SO104:  1.9.2010 – 10.9.2010 
• Zemní práce objektu SO110:   23.4.2011 – 17.6.2011 
• Zemní práce objektu SO111:   23.4.2011 – 30.6.2011 
• Zemní práce objektu SO120:   23.11.2010 – 6.12.2010
• Zemní práce objektu SO121:   12.10.2010 – 1.11.2010
• Zemní práce objektu SO122:   2.11.2010 – 22.11.2010
• Zemní práce objektu SO123:   12.10.2010 – 25.10.2010 
• Zemní práce objektu SO130:   7.12.2010 – 20.12.2010
• Zemní práce objektu SO131:   17.6.2011 – 30.6.2011 
• Zemní práce objektu SO140:   23.11.2010 – 6.12.2010

3.2 Auto�erpadlo na beton SCHWING S 39 SX 

• Betonování základových pas�:  17.9.2010 – 20.9.2010 
• Betonování základové desky:  1.10.2010 – 4.10.2010 
• Betonování pozedních v�nc�:  8.11.2010 – 11.11.2010 

3.3 Autodomícháva� Stetter BASIC LINE 

• Betonování základových pas�:  17.9.2010 – 20.9.2010 
• Betonování základové desky:  1.10.2010 – 4.10.2010 
• Betonování pozedních v�nc�:  8.11.2010 – 11.11.2010 

3.4 Vibra�ní deska Masalta MS100 

• Hutn�ní podsypu základových pas�:  16.9.2010-19.10.2010 
• Hutn�ní obsypu základ�:   22.9.2010 – 25.10.2010 
• Hutn�ní podsypu základových desek: 1.10.2010 – 4.10.2010
• Hutn�ní zpevn�ných ploch:   23.4.2011 – 17.6.2011 
• Hutn�ní podsypu parkovišt�:   23.4.2011 – 30.6.2011 
• Hutn�ní inženýrských p�ípojek:  2.11.2010 – 6.12.2010 

3.5 Stavební mícha�ka AL-KO TOP 1402 HR 

• Míchání betonu základového zdiva:  23.9.2010 – 4.10.2010 
• Míchání betonu pro oplocení:  1.3.2011 – 11.4.2011 

3.6 Ponorný vibrátor DIMAS VPE 2000 

• Vibrování základových pas�:   17.9.2010 – 20.9.2010 
• Vibrování základové desky:   1.10.2010 – 4.10.2010 
• Vibrování pozedních v�nc�:   8.11.2010 – 11.11.2010 
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3.7 Autoje�áb TATRA AD-20 

• Montáž st�ešních vazník�:   17.11.2010 – 24.11.2010 

3.8 Teleskopický manipulátor GTH - 3007 

• Rozvoz palet pro zd�ní:   11.10.2010 – 2.11.2010 

3.9 Silo na suchou maltovou sm�s Profi 

• Omítky vnit�ních povrch�:   14.4.2011 – 29.4.2011 

3.10 Omítací stroj m3 E 

• Omítky vnit�ních povrch�:   14.4.2011 – 29.4.2011 

3.11 Autodomícháva� s �erpadlem pro anhydritovou sm�s 

• Anhydritové podlahy:   5.5.2011 – 8.5.2011 

4. POUŽITÉ ZDROJE 

www.schwing.cz

www.e-alko.cz

www.vibracnidesky.cz

www.p-z.cz

www.somejh.cz

www.profiambau.cz

www.mixin.cz
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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby   Mate�ská škola a polyfunk�ní objekt Želivec 

1.2 Investor   Obecní ú�ad Sulice 
     Želivec �.p. 150 
     258 61 Sulice 

1.3 Místo stavby   parc. �. 1100/1, 1056/2, 1253/1, 1192 
     k.ú. Sulice 
     okres Praha – východ 

1.4 Projektant   Studio B 
     Ing. arch. Radek Bádal 
     Paseky 616 
     763 11 Želechovice nad D�evnicí 
     autorizace : �KA 02181 

1.5 Informace o stavb� Zastav�ná plocha: 1235 m2

     Užitná plocha:  1084 m2

Obestav�ný prostor: 5859 m3 

     Po�et SO:  15 
     Po�et podlaží:  p�ízemní 

2. CHARAKTERISTIKA 

2.1 Stavby 
Jedná se o b�žný provoz mate�ské školy, která bude mít t�i objekty, v každém objektu 

jiná t�ída (vazba od severu – p�íchod, vstupní provoz a zázemí – vstup do herny, lehárny a 
na záv�r vazba od jihu - terasy a zahrada). Samostatný objekt je pak provoz kuchyn� (v�. 
zásobování a odvozu odpadu + p�evezení jídel do výdeje jednotlivých t�íd). Všechny 
objekty jsou jednopodlažní. Základy budou �ešeny jako základové pasy z �ásti z prostého 
betonu a z �ásti ze železobetonu. Objekty budou zd�né z keramických tvárnic Porotherm. 
Nosná �ást st�echy bude z �ásti tvo�ena pultovými d�ev�nými vazníky se sty�níkovými 
deskami a z �ásti klasickým krovem. St�ešní krytina  Fasáda bude zateplena kontaktním 
zateplovacím systémem. 

P�edpokládané kapacity : 
- 3 pavilony školky po 25 d�tech 
- 6 + 1 personál MŠ 
- kuchyn� – 150 jídel (cca 65 pro pot�ebu obce) 

2.2 �ešené �innosti 
 Roznášecí vrstvou všech podlah v objektech mate�ské školy bude tvo�it litá 
anhydritová sm�s. Bude ve dvou provedeních a to bez podlahového topení a s podlahovým 
topením. V objektech kde se budou nacházet t�ídy MŠ jsou naplánovány plochy, kde se 
d�ti budou hrát a tyto plochy budou mít podlahové topení.  
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3. P�IPRAVENOST 

3.1 Staveništ�
 Staveništ� musí být �ádn� oploceno do výšky 2m a opat�eno hlavní vstupní bránou. 
Na staveništi bude z�ízena p�íjezdová komunikace pro pojezd mechanizace, která bude 
zapot�ebí p�i provád�ní anhydritových podlah. Na staveništi budou z�ízeny p�ípojky 
elektrické energie a vody. 

3.2 Stavby 
 P�ed provád�ním anhydritových podlah ve všech místnostech musí být dokon�eny 
hydroizolace z asfaltových pás�. Nesmí být nijak poškozeny, musí být p�itaveny po celé 
ploše pás�, musí být provedeny �ádn� všechny spoje hydroizolace. Dále musí být 
dokon�eno zast�ešení aby do objekt� již nezatékalo. Dále p�ed zapo�etím prací musí být ve 
všech objektech osazeny všechny výpln� otvor� z d�vodu uzav�ení objektu kv�li pr�vanu. 

4. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

4.1 Materiál 

• Písek na vyrovnání základové desky – 1084 m2 x 0,01 m = 10,84 m3

• Polystyren EPS 100 S tl. 80 mm – 971,5 m2  
Polystyren EPS 100 S tl. 30 mm – 112,5 m2   

Obr. 1 

• Systémové desky pro podlahové topení tl. 50 mm – 112,5 m2 

Obr. 2 
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• Separa�ní PE fólie tl. 0,1 mm - 971,5 m2 

Obr. 3 

• Dilata�ní páska tl. 10 mm – 838 b.m.  

Obr. 4 

• Anhydritový pot�r MIXFLOOR CA - C30 - F5 – 43,36 m3  

Obr.5 

4.2 Doprava a skladování 

a) Písek pro vyrovnání základové desky 
Písek bude dopraven na stavbu pomocí nákladního automobilu zna�ky MAN 

TGM 18.240 (Obr.6) s nosností 8 t, který bude vlastnit zhotovitel stavby. Písek 
bude dopravován z nedaleké pískovny v obci Kamenice. Pískovna je vzdálena cca. 
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5 km. Písek bude skladován v prostorech staveništ� na skládce sypkých hmot (viz.
za�ízení staveništ�). 

b) Polystyren EPS 100 S tl. 80 mm, EPS 100 S tl. 30 mm, Systémové desky pro 
podlahové topení tl. 50 mm, Separa�ní PE fólie, Dilata�ní páska tl. 10 mm 

Polystyren, systémové desky, separa�ní fólie i dilata�ní páska budou na 
stavbu dopraveny pomocí nákladního automobilu zna�ky MAN TGM 18.240 
(Obr.6) s nosností 8 t, který bude vlastnit zhotovitel stavby. Všechny výše zmín�né 
materiály budou dopravovány ze stavebnin DEKTRADE – Praha, Kunratice. 
Stavebniny jsou vzdáleny cca. 15 km od stavby. P�i p�eprav� ze stavebnin na stavbu 
je nutné, aby �idi� použil ochranou sí�, která zabrání p�i p�evozu odletování 
materiálu z korby automobilu. Polystyren tl 80 mm, polystyren tl. 30 mm a 
systémové desky budou skladovány v objektech SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, 
které již budou opat�eny okny a uzamykatelnými vchodovými dve�mi. Separa�ní PE 
fólie a dilata�ní pásky budou skladovány v uzamykatelném skladovém kontejneru, 
který je na staveništi situován v bunkovišti (viz. za�ízení staveništ).

Obr.6 

c) Anhydritový pot�r MIXFLOOR 
Anhydritová sm�s je na stavbu dopravována speciálním taha�em s náv�sem 

(Obr.7) na kterém je míchací za�ízení i gumové hadice pro transport sm�si na místo 
pokládky. Taha� je energeticky nezávislý, což znamená, že nepot�ebuje p�ípojku 
elekt�iny. Pouze je nutné mít na stavb� p�ípojku vody o minimálním tlaku 4 bary. 
Skladování na stavb� nep�ipadá v úvahu, nebo� taha� p�ijede na stavbu po 
staveništní komunikaci (viz. za�ízení staveništ�) na ur�ité místo a z tohoto místa se 
bude �erpat sm�s na místo ur�ení dokud se všechna sm�s z taha�e nespot�ebuje. 
Poté taha� ze staveništ� odjede a p�ípadn�, pokud bude pot�eba, p�ijede další taha�
na stejné místo. 

Obr.7 
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5. VLASTNÍ POSTUP PRÁCE 

5.1 Dilata�ní pásky 

 Jako první se provedou okrajové dilata�ní pásky, které plní funkci jak dilata�ní tak 
zvukov� izola�ní. Zabra�ují p�enosu zvuk� do svislých konstrukcí a p�enosu dále do 
objektu. Dilata�ní pásek se p�ipev�uje okolo celého obvodu místnosti i kolem všech 
vzestupných konstrukcí jako jsou st�ny, sloupy, zárubn� i okolo stoupacího potrubí topení 
procházející stropem. Pásky m�žeme položit po obvodu bez p�ichycení, protože jeho 
polohu zafixuje následné položení izola�ní vrstvy. Nebo m�žeme dilata�ní pásky p�ipevnit 
ke st�n� pomocí „nast�elova�ky“. U pokládání dilata�ního pásku dbejme správného 
umíst�ní v rozích místností (Obr.8 a Obr.9) U vytáp�ných místností s velkou plochou je 
nutné dilata�ní pásky stanovit výpo�tem (Vzorec �.1). U menších nevytáp�ných místností 
cca. do 30 m2 posta�í dilata�ní pásek tl. 5-7 mm. U v�tších nevytáp�ných místností posta�í 
dilata�ní pásek tl. 10 mm. 

      Správn�      Špatn�

        
      Obr.8      Obr.9 

Vzorec �.1
Délka st�ny:     x  [m] 
Koeficient tepelné roztažnosti:  y  [mm.m-1.K-1] 
Teplotní rozdíl:    z  [°C] 
Teplotní roztažnost:    = x . y . z  [mm] 
Stla�itelnost pásku:    70 % 
Min. tlouš�ka dilata�ního pásku  = teplotní roztažnost / 0,70  [mm] 

5.2 Vyrovnání podkladu 

Tento krok se ned�lá u každé pokládky anhydritové sm�si, ale pokud to situace 
vyžaduje tak usnadní další krok a to je pokládka izola�ních desek. 
 Pokud se nepoda�í provést v toleranci dané normou v našem p�ípad� základovou 
desku a následné natavování asfaltových pás�, je pot�eba vyrovnat podklad nap�íklad 
jemným pískem do roviny. Nebo pokud jsou v základové desce díry �i praskliny, musí se 
nejd�íve vyplnit nap�íklad pískem. Písek m�žeme stahovat do roviny nap�íklad 2 metrovou 
hliníkovou latí. Vyrovnání podkladu se provádí, protože následná izola�ní vrstva musí být 
podep�ena po celé ploše. Tudíž nep�ipadá v úvahu aby se izola�ní desky na podkladu 
„houpaly“. 



97

5.3 Pokládka polystyrenu a systémových desek pro podlahové topení 

a) Pokládka polystyrenu EPS 100 S tl. 80 mm (nevytáp�ná podlaha) 
Tabule polystyrenu o velikosti 1000 x 500 x 80 mm, se kladou v našem 

p�ípad� na pískem vyrovnaný suchý podklad. Tabule se kladou na sraz, aby 
nevznikali mezi polystyreny žádné mezery (Obr.10). Pokud tabule k sob� zcela 
nedosednou je pot�eba mezery vyplnit nap�íklad nízkoexpanzní polyuretanovou 
p�nou. 

Jestliže neklademe polystyreny v jedné vrstv� tlouš�ky 80 mm, ale ve dvou 
vrstvách tlouš�ky 40 mm, druhá vrstva se musí pokládat tak, aby p�ekrývala spoje 
tabulí první vrstvy (Obr.1). 

Obr.10 

b) Pokládka systémových desek pro podlahové topení tl. 50 mm (výtáp�ná 
podlaha) 

Pokládka systémový desek pro podlahové topení je v podstat� stejná jako je 
pokládka polystyrenu pro nevytáp�nou podlahu. V našem p�ípad� mají systémové 
desky tl. 50 mm, ale my pot�ebujeme docílit výšky 80 mm, tudíž se jako první 
vrstva použije polystyren EPS 100 S tl. 30 mm, který se pokládá jak je popsáno 
v p�edchozím bod� 5.3 a). A jako druhá vrstva se použijí systémové desky pro 
podlahové topení tl. 50 mm. Kladou se op�t na sraz a tak, aby p�ekrývali spoje první 
vrstvy (Obr. 11). P�i nedosednutí systémových desek k sob�, je pot�eba vzniklé 
mezery vyplnit nap�íklad nízkoexpanzní polyuretanovou p�nou. Pokládka 
systémových desek musí být provedena do roviny, aby bylo dosaženo pravidelného 
krytí vodi�� topení. 

Pak p�ichází na �adu položení vodi�� podlahového topení na systémové 
desky (Obr. 12). Tuto práci má na starosti topená�. 

        
              Obr.11         Obr.12 
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5.4 Dilata�ní spáry 

 Anhydritový pot�r na bázi síranu vápenatého má velmi malou teplotní roztažnost, 
tak lze pokládat plochu do 600 m2 bez dilata�ních spár, ale i p�esto je n�kolik pravidel kdy 
se dilata�ní spáry d�lají: 

• Konstruk�ní spáry musí být vždy p�evzaty do tekutého pot�ru 
• Mezi vytáp�nými a nevytáp�nými podlahami musí být vždy dilata�ní spáry 
• Mezi vytáp�nými podlahami na r�znou teplotu musí být dilata�ní spáry 
• Mezi r�znými výškami anhydritového pot�ru musí být dilata�ní spáry 
• Není podmínkou, ale osv�d�ilo se, že v místech dve�í je dobré ud�lat dilata�ní spáru 

Projekt dilata�ních spár zpracovává projektant. Do dilata�ní spáry se použije nap�íklad 
dilata�ní pásek, který se používá po obvodu místností a na všech vzestupných konstrukcích 
(viz. 5.1 Dilata�ní pásky). 

5.5 Separa�ní fólie (nevytáp�né podlahy) 

 Separa�ní fólie se vkládá pod anhydrit jen v místech kde není podlahové topení, 
protože systémové desky pro podlahové topení plní tuto funkci samy. Fólie se vkládá po 
anhydrit proto, aby nedošlo k zate�ení anhydritového pot�ru do izola�ní vrstvy nebo 
dokonce pod ni. Fólie pak umož�uje anhydritu roztahování a smrš�ování nezávisle na 
spodních vrstvách. 

 Jako separa�ní vrstva se dají použít následující materiály:  
• polyethylenová fólie, 
• papír, povrstvený umelou hmotou, 
• papír, nasycený bitumenem, 
• netkaná tkanina ze skelného vlákna 

V našem p�ípad� použijeme polyethylenovou fólii tlouš�ky 0,1 mm (Obr.3). Fólie 
se klade v pásech a p�ekrývá se ve spojích minimáln� o 100 mm a následn� se spoje 
p�elepují lepící páskou. Fólie musí vytvo�it nepropustnou vanu a nesmí se na ní vytvo�it 
vlny nebo p�eklady. 

5.6 Nam��ení výšky anhydritu 

 Výsledná výška anhydritu se nastavuje pomocí nivela�ních trojnožek (Obr.13). 
Trojnožky se rozmis�ují do plochy v takových rozte�ích (Obr.14), jako je délka hliníkové 
lat� (Obr.15) pro odvzdušn�ní a zhutn�ní anhydritu. Trojnožky se zapichují p�es separa�ní 
vrstvu do izola�ní vrstvy. Výška se nastavuje pomocí jednoho z t�chto p�ístroj�: 

• nivela�ní p�ístroj 
• rota�ní laser 
• hadicová vodováha 

Nej�ast�jším a neprakti�t�jším p�ístrojem je speciální hadicová vodováha (Obr.16). 
Na jednom konci vodováhy se nastaví správná výška anhydritu a pak se chodí s druhým 
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koncem vodováhy od jedné trojnožky k druhé, dokud na všech trojnožkách nenastavíme 
správnou výšku výsledného pot�ru. 

         
   Obr.13                    Obr.14 

         
    Obr.15               Obr.16 

5.7 Lití anhydritu 

 Anhydritový pot�r v suchém stavu p�iveze na stavbu speciální taha� s náv�sem 
(Obr.7). Na míchací za�ízení, které je sou�ástí taha�e se napojí voda. Z míchacího za�ízení 
se pak natáhnou gumové hadice, které p�ivedou anhydritovou sm�s až na místo pokládky. 
Anhydritová sm�s se m�že dopravovat až do vzdálenosti 180 m a �erpat až do výšky 30 
podlaží. Jakmile se v za�ízení sm�s namíchá, je pot�eba odebrat vzorek a vyzkoušet 
pomocí Hägermannova trychtý�e (Obr.16) na rozlivové podložce (Obr.17) správnou 
konzistenci anhydritu. Sm�s by m�la mít po rozlítí v pr�m�ru ideáln� 240 mm s tolerancí ± 
20 mm, maximáln� však 260 mm. P�i p�edávkování vody vznikají pak vady na hotové 
vrstv�. Jestliže je ukládána vrstva vyšší než 50 mm, doporu�uje se pro dodržení 
odpovídajících vlastností konzistenci do 230 mm rozlivu 
 Pokud je konzistence správná, je možno �erpat anhydrit na místo pokládky. Jeden 
pracovník drží konec hadice a rozlívá sm�s na p�ipravený podklad pohybem sem a tam, aby 
se dosáhlo rovnom�rné struktury zrn�ní. Jeden pracovník by m�l držet hadici o n�co dále 
od konce a pomáhat pracovníkovi, který rozlívá sm�s, posunovat hadici ve sm�ru 
pokládky, nebo� gumová hadice s plným obsahem je t�žká, aby s ní manipuloval jen jeden 
pracovník (Obr.18). 
 Sm�s se vždy nalívá tak, aby nedošlo k zate�ení pod separa�ní vrstvu (nevytáp�né 
podlahy) to znamená, že se nalívá z horní vrstvy na spodní (Obr.19), nikdy ne obrácen�
(Obr.20). Postup pokládky separa�ní fólie a lití anhydritu je názorn� zobrazeno na 
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(Obr.21). Jakmile pracovník nalije anhydrit do správné výšky, tak se odstraní všechny 
trojnožky a m�že se za�ít s hutn�ním a provzdušnováním. 
 U ploch s podlahovým vytáp�ním se postupuje stejn� jako u nevytáp�ných podlah, 
pouze odpadá d�raz na lití z horní fólie na spodní (Obr.19), nebo� u podlahového topení se 
systémovými deskami chybí separa�ní fólie. Hlavní pozornost se pak sm��uje, aby nedošlo 
k poškození topných vodi�� ostrými p�edm�ty nebo k vyplavení vodi�� na povrch 
anhydritové sm�si (Obr.22) 

                
Obr.16           Obr.17 

Obr.18            

     
      Obr.19               Obr.20 
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Obr.21 

Obr.22 

5.8 Hutn�ní a provzduš�ování anhydritu 

 Bezprost�edn� po nalití anhydritu se musí sm�s zhutnit a provzdušnit. Hutn�ní a 
provzduš�ování se d�lá pomocí hliníkové ty�e (Obr.15) a to tak, že se nejprve plocha 
takzvan� „rozvlní“ (Obr.23) v jednom sm�ru a následn� v druhém kolmém sm�ru. 
V prvním sm�ru je nutné, aby se ty� pono�ovala na celou tlouš�ku uložené vrstvy – až na 
podklad. Je pot�eba p�i tom použít v�tší sílu. V druhém sm�ru posta�í, když ty� budeme 
pono�ovat zhruba do poloviny tlouš�ky uložené vrstvy. Není pot�eba používat v�tší sílu. 
Nesmí se „vlnit“ víckrát, než dvakrát, protože by mohlo dojít k sedimentaci anhydritové 
sm�si a tím ke snížení kvality a pevnosti hotové podlahy. 

Obr.23 
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5.9 Kontrola vlastností pot�ru p�ed pokládkou podlahové krytiny 

 P�i dodržení technologického postupu p�ípravy podkladu, dilata�ních, krajových a 
stavebn� konstruk�ních spár a správného odlití s odvzdušn�ním a zarovnáním hladiny je 
výsledkem pracovní �innosti dokonalá podlahová deska s vysokou rovinností, vodorovnou 
nivelizovanou plochou a pevným vytvrzeným povrchem bez vzduchových bublin a trhlin. 
Takto p�ipravený povrch je p�edur�en k pokládce podlahové krytiny dle b�žných pravidel, 
aniž by bylo t�eba pot�r jakkoliv upravovat. Pro posouzení kvality podkladu p�ed 
položením podlahové krytiny využijeme n�kolik metod : 

• posouzení struktury hmoty 
• zkouška pevnosti a celistvosti povrchu m�ížkovým vrypem 
• odtrhová pevnost (min. 0,4 Mpa) 

Posouzení povrchu anhydritových pot�r� p�ed pokládáním dalších vrstev je 
povinností firem dodávající finální vrstvy, nebo� on ru�í za p�ídržnost t�chto vrstev. P�ed 
pokládáním finálních vrstev se pokaždé m��í CM p�ístrojem (Obr.24) zbytková vlhkost 
v anhydritovém pot�ru. U topného pot�ru je tato hodnota zbytkové vlhkosti pouze 0,3 % 
CM pro parot�sné podlahové krytiny a parkety. U všech ostatních typu tekutého pot�ru 
jsou platné následující povolené zbytkové vlhkosti:

• paropropustné podlahové krytiny  	 1 % (koberec) 
• parot�sné podlahové krytiny   	 0,5 % (dlažba, PVC, laminát) 
• podlahové krytiny náchylné na vlhkost 	 0,3 % (parkety) 

Obr.24 
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5.10 Úpravy povrchu 

 V d�sledku nedodržení technologických postup� m�že dojít k poškození povrchu 
pot�rové desky, p�ípadn� povrch nespl�uje n�který z požadovaných sledovaných 
parametr�. A proto je pot�eba povrch dodate�n� upravit. 

a) Bubliny, šlem 
K viditelným bublinám �i zp�n�ní muže dojít p�i nedokonalém odvzdušn�ní 

sm�si v pr�b�hu odlití. Vzniklé bubliny zhoršují sledované parametry povrchu. 
Odstra�ují se broušením až do takové hloubky, kdy se z�eteln� objeví pevná zrnitá 
homogenní struktura pot�rové anhydritové hmoty. Tenká vrstva ztuhlého šlemu na 
povrchu pot�ru vzniklá v pr�b�hu procesu tuhnutí vyplavením velmi jemných 
�áste�ek není na závadu. Je nutné ji strhnout (nejlépe cca 48 hodin po položení 
pot�ru) pouze v p�ípad� lepení následných krytin p�ímo na pot�r. Zbroušený 
materiál musí být pe�liv� odstran�n výkonným vysava�em. 

b) Trhliny a povrchová poškození 
Ke vzniku drobných trhlin �i povrchových poškození muže dojít i p�es 

pe�livou p�ípravu podkladu a dodržování technologické kázn� v pr�b�hu p�íprav a 
odlití pot�rové desky. P�í�in vzniku poškození a trhlin muže být více, nap�íklad 
sesednutí tepelné izolace, nerovnom�rné vysychání hmoty, nep�íznivé podmínky 
vytvrzení, neo�ekávané vlivy podlahového topení, pohyb konstrukce budovy apod. 
P�ed pokládkou podlahové krytiny je d�ležité ošet�it vzniklé trhliny tak, aby 
nedocházelo k dalšímu poškozování, p�ípadn� i ší�ení poruchy do okolí. Povrch 
trhlin a okolí poškozených míst je t�eba d�kladn� vy�istit, odsát prach a p�ipravit 
k nalití epoxidové prysky�ice. Drobné mikrotrhliny je vhodné rozší�it, aby bylo 
zaru�eno d�kladné proniknutí prysky�ice co nejhloub�ji do prázdného prostoru 
mezi pot�rovou hmotou. Zalití trhlin a poškození se provádí tak dlouho, dokud není 
trhlina zcela vypln�na dvousložkovou epoxidovou prysky�icí. �innost se provádí 
zásadn� p�i pokojové teplot�, aby byly zaru�eny optimální podmínky pro vytvrzení 
prysky�ice. Pro vypln�ní trhlin a poškození doporu�ujeme epoxidovou prysky�ici. 

c) Vyrovnání povrchu 
V d�sledku nedostate�ného srovnání hladiny pot�rové hmoty již ve fázi 

odlití, p�ípadn� v d�sledku použití p�íliš hustého anhydritového pot�ru s menším 
podílem vody, muže dojít k nep�íjemnému znehodnocení povrchu, kdy vykazuje 
nerovnosti. P�ed pokládkou podlahové krytiny je proto bezpodmíne�n� nutné 
srovnat povrch do roviny. Nerovnosti je t�eba srovnat zbroušením do požadované 
hladiny (dá se kontrolovat nap�íklad pomocí rota�ního laseru). 

d) Prostory se zvýšenou vlhkostí 
V prostorách se zvýšenou vlhkostí jako jsou koupelny, WC, umývarny, 

kuchyn� lze anhydritový pot�r použít jen z p�edpokladu, že se povrch p�ed 
pokládkou finální vrstvy opat�í hydroizola�ním nát�rem nap�. DUOFLEX ze 
sortimentu firmy KVK. Rohy, odtoky, instalace apod. je nutné opat�it hydroizola�ní 
páskou nap�. DUOFLEX EKP ze sortimentu firmy KVK. 
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6. PRACOVNÍ �ETA 

• �idi� taha�e s náv�sem      1x 
• Obsluha za�ízení       1x 
• Odborní pracovníci       2x 
• Pomocník        1x 
• Mistr         1x 

7. NÁ�ADÍ A STROJE 

• Speciální taha� s náv�sem a míchacím za�ízením (Obr.7)  1x 
• Gumové hadice       dle pot�eby 
• Nivela�ní trojnožka (Obr.13)      231 ks 
• Hliníková ty� (Obr.15)      3x 
• Hadicová vodováha (Obr.16)      1x 
• Lepící páska        dle pot�eby 
• Odlamovací n�ž       3x 
• Hliníková la� na stahování písku     3x 

8. OCHRANNÉ POM�CKY 

• Gumová obuv 
• Ochranné rukavice 
• Ochranné brýle 
• Pracovní od�v 

9. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

9.1 Vstupní kontrola 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola technologického postupu 
• Kontrola geometrie zalévaných ploch 
• Kontrola porušení základové desky a izolací 
• Kontrola rovinnosti p�ebíraných konstrukcí 
• Kontrola konzistence anhydritového pot�ru (Hägermann�v trychtý� a rozlivová 

podložka) 
• Kontrola doložení kvality materiál� (Certifikáty, prohlášení o shod�) 
• Kontrola odborné zp�sobilosti pracovník�



105

9.2 Meziopera�ní kontrola 
• Kontrola rovinnosti provedení podkladních vrstev (polystyren, systémové desky) 
• Kontrola provedení dilata�ních spár 
• Kontrola provedení separa�ní vrstvy 
• Kontrola nam��ení správné výšky anhydritu 
• Kontrola správného lití anhydritového pot�ru 
• Kontrola správného hutn�ní a provzduš�ování pot�ru 

9.3 Výstupní kontrola 
• Kontrola zajišt�ní správných podmínek pro tuhnutí pot�ru 
• Kontrola rovinnosti hotového anhydritového pot�ru 
• Kontrola vlastností hotového anhydritového pot�ru 

10. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 Proti vniknutí nepovolaných osob bude staveništ� oploceno do výšky 2m. Oplocení 
je znázorn�no na výkrese za�ízení staveništ�. Vstup na staveništ� bude zajišt�n 
uzamykatelnou bránou znázorn�nou taktéž na výkrese za�ízení staveništ�. Šatna pro 
pracovníky bude tvo�it bu�ka znázorn�na na výkrese za�ízení staveništ�. Jako WC bude 
sloužit mobilní WC bu�ka která bude na staveništi. 
 Minimální teplota vzduchu v objektu musí být alespo� +5°C, maximální teplota 
vzduchu v objektu m�že být maximáln� +30°C. 
 Po zhotovení anhydritové podlahy se musí zabránit jakékoli cirkulaci vzduchu, 
takzvan� se musí zabránit pr�vanu z d�vodu rychlého vysychání sm�si po dobu 24 hodin, 
jinak hrozí vzniku trhlinek. Pr�vanu zabráníme uzav�ením všech výplní otvor� (okna, 
dve�e, sv�tlíky …).  Dalších 24 hodin je dobré v�trat jen p�es den a p�es noc výpln� otvor�
uzav�ít z d�vodu vlhkosti vzduchu. 
 Po 48 hodinách od pokládky se m�že za�ít urychlovat vysychání. M�žeme již trvale 
v�trat a navíc m�žeme použít odvlh�ova�e vzduchu. 
 Prvních 24 hodin od pokládky musíme anhydritovou sm�s chránit i p�ed p�ímým 
slune�ním zá�ením (nap�. zastínit okna, dve�e sv�tlíky.. tmavými fóliemi). 
 V p�ípad� plochy s podlahovým topením m�žeme urychlit vysychání podlahy 
zapnutím topení až po 7 dnech od pokládky. Po�áte�ní teplota na vstupu nesmí být vyšší 
než 25°C. Teplota se smí zvyšovat maximáln� o 5°C denn� a nesmí být nikdy vyšší než 
50°C na vstupu. 

Jednoduchou metodou kontroly stavu vysychání je položení PE folie 500x500 mm, 
která je na stranách p�ilepena lepící páskou. Pokud v pr�b�hu 24 hodin pod folií 
kondenzuje voda, podlaha není ješt� dostate�n� vyschlá. 

11. BEZPE�NOST A OCHRANA ZDRAVÍ P�I PRÁCI 

Všichni pracovníci musí být p�ed zahájením prací dodavatelem proškoleni o 
bezpe�nosti práce a prevenci rizik, jak mu to ukládá zákoník práce. O tomto školení bude 
proveden zápis s podpisy pracovník� a ve stavebním deníku bude zapsáno že školení 
prob�hlo. Dále musí být pracovníci, kte�í budou anhydritovou podlahu provád�t, 
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kvalifikovaní k provád�ní t�chto montážních proces�. Pracovníci, kte�í budou jen jako 
pomocná síla, musí být alespo� proškoleni v rozsahu pro odborné vykonávání této práce. 

Celá bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci na staveništi se bude �ídit : 

• Na�ízením vlády �. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na staveništích 

Všichni pracovníci, kte�í budou v blízkosti lití anhydritového pot�ru jsou povinni 
nosit ochranné brýle, pracovní od�v (který zakrývá celé t�lo) a ochranné rukavice. 

P�i zasažení o�í je nutno d�kladn� je propláchnout pitnou vodou a vyhledat 
léka�skou pomoc. P�i zasažení k�že je nutné materiál urychlen� smýt �istou vodou. 

Po ukon�ení práce je nutno umýt pokožku d�kladn� vodou a mýdlem a ošet�it ji 
vhodným krémem. 

Výstražný symbol :  Xi  - dráždivý 

R-v�ta :   R-36/38  - Dráždí o�i a k�ži 
R-43   - M�že vyvolat senzibilizaci p�i styku s k�ží 

S-v�ta :  S-26   - P�i zasažení oka okamžit� d�kladn�
vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
S-36/37/39  -  Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné 
rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový štít 

12. POUŽITÉ ZDROJE 

www.mixin.cz

www.kvk.cz

www.anhylevel.cz

www.salpo.cz

www.tokarex.cz

www.stroje.top-design.cz
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1. SKLADBA PODLAH 

1.1 Skladba podlahy s anhydritovým pot�rem 

• Anhydritový pot�r MIXFLOOR CA-C30-F5 tl. 35 mm 
• Separa�ní vrstva – PE fólie    tl. 0,1 mm 
• Tepelná izolace EPS 100 S    tl. 80 mm 
• Podkladní beton 

1.2 Skladba podlahy s cementovým pot�rem 

• Cemix samonivela�ní st�rka 20   tl. 3 mm 
• Cementový pot�r CP30    tl. 50 mm 
• Separa�ní vrstva – PE fólie    tl. 0,1 mm 
• Tepelná izolace EPS 100 S     tl. 80 mm 
• Podkladní beton 

2. VÝHODY A NEVÝHODY 

Oba druhy materiál� mají své klady a zápory a každý je vhodný pro jiné využití. 
V praxi jsou zákazníci, kte�í nemají dostatek informací o obou druzích pot�r�, �ehož 
využívají firmy dodávající pouze jeden z druh� pot�r� a zám�rn� zákazníky klamou ve 
prosp�ch svého produktu. 

2.1 Cena 

2.1.1 Cementový pot�r 

Cena za 1 m3 cementového pot�ru je na první pohled a bez znalosti problematiky 
zdánliv� nižší. Jde ale jenom o zdánlivou úsporu náklad� na úkor budoucích problém�, 
nebo na základ� nedostatku informací. Pokud výrobce chce zaru�it srovnatelnou kvalitu 
s anhydritovým pot�rem, cena se tém�� vyrovná. Cementový pot�r se aplikuje ve vyšší 
vrstv�. 

2.1.2 Anhydritový pot�r 

 Cena je zdánliv� vyšší, �ehož zneužívají n�kte�í dodavatelé, kte�í umí vyrobit  
pouze cementový pot�r a zákazníky zám�rn� neinformují o n�kterých úskalích a možných 
problémech, které mohou v budoucnu nastat. Nelze srovnávat m3 ceny produkt� – nutno 
provést výpo�et p�es m2 podlahy (kv�li odlišným tlouš�kám). 

2.2 Pokládka 

2.2.1 Cementový pot�r 

 Pokládka cementového pot�ru je velice �asov� náro�ná oproti anhydritovému 
pot�ru. Pokud by stejné množství m2 anhydritového pot�ru m�l pokládat 1 pracovník  



110

v cementovém pot�ru trvalo by to mnohokrát déle než pokládka anhydritového pot�ru (v 
�ádech dn�). Navíc pokládka cementového pot�ru je fyzicky daleko náro�n�jší než u 
anhydritu. Dále pak p�ivezený beton, který �eká na zabudování minutu od minuty ztrácí 
své p�vodní vlastnosti a navíc tvrdne, takže se musí zpracovat co nejrychleji, kdežto u 
anhydritového pot�ru se prost� položí kolik se za den zvládne. 

2.2.2 Anhydritový pot�r 

 U anhydritového pot�ru se provádí pokládka v tekutém stavu bu� p�ímo ze 
speciálního autodomícháva�e se zásobníkem sm�si, vodou, elekt�inou, míchacím 
za�ízením a �erpadlem v jednom, nebo ze zásobníkového sila, ze kterého se �erpá sm�s na 
místo pokládky. U obou zp�sob� se �erpá sm�s gumovými hadicemi a pokládka je velmi 
rychlá a pohodlná oproti pokládce cementových pot�r�. U druhého zp�sobu pot�ebujete 
p�ípojku vody a elekt�iny kdežto u prvního zp�sobu nepot�ebujete ani jedno. Za 1 pracovní 
sm�nu lze na�erpat a „položit“ až 1000 m2 podlah p�i 3-5 �lenné �et�. �erpat lze i do 
rekonstruovaných objekt� (kam nelze zajet s technikou) až na vzdálenost 180 metr�. 

2.3 Únosnost 

2.3.1 Cementový pot�r 

 Únosnost cementového pot�ru m�že být taková jakou si p�ejete a jaký beton si 
objednáte. Ale pokud mluvíme o srovnání s anhydritovým pot�rem tak p�i stejné únosnosti 
musíte mít v�tší tlouš�ku cementového pot�ru, což je nežádoucí u rekonstrukcí, kde každé 
další zatížení je naškodu. A i s anhydritovým pot�rem se vejdete do menší tlouš�ky 
skladby podlah než s cementovým pot�rem. 

2.3.2 Anhydritový pot�r 

 Anhydritový pot�r se dodává ve dvou t�ídách pevnosti a to F4 a F5. T�ída F4 podle 
normy odpovídá pevnosti 20 Mpa a t�ída F5 pevnosti 30 Mpa. Únosnost anhydritového 
pot�ru ve srovnatelné tlouš�ce oproti cementovému pot�ru je vyšší a pokud se nepoužije u 
cementového pot�ru KARI sít� tak má anhydritový pot�r i pevnost v ohybu vyšší než 
cementový pot�r. 

2.4 P�íprava podkladu 

U obou produkt� srovnatelná. Nutno zabezpe�it vodot�sné odd�lení tepelné, p�ípadn�
kro�ejové izolace (položením nepropustné fólie a p�elepením spoj� páskou). Dále nutno po 
obvodu svislých konstrukcí (st�ny, sloupy) upevnit dilata�ní pásky a odd�lit dilata�ní celky 
od sebe – typicky mezi dv�ma místnostmi. Anhydritový pot�r je podstatn� mén� náro�ný 
na �ešení dilata�ních celk� (má mnohem menší smršt�ní p�i vysychání a roztažnost p�i 
zm�nách teploty). U cementových pot�r� se doporu�uje použití KARI sít�. 
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2.5 Smrš�ování 

2.5.1 Cementový pot�r 

Objemové zm�ny: smršt�ní = až 1 mm/m. Nap� na 10-ti m 10 mm, z �ehož plyne velká 
náchylnost k praskání (možnost prasklin v dlažb�, �asem dochází ke zvedání v rozích a k 
nep�im��enému namáhání podlahového topení v tahu (v nejhorším p�ípad� m�že dojít i k 
prasknutí!) Tomu se dá zabránit p�idáním protismrš�ovací p�ísady do sm�si – její cena 
však zvedá výslednou cenu pot�ru. Dalším �ešením je použití KARI sítí, což má dopad jak 
na cenu za m2 podlahy, tak na pracnost. Je nutné volit menší dilata�ní celky a �ešit 
dilata�ní spáry nap�. uprost�ed místnosti. Dilataci je pak nutné „p�iznat“ v dlažb�. T�etí 
možností je uzav�ení povrchu pot�ru spec. nást�ikem, který však nedovoluje následné 
nalepení dlažby (musí se následn� použít dvousložkový nát�r na bázi prysky�ic = vyšší 
cena). 

2.5.2 Anhydritový pot�r 

Objemové zm�ny: smršt�ní = 0,1 mm/m. Nap�. na 10-ti m 1 mm, z �ehož plyne 
minimální náchylnost k praskání (neovliv�uje finální nášlapnou vrstvu, p�edevším 
dlaždice, nedochází ke zvedání v rozích a k nep�im��enému namáhání podlahového topení 
v tahu. Anhydritový pot�r lze pokládat až 500 m2 bez dilata�ních spár. 

2.6 Podlahové topení 

2.6.1 Cementový pot�r 

Vlivem v�tšího smršt�ní p�i tuhnutí a v�tší tepelné roztažnosti postupn� dochází k 
odd�lení pot�ru od trubky topení a tím i k v�tšímu p�echodovému odporu = vyšší náklady 
na topení. Vzhledem k pomalejší „regula�ní“ odezv� dochází p�edevším v p�echodném 
období, kdy je ráno chladn�ji, a regulace zapne oh�ev. Než se oh�eje od topení podlaha a 
následn� vzduch v místnosti ub�hnou až 2 hodiny. V p�echodném období v této dob� už 
m�že být venkovní teplota nap�. 20 °C a i když již topit nepot�ebujeme, podlaha ješt� 2 
hodiny oh�ívá vzduch v místnosti. �asto pak následuje v�trání a teplo unikne ven = menší 
pohoda a vyšší náklady na topení. 

2.6.2 Anhydritový pot�r 

Vzhledem ke svým vlastnostem umož�uje snížit náklady na vytáp�ní podlahovým 
topením. Má rychlejší „regula�ní“ odezvu, extrémn� vysokou p�ilnavost k trubkám topení 
a materiál je vnímán tepleji i subjektivn�. Sou�initel tepelné vodivosti ur�uje rychlost 
zm�ny povrchové teploty podlahy po zapnutí nebo vypnutí topení. U anhydritu je 
uprost�ed mezi d�evem a betonem. Vlivem menšího smršt�ní z�stává kontakt otopné 
trubky i po vytvrdnutí pevný, nedochází k odd�lení od pot�ru a ke vzniku vzduchových 
mezer s velkým p�echodovým odporem (jako u cementového pot�ru). 
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2.7 Vlhké prost�edí 

2.7.1 Cementový pot�r 

Umož�uje použití i ve vlhkém a mokrém prost�edí, dokonce nap�. v garáži i bez 
další finální vrstvy (dlažby). Je vhodný i kolem bazén�, do prádelen, výva�oven, sklep� a 
všude, kde nelze vylou�it pr�nik vlhkosti do pot�ru. 

2.7.2 Anhydritový pot�r 

P�i styku s vodou po vytvrdnutí bobtná. Po vyschnutí se vrátí op�t do p�vodního 
stavu, ale m�že dojít k odloupnutí dlažby, vyboulení parket atd. V koupelnách jej lze 
použít za p�edpokladu d�kladn� nalepené a vyspárované dlažby nebo p�i použití 
hydroizola�ní st�rky. 

2.8 Ošet�ování 

2.8.1 Cementový pot�r 

 Po dobu 2 dn� je pot�eba zabránit pr�vanu a p�ímého slune�ního zá�ení na plochu 
pot�ru. Dále je z d�vodu omezení vzniku trhlin nutné 2 – 3 dny povrch udržovat pod 
vrstvi�kou vody (= vnášení další vlhkosti do okolních konstrukcí a nutná p�ítomnost na 
stavb�). 

2.8.2 Anhydritový pot�r 

Posta�í na 2 dny zabránit vysychání (uzav�ení otvor�, zabrán�ní oslun�ní 
zastín�ním oken, zabrán�ní pr�vanu). Poté se nechá pozvoln� za �ízeného v�trání vysychat 
– možno topit do podlahového topení po 7 dnech. 

2.9 Tlouš�ka vrstvy 

2.9.1 Cementový pot�r 

Doporu�ená tlouš�ka u podlahového topení 8 cm (minimáln� 7 cm). 
Doporu�ená tlouš�ka bez podlahového topení 6 cm (minimáln� 5 cm). 

2.9.2 Anhydritový pot�r 

Doporu�ená tlouš�ka u podlahového topení minimáln� 3,5 cm nad trubku topení. 
Doporu�ená tlouš�ka bez podlahového topení 4,5 cm (minimáln� 3,5 cm). 

2.10 Zbytková vlhkost 

2.10.1 Cementový pot�r 

 U cementových pot�r� je dovolena daleko v�tší zbytková vlhkost p�ed pokládkou 
finálních vrstev jako je PVC, keramická dlažba, koberec nebo d�ev�ná podlaha. Zbytkové 
vlhkosti jsou v tabulce �.1
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2.10.2 Anhydritový pot�r 

 U anhydritového pot�ru je dovolena daleko menší zbytková vlhkost p�ed pokládkou 
finálních vrstev jako je PVC, keramická dlažba, koberec nebo d�ev�ná podlaha, než u 
cementového pot�ru. Zbytkové vlhkosti jsou porovnány v tabulce �.1 

Nejvyšší dovolená vlhkost cementového pot�ru nebo pot�ru na bázi síranu 
vápenatého v hmotnostních % v dob� pokládky nášlapné vrstvy 

Nášlapná vrstva Cementový pot�r Pot�r na bázi 
    síranu vápenatého 

Kamenná nebo keramická dlažba 5,00% 0,50% 

Lité podlahy na bázi cementu 5,00% Nelze provád�t 

Syntetické lité podlahoviny 4,00% 0,50% 

Paropropustné textilie 5,00% 1,00% 

PVC, linoleum, guma, korek 3,50% 0,50% 
D�ev�né podlahy, parkety, laminátové 
podlahy 2,50% 0,50% 

Tabulka �.1 

Pozn. V p�ípad�, že sou�ástí podlahy je systém podlahového vytáp�ní, musí být požadavek 
na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového pot�ru snížen o 0,5 %, u pot�ru na bázi 
síranu vápenatého o 0,2 %. 
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3. CENOVÉ POROVNÁNÍ 

Anhydritový pot�r 
Plocha podlahy: 1084 m2 

   Jednotka Vým�ra Cena/MJ
Celkem 

cena 
Materiál: Polystyren EPS 100 S m3 87 2 500 216 800 
  Dilata�ní pásek b.m 838 10 8 380 
  Separa�ní PE fólie m2 1 192 9 10 728 

  
Anhydrit MIXFLOOR AE30 tl. 
35mm 

m3 38 6 960 264 062 

      499 970 K�
        
Práce: Pokládka polystyrenu EPS 100 S m2 1 084 35 37 940 
  P�ipevn�ní dilata�ního páseku m2 84 20 1 676 
  Pokládka separa�ní PE folie m2 1 084 10 10 840 

  
Pokládka anhydritu MIXFLOOR 
AE30 tl.35 mm 

m2 1 084 90 97 560 

  �erpání sm�si m3 38 360 13 680 
      161 696 K�
        
    Cena celkem 661 666 K�
      
      

Cementový pot�r 
Plocha podlahy: 1084 m2 

Pot�eba nivela�ní st�rky: 560 m2 

   Jednotka Vým�ra Cena/MJ
Celkem 

cena 
Materiál: Polystyren EPS 100 S m3 87 2 500 216 800 
  Separa�ní PE fólie m2 1 192 9 10 728 
 Dilata�ní pásek b.m 838 10 8 380 
  Cementový pot�r CP30 tl.50mm m3 54 2 350 126 900 

  
Cemix samonivela�ní st�rka30 tl. 
3mm m2 560 70 39 200 

      402 498 K�
        
Práce: Pokládka polystyrenu m2 1 084 35 37 940 
 P�ipevn�ní dilata�ního pásku m2 84 20 1 676 
  Pokládka separa�ní fólie m2 1 084 10 10 840 

  
Pokládka cementového pot�ru 
tl.50mm * m2 1 084 150 162 600 

  
Pokládka samonivela�ní st�rky tl. 
3mm m2 560 40 22 400 

      235 456 K�
        
    Cena celkem 637 954 K�
      
*(zde je zapo�ítáno práce za ukládaní pot�ru a p�esun materiálu na místo pokládky) 



115

3.1 Celková cena cementového pot�ru 

• Celková cena za 1084 m2 cementového pot�ru = 637 954 K�

3.2 Celková cena anhydritového pot�ru 

• Celková cena za 1084 m2 anhydritového pot�ru = 661 666 K�

3.3 Cenový a procentuelní rozdíl 

3.3.1 Cementový pot�r 

• Cenový rozdíl:   Cementový pot�r je o 23 712 K� levn�jší 
• Procentuelní rozdíl:  Cementový pot�r je o 3,58 % levn�jší 

3.3.2 Anhydritový pot�r 

• Cenový rozdíl:   Anhydritový pot�r je o 23 712 K� dražší 
• Procentuelní rozdíl:  Anhydritový pot�r je o 3,58 % dražší 

4. POUŽITÉ ZDROJE 

Internetové zdroje 

www.dektrade.cz

www.cemix.cz

www.zapa.cz

www.mixin.cz

www.hst-zichlinek.cz

www.anhydritovepodlahy.eu

www.winklmann.cz

Normy 

[1] �SN 74 4505 Podlahy – Spole�ná ustanovení 
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9. ZÁV�R 

Svou diplomovou práci jsem vypracovával dle zadání, které jsem dostal p�ed 
vypracováváním diplomové práce. V diplomové práci jsem se zabýval propo�tem všech 
objekt� stavby, objektovým harmonogramem stavby, studií hlavních technologických etap 
objekt� SO101 – SO104, projektem za�ízení staveništ�, návrhem hlavních stavebních stroj�, 
podrobným �asovým plánem objektu SO101 a oddílovým harmonogramem objekt� SO101 – 
SO104, plánem zajišt�ní zdroj� pro objekty SO101 – SO104, technologickým p�edpisem pro 
lité anhydritové podlahy, kontrolním a zkušebním plánem pro lité anhydritové podlahy a 
rozpo�tem pro objekty SO101 – SO104. 

Jako další zadaní jsem vypracoval porovnání dvou technologií a to litého anhydritové 
pot�ru a klasického cementového pot�ru. Svou specializaci jsem vypracoval v oboru �ízení 
stavební zakázky a to dokumentem s názvem Dokladová �ást k p�edávacímu protokolu pro 
kolaudaci stavby. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�

Internetové zdroje: 
[1] Anhydritové podlahy [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mixin.cz> 

[2] Anhydritové podlahy [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kvk.cz> 

[3] Anhydritové podlahy [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.anhylevel.cz> 

[4] Anhydritové podlahy [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.salpo.cz> 

[5] Anhydritové podlahy [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.tokarex.cz> 

[6] Stavební stroje [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.stroje.top-design.cz> 

[7] Baumit s.r.o, [online]. Dostupný z WWW:  
<http:// www.baumit.cz > 

[8] Schwing Stetter Ostrava, [online]. Dostupný z WWW 
 <http://www.schwing.cz> 

[9] Internetový obchod AL-KO, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.e-alko.cz> 

[10] Vibra�ní desky, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.vibracnidesky.cz> 

[11] Phoenix zeppelin, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.p-z.cz> 

[12] Some, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.somejh.cz> 

[13] Profiambau s.r.o. stavební hmoty, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.profiambau.cz> 

[14] Stavebniny DEKTRADE, [online]. Dostupný z WWW:
<http://www.dektrade.cz> 

[15] Spole�nost LB Cemix, s.r.o, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cemix.cz> 

[16] ZAPA beton a.s., [online]. Dostupný z WWW 
<http://www.zapa.cz> 
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[17] Podlahové topení, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hst-zichlinek.cz> 

[18] Anhydritové podlahy, [online]. Dostupný z WWW:
<http://www.anhydritovepodlahy.eu> 

[19] Winklmann spol. s.r.o., [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.winklmann.cz> 

Normy: 

[1] �SN 73 0212-3 - Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 3 - Pozemní 
stavební objekty 
[2] �SN 73 2400 - Provád�ní a kontrola betonových konstrukcí 
[3] �SN  73 0600 - Ochrana staveb proti vod�. Hydroizolace. Základní ustanovení 
[4] �SN 74 4505 Podlahy - Spole�ná ustanovení 
[5] �SN EN 13813 - Pot�rové materiály a podlahové pot�ry - Pot�rové materiály - Vlastnosti 
a požadavky 

Právní p�edpisy: 

[1] Zákon �. 183/2006 Sb. – Stavební zákon 
[2] Zákon �. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související p�edpisy 
[3] Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a  

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 
[4] Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 
[5] Zákon �. 185/2001 Sb. - O odpadech. 

Literatura: 

[1] HRAZDIL, V.: Ekologie a bezpe�nost práce. Brno: CERM, 2008  

Podklady: 

[1] Studio B, Ing.arch. Radek Bádal: �ást projektové dokumentace – Mate�ská škola a 
polyfunk�ní objekt – Želivec. Zlín – Želechovice, 2009 
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DP   Diplomová práce 
TE   Technologická etapa 
TP   Technologický p�edpis 
KCE   Konstrukce 
ŽB   Železobeton 
ZS   Za�ízení staveništ�
KZP   Kontrolní a zkušební plán 
BOZP   Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
PD  Projektová dokumentace 
�SN  �eská státní norma 
NN  Nízké nap�tí 
NP  Nadzemní podlaží 
SO  Stavební objekt 
NTL  Nízký tlak 
�KA  �eská komora architekt�
MŠ  Mate�ská škola 
PE  Polyethylen 
P  P�íkon 
O  Oby�ejný 
N  Nebezpe�ný 
THU  Technicko hospodá�ský ukazatel 
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