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P�edm�tem této diplomové práce je zpracovat projektovou dokumentaci pro realizaci 

stavby pro Penzion s restaurací a technologické �ešení dvou variant d�lících p�í�ek. Stavba 

bude realizována na stavební parcele �. 1237/18 o celkové vým��e 1 925,8 m2
 v katastrálním 

území Ostrava - Jih nacházejícího se v obytné �ásti B�lský les. Což je území p�ipravené  

k výstavb� ob�anské vybavenosti. 

Již zmín�né �ešení dvou variant d�lících p�í�ek je zam��eno p�edevším na zp�sob 

provád�ní a použití vhodné technologie. Ob� varianty p�í�ek jsou zpracovány  

v technologických postupech. Objekt je ve tvaru L a je složen ze dvou �ástí, a to z �ásti 

tvo�ené penzionem, který je dvoupodlažní a z �ásti restaurace která je jednopodlažní. Objekt 
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The subject of this thesis is to prepare project documentation for the Construction of 

Guest house with restaurant and technological solutions for two variants of partitions. 

Construction will be implemented on construction plot No. 1237/18 a total area of 1925.8 

square meters in the cadastral territory of Ostrava - South is located in a residential area 

Belsky. Which area is ready for construction of public facilities. 

Already mentioned the solution of two variants of partitions is focused primarily on 

the method of implementation and use of appropriate technology. Both variants of partitions 

are handled in technological processes. The building is L-shaped and composed of two parts, 

and it formed part of the pension that is two storey and part single-storey restaurant that is. 

The building has only floors. 
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1 ÚVOD 

P�edm�tem této diplomové práce je zpracovat projektovou dokumentaci pro realizaci 

stavby pro Penzion s restaurací a technologické �ešení dvou variant d�lících p�í�ek. Stavba 

bude realizována na stavební parcele �. 1237/18 o celkové vým��e 1925,8 m2 v katastrálním 

území Ostrava - Jih nacházejícího se v obytné �ásti B�lský les. Což je území p�ipravené  

k výstavb� ob�anské vybavenosti. 

Již zmín�né �ešení dvou variant d�lících p�í�ek je zam��eno p�edevším na zp�sob 

provád�ní a použití vhodné technologie. Ob� varianty p�í�ek jsou zpracovány  

v technologických postupech. První varianta �eší zd�ní p�í�ky ze systému POROTHERM. 

Druhá varianta �eší sádrokartonové p�í�ky ze systému KNAUF. Objekt je ve tvaru L a je 

složen ze dvou �ástí, a to z �ásti tvo�ené penzionem, který je dvoupodlažní a z �ásti restaurace 

která je jednopodlažní. Objekt má pouze nadzemní podlaží. 

Diplomová práce zahrnuje textovou a výkresovou �ást. Textová �ást obsahuje 

pr�vodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu a zásady organizace 

výstavby. Dále pak technologické postupy provedení všech zd�ných konstrukcí  

a sádrokartonových p�í�ek, rozpo�et hrubé stavby v�etn� st�echy a �asového plánu výstavby. 

Výkresová �ást pak �eší výkresovou dokumentaci stavby, a to od základ� až po st�ešní 

konstrukci.  

Cílem této práce je navrhnout a technicky vy�ešit projekt Restaurace s penzionem, tak 

abych dodržela všechny požadavky na náro�nost budovy, dále navrhnout technické za�ízení 

budovy dle platných norem. 
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akce   PENZION S RESTAURACÍ U B�LÁKU 

Patrice Lumumby, Ostrava 

Stupe�   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

investor  m�sto Ostrava 

projekt   Bc. Kate�ina Sladká 

zodpov�dný projektant: 

archivní �íslo:  1 

 

 

 

A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

Obsah 

a) Identifikace stavby. 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku  

a o majetku právních vztah�. 

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu. 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, p�ípadn� 

územn� plánovací informace. 

g) V�cné a �asové vazby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení  

v dot�eném území. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby. 

i) Orienta�ní statistické údaje o stavb�. 
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a) Identifikace stavby 

Název akce:   Penzion s restaurací U B�láku 

Místo stavby:   Patrice Lumumby, Ostrava  

Parcela �íslo:   1237/18 

Stupe� PD:   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI 

Kraj:    Moravskoslezský 

Stavební ú�ad:   Ostrava 

Investor:   m�sto Ostrava 

Dodavatel stavby:  Prostav s.r.o. 

Projektant:   Bc. Kate�ina Sladká 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku  

a o majetkoprávních vztazích 

Stavební parcela �. 1237/18 o celkové vým��e 1925,8 m2
 v katastrálním území  

Ostrava - Jih se nachází v obytné �ásti B�lský les. Vjezd na pozemek je z ulice Patrice 

Lumumby (asfaltová komunikace ší�e 5 m). Parcela je situována na území, kde je minimální 

p�evýšení, pozemek je v podstat� rovina. Pozemek je zatravn�n a nenachází se zde žádné 

stromy ani jiné porosty. Základová p�da je tvo�ena pís�itojílovými hlínami pevné 

konzistence. Na území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. Na základ� geologického 

pr�zkumu nebyla zjišt�na hladina spodní vody. Na hranici jižní strany pozemku a ulice 

Pr�kopnická je ve zd�ném pilí�ku napojení elekt�iny se zásuvkovou sk�íní. Vodovod je 

napojen z uli�ního �ádu do vodom�rné šachty. Inženýrské sít� jednotné kanalizace, plynu  

a telefonu jsou vedeny v ulici Pr�kopnická. 

 

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Mapové podklady: 

� výškopisné a polohopisné zam��ení 1:500, 
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� katastrální mapa 1:20000, 

� inženýrsko-geologický a radonový pr�zkum. 

Ostatní podklady: 

� vlastní pr�zkumy, zam��ení a fotodokumentace, 

� požadavky investora, 

� energetický audit, 

� zákon � 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu ve smyslu 

pozd�jších p�edpis�, 

� vyhláška �. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu. 

 

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro realizaci stavby. Veškeré doposud 

známé požadavky dot�ených orgán� jsou zpracovány v dokumentaci, p�ípadn� budou na 

základ� jejich požadavk� následn� dopln�ny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

V p�edložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle vyhlášky �. 137/1998 Sb. ze dne 9. �ervna 1998 o obecných požadavcích na výstavbu ve 

zn�ní vyhlášky �. 499/2006 Sb. 

 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, 

pop�ípad� územn� plánovací informace 

Navrhovaná �ešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
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g) V�cné a �asové vazby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení  

v dot�eném území 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 

investice. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokon�ení projektu    leden 2012 

Zahájení stavby    �ervenec 2012 

Ukon�ení stavby    �ervenec 2013 

Postup výstavby 

� výkopové a základové práce  1,5 m�síce 

� hrubá stavba    5,5 m�síce 

� dokon�ovací práce   5 m�síc� 

 

i) Orienta�ní statistické údaje o stavb� 

Zastav�ná plocha celkem   715 m2
 

Obestav�ný prostor    4 603 m3
 

Podlahová plocha celkem   1 439 m2
 

 

 

 

 

 

V Ostrav�: ………………     Vypracoval:…………… 
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akce   PENZION S RESTAURACÍ U B�LÁKU 

Patrice Lumumby, Ostrava 

Stupe�   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

investor  m�sto Ostrava 

projekt   Bc. Kate�ina Sladká 

zodpov�dný projektant: 

archivní �íslo:  1

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Obsah: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení. 
a) Zhodnocení staveništ�. 
b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby. 
c) Technické �ešení. 
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury. 
e) �ešení dopravní a technické infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváženém území. 
f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany. 
g) Bezbariérové �ešení užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací. 
h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do PD. 
i) Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový systém. 
j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory. 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními ú�inky 

provád�ní stavby a po jejím ukon�ení, resp. jejich minimalizace. 
2. Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�. 
3. Mechanická odolnost a stabilita. 
4. Požární bezpe�nost. 
5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí. 
6. Bezpe�nost p�i užívání. 
7. Ochrana proti hluku. 
8. Úspora energie a ochrana tepla. 
9. Bezbariérové �ešení stavby. 
10. Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy. 
11. Ochrana obyvatelstva. 
12. Inženýrské stavby (objekty). 

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních ploch. 
b) Zásobování vodou. 
c) Zásobování energiemi. 
d) �ešení dopravy. 
e) Povrchové úpravy okolí stavby. 
f) Elektronické komunikace. 
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g) P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby. 
h) Orienta�ní statistické údaje o stavb�. 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveništ� 

Stavební parcela �. 1237/18 o celkové vým��e 1925,8 m2
 v katastrálním území Ostrava 

- Jih se nachází v obytné �ásti B�lský les. Vjezd na pozemek je z ulice Patrice Lumumby 

(asfaltová komunikace ší�e 5 m). Parcela je situována na území, kde je minimální p�evýšení, 

pozemek je v podstat� rovina. Pozemek je zatravn�n a nenachází se zde žádné stromy ani jiné 

porosty. Základová p�da je tvo�ena pís�itojílovými hlínami pevné konzistence. Na území 

nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. Na základ� geologického pr�zkumu nebyla zjišt�na 

hladina spodní vody. Na hranici jižní strany pozemku a ulice Pr�kopnická je ve zd�ném 

pilí�ku napojení elekt�iny se zásuvkovou sk�íní. Vodovod je napojen z uli�ního �ádu do 

vodom�rné šachty. Inženýrské sít� jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici 

Pr�kopnická. 

 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Objekt PENZIONU S RESTAURACÍ je situován v obytné �ásti B�lský les. Podélná 

osa objektu je kolmá k ose komunikace. Vjezd na pozemek, je �ešen z ulice Patrice 

Lumumby, na parkovišt� pro osobní vozidla, také pro zásobování. 

P�dorys objektu PENZIONU S RESTAURACÍ je složen ze dvou obdélník�. Budova 

se skládá ze dvou �ástí. �ást s penzionem a �ást s restaurací. Restaurace je jednopodlažní, �ást 

s penzionem je t�ípodlažní. V 1. NP je restaurace s veškerým vybavením pro chod restaurace,  

v druhé �ásti je šest pokoj� pro hosty, ve�ejné toalety, technická místnost, kancelá� a recepce. 

Ve 2. NP a 3. NP je vždy 10 pokoj� �ešené stejným zp�soben jak v 1. NP a místnosti pro 

pokojské. 

 

c) Technické �ešení 

Základy 
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Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových patkách a základových 

pásech z prostého betonu C16/20. Objekt je nepodsklepený s minimální hloubkou založení 

sloup� 1,650 m a st�n 1,0 m. 

Konstruk�ní systém 

Nosným systémem jsou sloupy 400 x 400 mm z betonu C 16/20 a ztužující st�ny 

tlouš
ky 300 mm z betonu C 16/20. Výpl� mezi sloupy je z cihel POROTHERM 30 PROFI 

na maltu POROTHERM PROFI DBM. Vnit�ní nosné st�ny jsou ztužující st�ny z betonu  

C 16/20. Dále jsou st�ny z cihel POROTHERM 19 AKU na maltu POROTHERM CB, které 

zajiš
ují pot�ebnou akustiku mezi jednotlivými pokoji. P�í�ky jsou konstruovány z cihel 

POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM CB. 

Stropy 

Stropní konstrukce je z prefabrikovaných filigránových desek typu FD 04 s p�í�nou 

výztuží ØR8 a rozd�lovací výztuží ØR6 po 250 mm. Tlouš
ka desky je 250 mm, deska je  

z betonu C 25/30. Stropní panely se vyráb�jí v ší�kách 3m a délce 1,0 m až 8,1 m. 

Schodišt� 

Vertikální komunikace v objektu je �ešena t�íramenným levoto�ivým schodišt�m. 

Jedná se o ŽB monolitickou konstrukci, která je vetknuta v obvodové nosné st�n�. Stupn� 

jsou obloženy d�evem - Dub. Schodišt� má 20 stup��, první rameno 7, druhé 5 a t�etí 8, výška 

stupn� je 162,5 mm a ší�ka je 305 mm. Zábradlí je d�ev�né ty�ové. 

Zast�ešení 

Je navržena jednopláš
ová plochá st�echa. St�echa je �ešena zvláš
 pro �ást s restaurací 

a zvlášt� pro �ást penzionu. Skladba st�ech je totožná. 

Skladba: 

� HI vrstva HYDROBIT V60 S42H, 

� podkladní HI vrstva HYDROBIT V60 S35, 

� spádová vrstva – TI EPS (160 – 400 mm), 



9 
 

� parot�sná vrstva DERBIGUM DERBICOAT ALU, 

� filigrámový strop tl. 260 mm, 

� omítka. 

Vn�jší plochy 

Vjezd na pozemek je �ešen z ulice Patrice Lumumby (asfaltová komunikace ší�e 5 m), 

která je spojena s parkovišt�m pro osobní automobily a s vjezdem pro zásobování. P�ší vstup 

je p�ímo z parkovišt� a je hromadný pro penzion i pro restauraci. Ze severní strany objektu  

z �ásti restaurace je vchod pro personál a pro zásobování restaurace. 

 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Deš
ové vody budou zaúst�ny do RŠ deš
ové kanalizace zhotovené v rámci p�ípravy 

staveništ�. Splašková kanalizace bude svedena do ve�ejné kanalizace. Bude provedeno 

napojení k prodlouženému vodnímu �ádu DN 90 PE v ulici Pr�kopnická v majetku J�VaK. 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umíst�na HDS. Napojení 

se STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umíst�na sk�í�  

s HUP. Napojení na ve�ejnou komunikaci bude pomocí sjezdu z místní komunikace na ulici 

Patrice Lumuby. 

 

e) �ešení dopravní a technické infrastruktury, v�etn� �ešení dopravy  

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svaženém území 

Napojení na ve�ejnou komunikaci bude pomocí sjezdu z místní komunikace na ulici 

Patrice Lumumby. P�ší vstup je p�ímo z parkovišt� a je hromadný pro penzion i pro 

restauraci. Ze severní strany objektu z �ásti restaurace je vchod pro personál a pro zásobování 

restaurace. 
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f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Vytáp�ní penzionu a restaurace bude probíhat pomocí tepelného �erpadla. Splašková 

kanalizace bude svedena do ve�ejné kanalizace. Deš
ové vody budou zaúst�ny do RŠ deš
ové 

kanalizace v rámci p�ípravy staveništ�. Stavební su
, stavební materiály apod. budou 

odvezeny na nejbližší �ízenou skládku dle p�íslušných p�edpis�. Protikorozní ochrana 

konstrukcí bude �ešena protikorozními nát�ry. K ukládání odpadk� bude sloužit odpadní 

nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu v obci. P�i 

dodržení projektu, všech souvisejících norem a správného provedení všech prací, nebude 

stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prost�edí. 

 

g) Bezbariérové �ešení užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch  

a komunikací 

Budou dot�eny všechny související normy. 

 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� 

do PD 

P�ed provedením projektu byly provedeny vlastní pr�zkumy, fotodokumentace  

a zam��ení projektantem. 

 

i) Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní 

polohový a výškový systém 

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

 

j) 	len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty  

a technologické provozní soubory 

Stavba je �len�na na stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba objektu, 
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SO 02 – Zpevn�né plochy, 

SO 03 – Jímka na vybírání, 

SO 04 – Kanalizace, 

SO 05 – P�ípojka plynu, 

SO 06 – P�ípojka vody, 

SO 07 – P�ípojka NN. 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 

negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím ukon�ení, resp. jejich 

minimalizace 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolí. 

 

l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník� 

P�i realizaci musí být dodržován projekt, �SN, Vyhláška o bezpe�nosti a ochran� 

zdraví p�i práci v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiál�. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti p�i budoucím provozu bude stanoven zp�sob zajišt�ní 

bezpe�nosti práce dle �SN EN 1050, �SO ISO 3864, �SN 26 9030. 

Pro kotelny platí �SN 07 0703 v�etn� zm�ny �. 6. Dále budou respektovány 

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

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpo�et. 
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3. Požární bezpe�nost 

Požární bezpe�nost stavby byla posouzena požárním specialistou. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prost�edí. P�i realizaci musí být 

dodržován projekt, �SN, Vyhláška o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci v�etn� všech 

souvisejících p�edpis� a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých materiál�. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti p�i budoucím provozu bude stanoven zp�sob zajišt�ní 

bezpe�nosti práce dle �SN EN 1050, �SO ISO 3864, �SN 26 9030. Pro kotelny platí �SN 07 

0703 v�etn� zm�ny �. 6. Dále budou respektovány ustanovení zákona �.22/1997 Sb.  

v platném zn�ní a na n�j navazující ustanovení vlády. P�i realizaci stavby dojde k produkci 

t�chto odpad� skupiny 17 – stavební a demoli�ní odpady. 

Zásady pro nakládání s odpady 

P�i provozu je nutné: 

� minimalizovat vznikání odpad�, 

� separovat jednotlivé druhy odpad�, 

� uplat�ovat zásady maximální recyklace, 

� minimalizovat odpady k p�ímému skládkování. 

Kategorizace odpad� 

Stavební a demoli�ní odpady – p�edpokládané množství a zp�sob nakládání  

(t/rok)   kategorie odpadu 

17 01 01 Beton     2,8 t    O 

17 02 01 D�evo     5,5 t    O 

17 02 02 Sklo     1,0 t   O 

17 02 03 Plasty     0,5 t    O 

17 04 05 Železo a ocel    1,0 t    O 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
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Odpady vzniklé provozem. 

Nakládání s odpadem. 

20 01 21 Zá�ivky    0,01 t    N  OZO 

20 03 01 Sm�sný komunální odpady  0,8 t    O 

 

5. Bezpe�nost p�i užívání 

Stavební úpravy bezpe�nost p�i užívání negativn� neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveništ�. Bezpe�nost p�i užívání nebude ohrožena. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostate�n� eliminován novými okny se standardní 

zvukovou izolací.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

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

objektu bude spl�ovat požadavky novely normy �SN 73 05 40-2 z roku 2002 a m�rnou 

energetickou spot�ebu dle vyhlášky �. 291/2001. 

 

8. Bezbariérové �ešení stavby 

Budou dot�eny všechny související normy. 

 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy 

V dané lokalit� nevznikají zásadn�jší vn�jší vlivy omezující �ešenou stavbu. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveništ�. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních ploch 

Deš
ové vody budou zaúst�ny do RŠ deš
ové kanalizace zhotovené v rámci p�ípravy 

staveništ�. Splašková kanalizace bude svedena do ve�ejné kanalizace. 

 

b) Zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodnímu �ádu DN 90 PE v ulici 

Pr�kopnická v majetku J�VaK. 

 

c) Zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umíst�na HDS. 

Napojení se STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umíst�na 

sk�í� s HUP. 

 

d) �ešení dopravy 

Napojení na ve�ejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Pr�kopnická. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevn�né plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do št�rkového podloží. 
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f) Elektronické komunikace 

P�ipojení na elektronické komunikace není sou�ástí této PD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostrav�: ………………     Vypracoval:…………… 
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akce   PENZION S RESTAURACÍ U B�LÁKU 

Patrice Lumumby, Ostrava 

Stupe�   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

investor  m�sto Ostrava 

projekt   Bc. Kate�ina Sladká 

zodpov�dný projektant: 

archivní �íslo:  1

 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Obsah: 

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�. 

b) Významné sít� technické infrastruktury. 

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod. 

d) Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav 

pro osoby s omezenou a schopností pohybu a orientace. 

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

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�. 

g) Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení. 

h) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany 

zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona  

o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�. 

j) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín�. 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy 

staveništ�, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy 

na staveništ� 

Staveništ� bude v rozsahu pozemku parcela �. 1237/18 – p�edpokládá se využití 

celého pozemku v okolí samotné stavby. Pro provizorní p�ipojení vody a elekt�iny bude 

využit také 5 m pás pozemku na severní stran�, tento pozemek je v majetku m�sta a to 

souhlasí s využíváním tohoto prostoru, pronájem pozemku je �ešen ve smlouv� o dílo. 

Staveništ� bude trvale oploceno a ozna�eno cedulí „Vstup zakázán“. 

Místo vjezdu bude z�ízeno z ulice Pr�kopnická pomocí zpevn�né panelové plochy. 

Mezideponie sejmuté ornice, skládky, sklady, umíst�ní je�ábu, lešení, manipula�ních ploch 

atd., budou z�ízeny p�ímo na staveništi dle výkresu za�ízení staveništ�. 

 

b) Významné sít� technické infrastruktury 

Na vlastním pozemku není žádná významná sí
. Bude t�eba vyty�it kabel O2, který je 

veden pod p�íjezdovou cestou. Jeho zabezpe�ení zajistí O2. 

 

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� 

apod. 

Bude provedeno provizorní p�ipojení vody, které provede odborná firma a bude 

napojeno na sk�í� s vodom�rem a hlavním uzáv�rem vody. Elekt�ina bude napojena z ulice 

Pr�kopnická. Toto napojení provede op�t odborná firma v�etn� revize. 

P�i pr�zkumu staveništ� se na spodní vodu nenarazilo, v p�ípad� vytrvalých deš
� ve 

fázi výkop�, bude tyto nutno odvodnit do doby jejich betonáže. 
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d) Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Na staveništ� nebudou mít nepovolané osoby p�ístup, staveništ� je oploceno, zajišt�ní 

výkop� a stavebních konstrukcí bude dle platných bezpe�nostních p�edpis�, tyto právní 

p�edpisy jsou specifikovány v odstavci g). Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

se na staveništi nebudou vyskytovat. 

Realizace p�ípojek vody a plynu bude probíhat na pozemku parcely �. 2960/3, a to  

z ulice Pr�kopnická. V p�ípad�, že výkop bude otev�en více než 1 pracovní den, je nutno ho 

trvale zajistit p�ekrytím pro umožn�ní p�ejezdu vozidly a pro zamezení pádu osob do tohoto 

výkopu, v pr�b�hu výkopu musí být zabezpe�en trvalý pr�jezd a pr�chod po t�chto 

komunikacích mobilním p�ekrytím. Tato opat�ení vyplynou z povolení záboru ve�ejné 

komunikace, které bude nutno p�ed realizací dot�ených p�ípojek vy�ídit na p�íslušném odboru 

ÚMOb Jih. 

 

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

Nedotýká se. 

 

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt� 

Pro za�ízení staveništ� jsou navrženy dva plechové uzamykatelné sklady, které budou 

uloženy na zpevn�né št�rkopískové plochy a jeden zast�ešený sklad prefabrikát� a oceli. Dále 

pak se na staveništi budou vyskytovat nezpevn�né a zpevn�né št�rkopískové plochy. Do ZS 

zahrnujeme také bu�ku pro stavbyvedoucího (3 x 5 m) a bu�ka vrátného. Šatny, záchody  

a umývárna jsou navrženy do jedné budovy o velikosti 45 m2. Jako WC jsou navrženy  

4 chemické WC typu TOI, dále 3 umyvadla a 3 sprchy. Šatny jsou navrženy pro max. po�et 

pracovník�, kte�í se m�žou na stavb� pohybovat, tj. 25 osob, tomuto po�tu odpovídá také 

návrh sociálního za�ízení. Bližší umíst�ní jednotlivých sklad�, skládek a zázemí je zakresleno 

ve výkresu za�ízení staveništ�. 

 



19 
 

g) Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

Nedotýká se. 

h) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti  

a ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 

podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci. 

Z hlediska bezpe�nosti práce budou dodrženy tyto právní p�edpisy: 

� zákon �. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

� zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

� zákon �. 309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci, 

� na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost  

a ochranu zdraví p�i práci na pracovišti s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky, 

� na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt�  

a pracovní prost�edí, 

� na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 

� na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, 

� na�ízení vlády �. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajišt�ní bezpe�nosti 

a ochrany zdraví p�i práci v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu, 

� na�ízení vlády �. 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce  

a pracovních postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i provozování 

dopravy dopravními prost�edky, 
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� na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní 

bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 

Sb., 

� na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zam�stnanc� p�i práci, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

� vyhláška �. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

� vyhláška �. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních stroj�, 

� vyhláška �. 48/1982 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, 

� na�ízení vlády �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prost�edk�, mycích, �isticích  

a dezinfek�ních prost�edk�. 

Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi 

Vymezení staveništ� je vyzna�eno ve výkresu za�ízení staveništ�. Staveništ� je již 

oploceno, vjezd bude opat�en uzamykatelnou bránou s tabulkami zakazujícími vstup 

nepovolaných osob na staveništ�. 

Osv�tlení na staveništi bude zajišt�no p�enosnými svítidly jednotlivých zhotovitel� 

dle pot�eby p�i zajišt�ní platné revize t�chto za�ízení. 

Manipulace s materiálem bude provád�na ru�n� a s pomocí mechaniza�ních 

prost�edk�, je navržen je�áb 30 EC-B 2.5 LIEBHER. 

P�ípadné prozatímní elektrické za�ízení bude p�ipojeno na hlavní staveništní 

rozvad�� s p�íslušnou revizí.  

V p�ípad� pojezdu mechanizace pod nadzemním vedením bude ur�ena osoba, která 

bude navád�t �idi�e dopravního prost�edku tak, aby se nep�iblížil na vzdálenost menší než  

1 m od vedení, jinak bude toto na nezbytn� nutnou dobu vypnuto. 

P�ejezdy p�es podzemní vedení budou �ešeny p�ejezdy položením panel� apod.  
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Lešení fasády musí být �ádn� ukotveno. Kozová lešení uvnit� objektu není pot�eba 

kotvit. 

Práce ve výšce nebudou provád�ny zam�stnanci osamocen�. V p�ípad� nehody budou 

volat mobilním telefonem �. 112.  

Výkopy budou provád�ny tak, aby nedošlo k jejich sesunutí – výkopy ovšem nejsou 

tak hluboké, aby se muselo provád�t zapažení, v extrémním p�ípad� se m�že provést 

provizorní zapažení pomocí d�ev�ného p�íložného pažení - dle aktuální soudržnosti zeminy a 

stávajících pov�trnostních podmínek. Výskyt spodní vody se nep�edpokládá. Ochrana proti 

pádu do výkop� bude provedena zábranami (reflexní fólie ve výšce 1,1 m na sloupcích 1,5 m 

od hran výkopu, p�es výkopy budou provedeny p�echody; nebudou zajišt�ny pouze výkopy, v 

nichž se bude pracovat. Vstupy do výkop� budou zajišt�ny žeb�íky. Prostor kolem výkopu do 

vzdálenosti rovnající se hloubce výkopu nesmí být zat�žován. Pojížd�t s kole�ky lze kdekoliv 

po staveništi mimo prostory vymezené kolem výkopu, které nesmí být zat�žovány. 

Kolem zemních stroj� se považuje za nebezpe�ný prostor 2 m od nebezpe�ného 

dosahu stroje. Tento prostor si hlídá obsluha stavebního stroje, podle typu použitého stroje je 

pot�eba p�ípadná opat�ení doplnit do plánu. Pro pohyb mechanizace mimo stávající 

komunikace bude terén urovnán a povrch komunikací upraven posypem kameniva. 

Rozmíst�ní skládek bude na urovnaném a p�ípadn� zpevn�ném terénu. Pro pohyb 

osob p�i betonáži budou použity d�ev�né podlahové dílce z lešení, aby se jednotlivé osoby 

nemusely pohybovat po armaturách. V harmonogramu prací je pot�eba zohlednit dobu 

pot�ebnou pro tuhnutí betonu do požadované minimální pevnosti. 

Zp�sob skladování dílc� - dílce budou skladovány pouze krátkou dobu na d�ev�ných 

hranolech a to v poloze, v jaké budou umíst�ny do stavby. Konkrétní podrobnosti stanoví 

technologický postup konkrétního zhotovitele. Dílce budou uvoln�ny z vázacích prost�edk� 

až po jejich zakotvení podle konkrétního technologického postupu daného zhotovitele. 

Sva�ování pod místem sva�ování bude ohrožený prostor vymezen a zajišt�n zábranou 

z výstražné fólie. Sva�ování bude probíhat tak, aby nebyli t�mito pracemi osl�ováni jiní 

zam�stnanci, práce je nutno zkoordinovat. 

Sklená�ské práce budou provád�ny, bude manipulace s okny a s díly sklen�né fasády. 

Sklen�ný odpad bude ukládán do kontejneru na sklo.  
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Lešení - konkrétní postup montáže je p�edepsán v návodu na montáž konkrétního typu 

lešení. S postupem montáže lešení je v p�ípad�, že lešení bude postaveno dále než 0,25 m od 

líce objektu, nutné opat�it lešení zábradlím také na vnit�ním okraji lešení. Toto se týká 

zateplování fasády a p�i postupu prací zespodu nahoru umožní, aby v míst� práce, pod nímž je 

již mezera vypln�na, bylo zábradlí na vnit�ní stran� lešení demontováno, zmenší-li se mezera 

mezi podlahami lešení a objektem na vzdálenost 25 cm nebo menší. 

P�i montáži st�echy je nutné, aby montážníci používali systém zachycení pádu 

kotvený k hotovým �ástem konstrukce. Riziko zasažení padajícím materiálem z výšky je 

aktuální všude pod místy práce ve výšce - tyto prostory budou ohrazeny zábranami podle 

požadavk� na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb� 

Na staveništi se nenachází vzrostlá zele�. S odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem �. 185/2001 Sb., jak je uvedeno v souhrnné technické zpráv�. Sejmutá ornice bude 

uložena na mezideponii a po dokon�ení stavby rozprost�ena na nezastav�ných �ástech 

pozemku. 

 

j) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín� 

� výkopové a základové práce    1,5 m�síce 

� hrubá stavba      5,5 m�síce 

� dokon�ovací práce    5 m�síc� 

 

 

 

V Ostrav�: ………………     Vypracoval:……………
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akce   PENZION S RESTAURACÍ U B�LÁKU 

Patrice Lumumby, Ostrava 

Stupe�   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

investor  m�sto Ostrava 

projekt   Bc. Kate�ina Sladká 

zodpov�dný projektant: 

archivní �íslo:  1 

 

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Obsah: 

a) Ú�el a popis objektu. 

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

a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 

osv�tlení a oslun�ní. 

d) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost. 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavební konstrukce a výpln� otvor�. 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického  

a hydrogeologického pr�zkumu. 

g) Vliv stavby a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 

ú�ink�. 

h) Dopravní �ešení. 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, proti radonovým 

opat�ením. 

j) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu. 
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a) Ú�el a popis objektu 

Stavební parcela �. 1237/18 o celkové vým��e 1925,8 m2
 v katastrálním území Ostrava 

- Jih se nachází v obytné �ásti B�lský les. Vjezd na pozemek je z ulice Patrice Lumumby 

(asfaltová komunikace ší�e 5 m). Parcela je situována na území, kde je minimální p�evýšení, 

pozemek je v podstat� rovina. Pozemek je zatravn�n a nenachází se zde žádné stromy ani jiné 

porosty. Základová p�da je tvo�ena pís�itojílovými hlínami pevné konzistence. Na území 

nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. Na základ� geologického pr�zkumu nebyla zjišt�na 

hladina spodní vody. Na hranici jižní strany pozemku a ulice Pr�kopnická je ve zd�ném 

pilí�ku napojení elekt�iny se zásuvkovou sk�íní. Vodovod je napojen z uli�ního �ádu do 

vodom�rné šachty. Inženýrské sít� jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici 

Pr�kopnická. 

 

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

a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt PENZIONU S RESTAURACÍ je situován v obytné �ásti B�lský les. Podélná 

osa objektu je kolmá k ose komunikace. Vjezd na pozemek bude z ulice Patrice Lumumby na 

parkovišt� pro osobní vozidla. 

Architektonické a dispozi�ní �ešení 

P�dorys objektu PENZIONU S RESTAURACÍ je složen ze dvou obdélník�. Budova 

se skládá ze dvou �ástí. �ást s penzionem a �ást s restaurací. Restaurace je jednopodlažní, �ást 

s penzionem je t�ípodlažní. V 1. NP je restaurace s veškerým vybavením pro chod restaurace,  

v druhé �ásti je šest pokoj� pro hosty, ve�ejné toalety, technický místnost, kancelá� a recepce. 

Ve 2. NP a 3. NP je vždy 10 pokoj� �ešených stejným zp�soben jak v 1. NP a místnosti pro 

pokojské. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, 

orientace, osv�tlení a oslun�ní 

Zastav�ná plocha celkem:   715 m2
 

Obestav�ný prostor:    4 603 m3
 

Podlahová plocha celkem:   1 439 m2
 

 

d) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Nosný systém objetu tvo�í sloupy 400 x 400 mm z betonu C 16/20 a ztužující st�ny 

také z betonu C 16/20, výpl� mezi sloupy a také obvod objektu tvo�í zdivo POROTHERM. 

St�echa je jednopláš
ová, stropy z prefabrikovaných filigránových desek. Schodišt� ŽB 

monolitické, p�í�ky ze zdiva POROTHERM 11,5 P+D. Materiály a technologie použité p�i 

realizaci mají p�íslušné atesty, které budou doloženy ke kolaudaci stavby. 

P�íprava území a zemní práce 

P�ed zahájením výkop� bude sejmuta ornice na cca 75 % pozemku o mocnosti 0,2 m, 

která bude deponována na odd�lené skládce tak, aby mohla být použita zp�t. Bude vykopána 

stavební jáma, jejíž dno bude mít výškovou kótu -1,000, rýhy potom budou vykopány na kótu 

-1,650. Po dokon�ení základ� a hrubé stavby bude proveden zásyp, který se bude zhut�ovat  

a poté bude ru�n� nebo lehkou technikou vykopány. Zemina bude z�ásti deponována a z�ásti 

odvezena. Na hutn�né zásypy bude dovezen net�íd�ný št�rkopísek. 

Základy a podkladní betony 

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových patkách a základových 

pásech z prostého betonu C16/20. Objekt je nepodsklepený s minimální hloubkou založení 

sloup� 1,650 m a st�n 1,0 m. 
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Svislé nosné konstrukce 

Nosným systémem jsou sloupy 400 x 400 mm z betonu C 16/20 a ztužující st�ny 

tlouš
ky 300 mm z betonu C 16/20. Výpl� mezi sloupy je z cihel POROTHERM 30 PROFI 

na maltu POROTHERM PROFI DBM. Vnit�ní nosné st�ny jsou ztužující st�ny z betonu  

C 16/20. Dále jsou st�ny z cihel POROTHERM 19 AKU na maltu POROTHERM CB, které 

zajiš
ují dobrou akustiku mezi jednotlivými pokoji. P�í�ky jsou konstruovány z cihel 

POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM CB. 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je z prefabrikovaných filigránových desek typu FD 04 s p�í�nou 

výztuží ØR8 a rozd�lovací výztuží ØR6 po 250 mm. Tlouš
ka desky je 250 mm, deska je  

z betonu C 25/30. Stropní panely se vyráb�jí v ší�kách 3m a délce 1,0 m až 8,1 m. 

Schodišt� 

Vertikální komunikace v objektu je �ešena t�íramenným levoto�ivým schodišt�m. 

Jedná se o ŽB monolitickou konstrukci, která je vetknuta v obvodové nosné st�n�. Stupn� 

jsou obloženy d�evem - Dub. Schodišt� má 20 stup��, první rameno 7, druhé 5 a t�etí 8, výška 

stupn� je 162,5 mm a ší�ka je 305 mm. Zábradlí je d�ev�né ty�ové. 

Výtah 

Vertikální komunikace je �ešená také pomocí výtahu. Je navržen výtah SCHINDLER 

3100, jedná se o tradi�ní výtah bez strojovny s frekven�n� �ízeným pohonem. Nosnost výtahu 

je 630 kg, je ur�ený pro p�evoz 8 osob. Rozm�ry kabiny jsou 1100 x 1400 mm a rozm�ry 

šachty jsou 1600 x 1750 mm. 

St�echa 

Je navržena jednopláš
ová plochá st�echa. St�echa je �ešena zvláš
 pro �ást s restaurací 

a zvlášt� pro �ást s penzionem. Skladba st�ech je totožná. 

Skladba 

� HI vrstva HYDROBIT V60 S42H, 
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� podkladní HI vrstva HYDROBIT V60 S35, 

� spádová vrstva – TI EPS (160 – 400 mm), 

� parot�sná vrstva DERBIGUM DERBICOAT ALU, 

� filigrámový strop tl. 260 mm, 

� omítka. 

Komín 

Komín v budov� není. Topení je �ešeno pomocí tepelného �erpadla. 

P�í�ky 

P�í�ky jsou konstruovány z p�í�kovek POROTHERM 11,5 P+D na maltu 

POROTHERM CB. 

P�eklady 

Výpl�ové otvory jsou p�ekryty originálními p�eklady POROTHERM  

7 a POROTHERM 11,5. 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem. Jednotlivé nášlapné vrstvy 

jsou uvedeny v tabulce místností. 

Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

a. Izolace proti zemní vlhkosti: HI BITAGIT 40 minerál, izolace vytažena nad 

upravený terén minimáln� 300 mm. Izolaci je t�eba dle technického listu 

výrobce. 

b. Hydroizolace podlah – koupelna: profilová folie Schutler DITRA s izola�ní 

rohoží KERDI a koutovým dilata�ním profilem DILEX-EKE. Separa�ní vrstva 

A 330H mezi betonovou mazaninou a tepelnou-zvukovou izolaci podlah. 

c. Plochá st�echa: viz. p�íloha k textové �ásti. 
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Tepelná, zvuková a kro�ejová izolace 

Podlahy na terénu: TI EPS PERIMETR tl. 150 mm 

Podlaha v pat�e – TI ISOVER P tl. 50 mm 

Omítky 

a. Vnit�ní - zdiva strop� Porotherm: omítka POROTHERM Universal  

tl. 10 mm. 

b. Vn�jší – Fasádní systém WEBER – TERRANOVA, odstín color line 

univerzál HU1G a CU3B. 

Obklady 

a. Vnit�ní – v místnostech hygienického za�ízení a v kuchyni navrženy 

keramické obklady. P�esné ur�ení barevného �ešení a typu obkladu si ur�í 

investor. 

b. Vn�jší - po obvodu vytažen do koty + 0,300 k upravenému terénu 

dekora�ní soklová omítka. 

Truhlá�ské, záme�nické a ostatní dopl�kové výrobky 

viz výkresy: Výpisy prvk�. 

Malby a nát�ry 

a. Vnit�ní – malby st�n a strop� 2 x PRIMALEX Plus. 

b. Vn�jší – Fasádní systém WEBER – TERRANOVA, odstín color line 

univerzál HU1G a CU3B. 

V�trání místností 

Je navrženo p�irozené v�trání. 

Venkovní úpravy 
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Napojení na ve�ejnou komunikaci bude pomocí sjezdu z místní komunikace na ulici 

Patrice Lumumby. P�ší vstup je p�ímo z parkovišt� a je hromadný pro penzion i pro 

restauraci. Ze severní strany objektu z �ásti restaurace je vchod pro personál a pro zásobování 

restaurace. 

 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavební konstrukce a výpln� otvor� 

Tepelné izolace budou spl�ovat požadavky vyhlášky �. 151/2001. Vn�jší obálka 

objektu bude spl�ovat požadavky novely normy �SN 73 05 40-2 z roku 2002 a m�rnou 

energetickou spot�ebu dle vyhlášky �. 291/2001. 

 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického 

a hydrogeologického pr�zkumu 

Na základ� provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových patkách a základových 

pásech z prostého betonu C16/20. Objekt je nepodsklepený s minimální hloubkou založení 

sloup� 1,650 m a st�n 1,0 m. 

 

g) Vliv stavby a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných 

negativních ú�ink� 

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prost�edí. P�i realizaci musí být 

dodržován projekt, �SN, Vyhláška o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci v�etn� všech 

souvisejících p�edpis� a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých materiál�. Pro 

zajišt�ní bezpe�nosti p�i budoucím provozu bude stanoven zp�sob zajišt�ní bezpe�nosti práce 

dle �SN EN 1050, �SO ISO 3864, �SN 26 9030. 

Pro Kotelny platí �SN 07 0703 v�etn� zm�ny �. 6. Dále budou respektovány 

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

realizaci stavby dojde k produkci t�chto odpad� skupiny 17 – stavební a demoli�ní odpady. 



30 
 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

P�i provozu je nutné: 

� minimalizovat vznikání odpad�, 

� separovat jednotlivé druhy odpad�, 

� uplat�ovat zásady maximální recyklace, 

� minimalizovat odpady k p�ímému skládkování. 

Kategorizace odpad� 

Stavební a demoli�ní odpady – p�edpokládané množství a zp�sob nakládání. 

(t/rok)   kategorie odpadu 

17 01 01 Beton      2,8 t    O 

17 02 01 D�evo      5,5 t    O 

17 02 02 Sklo       1,0 t    O 

17 02 03 Plasty      0,5 t    O 

17 04 05 Železo a ocel     1,0 t    O 

17 09 04 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady 

 

Odpady vzniklé provozem 

Nakládání s odpadem 

20 01 21 Zá�ivky      0,01 t    N  OZO 

20 03 01 Sm�sný komunální odpady   0,8 t    O 

 

h) Dopravní �ešení 

Napojení na ve�ejnou komunikaci bude pomocí sjezdu z místní komunikace na ulici 

Patrice Lumumby. P�ší vstup je p�ímo z parkovišt� a je hromadný pro penzion i pro 
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restauraci. Ze severní strany objektu z �ásti restaurace je vchod pro personál  

a pro zásobování restaurace. 

 

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

protiradonová opat�ení  

Z�stávají stávající a nijak se nem�ní. 

 

j) Dodržení Obecných požadavk� na výstavbu 

P�i realizaci musí být dodržován projekt, �SN, vyhláška o bezpe�nosti a ochran� 

zdraví p�i práci v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiál�. 

Pro zajišt�ní bezpe�nosti p�i budoucím provozu bude stanoven zp�sob zajišt�ní 

bezpe�nosti práce dle �SN EN 1050, �SO ISO 3864, �SN 26 9030. Pro kotelny platí  

�SN 07 0703 v�etn� zm�ny �. 6. Dále budou respektovány ustanovení zákona �.22/1997 Sb.  

v platném zn�ní a na n�j navazující ustanovení vlády. Na staveništ� bude zamezen p�ístup 

nepovolaných osob. 

 

 

 

 

 

 

V Ostrav�: ………………     Vypracoval:…………… 
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akce   PENZION S RESTAURACÍ U B�LÁKU 
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Objekt:

SO 01

Název objektu:

Novostavba penzionu s restaurací

JKSO:

801

Stavba:

11/11

Název stavby:

Penzion s restaurací U B�láku

SKP:

Projektant: Bc.Kate�ina Sladká m3MJ: Po�et m�rných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Po�et list�: Zakázkové �íslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

  

Rozpo�tové náklady

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

Z 

R 

N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta�ní �innost (I�D)

Provoz investora

Za�ízení staveništ�

Mimostaveništní doprava

P�esun stavebních kapacit

Oborová p�irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

290 836,00

0,00

0,00

0,00

290 836,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

20,0 % �iní:

20,0 % �iní:

12 409 021,87

2 481 804,00

14 890 826,00 K�

K�

K�

Položkový rozpo�et

11 615 079,00

503 107,00

0,00

0,00

12 118 185,00

0,00

12 409 022,00

12 409 022,00

Rozpo�et: Základní rozpo�et001 Položkový rozpo�et

6

Jméno:

Podpis:

24.11.2011

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:

Objekt:

Rozpo�et:

11/11

SO 01

001

Penzion s restaurací U B�láku

Novostavba penzionu s restaurací

Položkový rozpo�et

Základní rozpo�et

Datum tisku: 24.11.2011

List �.2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 520 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 702 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,9

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 255 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,5

33 Sloupy a pilí�e,stožáry,stojky 480 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,0

41 Stropy a stropní konstrukce 5 374 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,3

43 Schodišt� 50 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,2

44 Zast�ešení 1 760 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,3

63 Podlahy a podlahové 

konstrukce

314 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,2

94 Lešení a stavební výtahy 99 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,9

99 Staveništní p�esun hmot 56 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vod� 0,00 112 228,00 0,00 0,00 0,00 3,4

713 Izolace tepelné 0,00 390 879,00 0,00 0,00 0,00 4,0

11 615 079,00 503 107,00 0,00 0,00 0,00 5 355,7K�

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 12 118 185,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 12 118 185,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 12 118 185,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 12 118 185,00 0,00

Za�ízení staveništ� 2,40 12 118 185,00 290 836,00

Provoz investora 0,00 12 118 185,00 0,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 12 118 185,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 12 118 185,00 0,00

290 836,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

1 Zemní práce

1 121 10-1100.R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, p�emíst�ní do 50 m

m3 304,5657 82,30 25 065,76 0,00000 0,00000

2 131 20-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3

m3 805,0807 162,50 130 825,61 0,00000 0,00000

3 131 20-1109.R00 P�íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

m3 805,0807 22,20 17 872,79 0,00000 0,00000

4 132 20-1201.R00 Hloubení rýh ší�ky do 200 cm v hor.3 do 100 m3

m3 98,8436 389,50 38 499,58 0,00000 0,00000

5 132 20-1209.R00 P�íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3

m3 98,8436 23,50 2 322,82 0,00000 0,00000

6 161 10-1102.R00 Svislé p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m

m3 163,2501 124,50 20 324,64 0,00000 0,00000

7 162 20-1102.R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 50 m

m3 302,8740 34,40 10 418,87 0,00000 0,00000

8 162 60-1102.R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 5000 m

m3 752,4873 180,00 135 447,71 0,00000 0,00000

9 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

m3 151,4370 60,30 9 131,65 0,00000 0,00000

10 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku

m3 752,4873 15,60 11 738,80 0,00000 0,00000

11 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn�ním

m3 151,4370 68,00 10 297,72 0,00000 0,00000

12 181 30-1104.R00 Rozprost�ení ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do2000m2

m2 1 522,8285 71,00 108 120,82 0,00000 0,00000

Zemní práce1 520 066,78 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

13 274 31-3611.R00 Beton základových pas� prostý C 16/20 (B 20)

m3 91,1509 2 785,00 253 855,26 2,41693 220,30534

14 274 35-1215.R00 Bedn�ní st�n základových pas� - z�ízení

m2 84,1720 383,50 32 279,96 0,03921 3,30038

15 274 35-1216.R00 Bedn�ní st�n základových pas� - odstran�ní

m2 84,1720 77,90 6 557,00 0,00000 0,00000

16 275 31-1116.R00 Beton základ. patek prostý C 16/20

m3 139,1809 2 570,00 357 694,91 2,58560 359,86614

17 275 35-1215.R00 Bedn�ní st�n základových patek - z�ízení

m2 113,4432 384,00 43 562,19 0,03925 4,45265

18 275 35-1216.R00 Bedn�ní st�n základových patek - odstran�ní

m2 113,4432 77,90 8 837,23 0,00000 0,00000

Základy a zvláštní zakládání2 702 786,54 587,92451

3 Svislé a kompletní konstrukce

19 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm

m2 541,1220 1 086,00 587 658,49 0,30605 165,61039

20 311 23-8130.R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 19 

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

cm

m2 572,2960 931,00 532 807,58 0,21215 121,4126021 311 31-1911.R00 Beton nadzákladových zdí prostý B 20 (C 16/20)

m3 39,2020 2 965,00 116 233,93 2,42000 94,86884

22 311 35-1101.R00 Bedn�ní nadzákladových zdí jednostranné - z�ízení

m2 81,4320 551,00 44 869,03 0,04010 3,26542

23 311 35-1102.R00 Bedn�ní nadzákladových zdí jednostranné-odstran�ní

m2 81,4320 195,00 15 879,24 0,00000 0,00000

24 317 16-8112.R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm

kus 10,0000 278,00 2 780,00 0,02288 0,22880

25 317 16-8115.R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/200 cm

kus 59,0000 399,00 23 541,00 0,03512 2,07208

26 317 16-8130.R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/100 cm

kus 86,0000 311,00 26 746,00 0,03637 3,12782

27 317 16-8132.R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm

kus 12,0000 458,00 5 496,00 0,05422 0,65064

28 317 16-8134.R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/200 cm

kus 6,0000 720,00 4 320,00 0,07207 0,43242

29 317 16-8135.R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/225 cm

kus 111,0000 824,00 91 464,00 0,08106 8,99766

30 317 99-8114.R00 Izolace mezi p�eklady polystyren tl. 9 cm

m 365,7500 83,70 30 613,28 0,00050 0,18288

31 342 24-8112.R00 P�í�ky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm

m2 601,9060 543,00 326 834,96 0,12400 74,63634

32 311 Dodávka sklen�né fasády SGG Climsplus

v�etn� montáže

m3 131,2250 3 400,00 446 165,00 0,00000 0,00000

Svislé a kompletní konstrukce3 2 255 408,50 475,48589

33 Sloupy a pilí�e,stožáry,stojky

33 330 32-1310.R00 Beton sloup� a pilí�� železový C 16/20  (B 20)

m3 51,1560 3 610,00 184 673,16 2,43192 124,40730

34 331 35-1101.R00 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu - z�ízení

m2 103,0080 318,00 32 756,54 0,03812 3,92666

35 331 35-1102.R00 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu-odstran�ní

m2 103,0080 72,70 7 488,68 0,00000 0,00000

36 331 36-1221.R00 Výztuž sloup� hranatých z betoná�ské oceli 10216

t 4,0925 31 810,00 130 182,43 1,05100 4,30122

37 331 36-1821.R00 Výztuž sloup� hranatých z betoná�ské oceli 10505

t 4,0925 30 640,00 125 394,20 1,05600 4,32168

Sloupy a pilí�e,stožáry,stojky33 480 495,01 136,95686

41 Stropy a stropní konstrukce

38 411 32-1313.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20  (B 20)

m3 1 391,6420 2 945,00 4 098 385,69 2,41715 3 363,80746

39 411 35-1101.R00 Bedn�ní strop� deskových, bedn�ní vlastní -z�ízení

m2 2 783,2840 351,50 978 324,33 0,19419 540,48592

40 411 35-1102.R00 Bedn�ní strop� deskových, vlastní - odstran�ní

m2 2 783,2840 107,00 297 811,39 0,00000 0,00000
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Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

Stropy a stropní konstrukce41 5 374 521,40 3 904,29338

43 Schodišt�

41 430 32-1313.R00 Schodiš�ové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)

m3 5,1300 3 665,00 18 801,45 2,42200 12,42486

42 430 36-1121.R00 Výztuž schodiš�ových konstrukcí z oceli 10216

t 0,4104 37 970,00 15 582,89 1,01419 0,41622

43 433 35-1131.R00 Bedn�ní schodnic p�ímo�arých - z�ízení

m2 9,7200 953,00 9 263,16 0,03240 0,31493

44 433 35-1132.R00 Bedn�ní schodnic p�ímo�arých - odstran�ní

m2 9,7200 111,50 1 083,78 0,00000 0,00000

45 434 35-1141.R00 Bedn�ní stup�� p�ímo�arých - z�ízení

m2 9,9000 566,00 5 603,40 0,00816 0,08078

46 434 35-1142.R00 Bedn�ní stup�� p�ímo�arých - odstran�ní

m2 9,9000 65,50 648,45 0,00000 0,00000

Schodišt�43 50 983,13 13,23680

44 Zast�ešení

47 712 21-1559.R00 Podkladní asfaltový izola�ní pás natavením

m2 674,1650 40,00 26 966,60 0,00041 0,27641

48 713 14-1123.R00 Izolace tepelná st�ech bodov� lep. tmelem ,1vrstvá

m2 674,1650 39,60 26 696,93 0,00014 0,09438

49 283-75627 Deska POLYFON EPS 160 - 400 mm

m2 674,1650 446,05 300 711,30 0,00350 2,35958

50 628-32284 Pás asfaltovaný t�žký Hydrobit V 60 S 42 H

m2 674,1650 74,09 49 948,88 0,00485 3,26970

51 628-32286 Pás asfaltovaný t�žký Hydrobit V 60 S 35

m2 674,1650 79,38 53 515,22 0,00485 3,26970

52 998 01-1002.R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m

t 5 127,1672 254,00 1 302 300,47 0,00000 0,00000

Zast�ešení44 1 760 139,40 9,26977

63 Podlahy a podlahové konstrukce

53 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)

m3 47,0286 3 385,00 159 191,81 2,42200 113,90327

54 631 31-2621.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25  (B 25)

m3 29,4852 3 445,00 101 576,51 2,45329 72,33575

55 631 36-1921.RT5 Výztuž mazanin sva�ovanou sítí z drát� tažených

sva�ovaná sí� - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm

t 1,8674 29 030,00 54 210,62 1,05300 1,96637

Podlahy a podlahové konstrukce63 314 978,95 188,20539

94 Lešení a stavební výtahy

56 941 94-1031.R00 Montáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m

m2 984,6350 41,90 41 256,21 0,03338 32,86712

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

57 941 94-1191.R00 P�íplatek za každý m�síc použití lešení k pol.1031

m2 984,6350 30,90 30 425,22 0,00000 0,00000

58 941 94-1831.R00 Demontáž lešení leh.�ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m

m2 984,6350 28,30 27 865,17 0,00000 0,00000

Lešení a stavební výtahy94 99 546,60 32,86712

99 Staveništní p�esun hmot

59 998 01-1002.R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m

t 221,0725 254,00 56 152,42 0,00000 0,00000

Staveništní p�esun hmot99 56 152,42 0,00000

711 Izolace proti vod�

60 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením

m2 674,1650 74,20 50 023,04 0,00041 0,27641

61 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením

m2 37,1760 88,10 3 275,21 0,00058 0,02156

62 628-32134 Pás asfaltovaný t�žký Bitagit 40 mineral V 60 S 40

m2 37,1760 79,06 2 939,13 0,00440 0,16357

63 628-32134 Pás asfaltovaný t�žký Bitagit 40 mineral V 60 S 40

m2 674,1650 79,06 53 299,48 0,00440 2,96633

64 998 71-1102.R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 12 m

t 3,4279 785,00 2 690,88 0,00000 0,00000

Izolace proti vod�711 112 227,74 3,42787

713 Izolace tepelné

65 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

m2 1 450,2800 23,40 33 936,55 0,00009 0,13053

66 283-76383 Deska polystyrén EPS PERIMETR 150

m2 714,2600 431,26 308 031,77 0,00396 2,82847

67 631-51371.A Deska z minerální plsti ISOVER ORSIK tl. 50 mm

m2 710,0200 64,80 46 009,30 0,00150 1,06503

68 998 71-3102.R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

t 4,0240 721,00 2 901,32 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 390 878,94 4,02402

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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3 �ASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY - HARMONOGRAM 
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�asový plán byl vytvo�en na základ� p�edpokládané doby výstavby objektu penzionu 

s restaurací a jeho jednotlivých stavebních �ástí. P�edpokládaná doba za�átku výstavby je 

datována na �ervenec 2012 a dokon�ení prací prob�hne v lednu 2013. �asový plán je sestaven 

na základ� osmi hodinové pracovní doby a nepo�ítá se práce o víkendech a svátcích. Pro 

zhotovení tohoto harmonogramu byl použit výpo�tový program Microsoft Office Project 

2007. 

 

Harmonogram viz p�ílohy 
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4 TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS PRO PROVÁD�NÍ 

ZD�NÝCH KONSTRUKCÍ 

a) zdivo POROTHERM 30 profi, 

b) zdivo POROTHERM 19 AKU, 

c) zdivo POROTHERM 11,5 P+D. 
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4.8 Jakost a kontrola kvality 

4.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví 



43 
 

 

4.1 Úvod 

V technologickém p�edpisu je zpracováno �ešení všech zd�ných konstrukcí pro projekt 

penzion a restaurace U B�láku. Jedná se o voln� stojící objekt o t�ech podlažích. Budova je 

rozd�lena na dv� �ásti, a to na �ást penzionu, která je t�ípodlažní a �ást s restaurací která je 

jedno podlažní. K budov� vede p�íjezdová cesta napojená z místní komunikace. Konstruk�ní 

výška podlaží je 3,000 m. 

Nosným konstruk�ním systémem jsou sloupy 400 x 400mm z betonu C 16/20  

a ztužující st�ny tlouš�ky 300 mm z betonu C 16/20. Výpl� mezi sloupy je z cihel 

POROTHERM 30 PROFI na maltu POROTHERM PROFI DBM. Vnit�ní nosné st�ny jsou 

ztužující st�ny z betonu C 16/20. Dále jsou st�ny z cihel POROTHERM 19 AKU na maltu 

POROTHERM CB, které zajiš�ují pot�ebnou akustiku mezi jednotlivými pokoji. P�í�ky jsou 

konstruovány z cihel POROTHERM 11,5 P+D na maltu POROTHERM CB. 

Nadokenní a naddve�ní p�eklady v obvodovém a vnit�ním nosném zdivu budou �ešeny 

z p�eklad� POROTHERM 7 o výšce 238 mm. P�eklady nad otvory v p�í�kách budou tvo�eny 

plochými p�eklady POROTHERM 11,5. V obvodovém zdivu bude do p�eklad� vkládána 

vrstva polystyrénu tlouš�ky 70 mm po celé ploše p�ekladu. 

 

4.1.1 Obecné informace o území 

Stavební parcela �. 1237/18 o celkové vým��e 1 925,8 m2
 v katastrálním území 

Ostrava - Jih se nachází v obytné �ásti B�lský les. Vjezd na pozemek je z ulice Patrice 

Lumumby (asfaltová komunikace ší�e 5 m). Parcela je situována na území, kde je minimální 

p�evýšení, pozemek je v podstat� rovina. Pozemek je zatravn�n a nenachází se zde žádné 

stromy ani jiné porosty. Základová p�da je tvo�ena pís�itojílovými hlínami pevné 

konzistence. Na území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. 
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4.1.2 Popis objektu 

Jedná se o samostatn� stojící objekt, jehož p�dorys je složen ze dvou obdélník�. Tyto 

obdélníky rozd�lují budovu na dv� �ásti. �ást s penzionem, která je t�ípodlažní a �ást  

s restaurací, která je jedno podlažní. Budova je nepodsklepena. 

V prvním nadzemním podlaží v severní �ásti je umíst�na restaurace s kuchyní  

a veškerým vybavením, pro chod kuchyn�. V jižní �ásti je umíst�no šest pokoj� pro hosty, 

ve�ejné toalety, technická místnost, kancelá� a recepce. V druhém a t�etím nadzemním podlaží 

je umíst�no vždy deset pokoj� �ešené stejným zp�sobem jako pokoje v p�ízemí. Další 

místnosti jsou kancelá� a pokoj pro pokojskou. 

 

4.1.3 Konstruk�ní systém  

Nosným konstruk�ním systémem jsou sloupy 400 x 400 mm z betonu C 16/20  

a ztužující st�ny tlouš�ky 300 mm z betonu C 16/20. Výpl� mezi sloupy je z cihel 

POROTHERM 30 PROFI na maltu POROTHERM PROFI DBM. Vnit�ní nosné st�ny jsou 

ztužující st�ny z betonu C 16/20. Dále jsou st�ny z cihel POROTHERM 19 AKU, na maltu 

POROTHERM CB, které zajiš�ují pot�ebnou akustiku mezi jednotlivými pokoji. P�í�ky jsou 

konstruovány z cihel POROTHERM 11,5 P+D, na maltu POROTHERM CB. 

 

4.2 Materiály a skladování 

Materiál pro zd�ní a pro p�eklady jsou v systému POROTHERM. 

 

4.2.1 Materiál 

Obvodové zdivo je tvo�eno zdícím systémem POROTHERM, cihlovými bloky 

POROTHERM 30 PROFI na maltu POROTHERM PROFI DBM. Jako vnit�ní zdivo bude 

použito cihly POROTHERM 19 AKU, na maltu POROTHERM CB a p�í�ky z cihel 

POROTHERM 11,5 P+D, na maltu POROTHERM CB. 
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Jako zdící malta t�chto blok� bude použita pytlovaná pr�myslov� vyráb�ná suchá 

maltová sm�s POROTHERM CB dodaná na paletách, pro založení zdiva bude použita 

pytlovaná pr�myslov� vyráb�ná malta POROTHERM profi AM. 

 

4.2.2 Skladování na staveništi 

Materiál bude na staveništi skladován na ur�ených skladovacích plochách a musí být v 

manipula�ním dosahu v�žového je�ábu, který zajistí vnitrostaveništní dopravu, míchací 

centrum pro výrobu maltovin bude pln� za�ízené. Maltová sm�s POROTHERM PROFI 

DBM, POROTHERM CB a POROTHERM profi AM bude skladována na paletách ve skladu 

sypkého materiálu v maximální výšky 1,3 m. 

 

4.2.2.1. Zdící materiál 

Cihly POROTHERM 30 Profi, 19 AKU a 11,5 P+D jsou dodávány zafóliované na 

vratných paletách o rozm�rech 1180 x 1000 mm. 

Cihly na paletách budou skladovány tak, aby byly chrán�ny proti pov�trnostním 

vliv�m a zabránily zvlh�ení cihelných blok�. Cihelné bloky budou uskladn�ny p�ímo na 

staveništi v p�vodním neporušeném balení na paletách umíst�ných na zpevn�né  

a odvodn�né skládce. Složení materiálu z dopravního prost�edku bude provád�no pomocí 

v�žového je�ábu 30 EC-B 2.5 nebo za pomocí hydraulické ruky nákladního auta p�ímo na 

skladovací plochu. 

 

4.2.2.2. Malta 

Malta POROTHERM Profi, CB a Profi AM je dodávána v papírových pytlích  

o hmotnosti 25 kg, zafóliovaná na vratných EUR paletách o rozm�rech 1200 x 800 mm po  

48 ks/pal. Malta se bude skladovat v suchu na d�ev�ném roštu v uzav�eném balení, 

skladovaném nejmén� 9 m�síc� od data výroby uvedeného na obalu. 
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4.2.2.3. P�eklady 

P�eklady POROTHERM p�eklad 7 jsou dodávány v rozm�rech 70 x 238 x 1000 až  

3500 mm, na nevratných d�ev�ných hranolech rozm�r� 75 x 75 x 960 mm po 20-ti kusech 

sepnutých paketovací páskou. 

P�eklady POROTHERM p�eklad 11,5 jsou dodávány v rozm�rech 115 x 71 x 750 až  

3000 mm, na nevratných d�ev�ných hranolech rozm�r� 75 x 75 x 960 mm po 40-ti kusech 

sepnutých paketovací páskou. 

Na staveništi budou p�eklady skladovány na nekrytých, zpevn�ných plochách, na 

hranolech a budou p�ekryty fólií, která bude zajišt�na proti odvátí. 

 

4.2.2.4. Polystyrén 

Do obvodových st�n z cihel POROTHERM 30 Profi, bude do p�eklad� p�idán 

polystyrén EPS tlouš�ky 70 mm. Polystyrén bude skladován v krytém uzamykatelném skladu. 

 

4.2.2.5. Pot�ebné množství materiálu 

Vn�jší nosné zdivo      Spot�eba na celý objekt 

materiál:   POROTHERM 30 PROFI   plocha zdí: 669,3 m2 

spot�eba cihel:  16 ks/m2     po�et cihel: 10 709 ks 

spot�eba malty:  2,1 l/m2     po�et palet: 134 

kus� na palet�:  80 ks/pal  

hmotnost palety:  cca 1 290 kg 

 

Vnit�ní nosné zdivo      Spot�eba na celý objekt 

materiál:   POROTHERM 19 AKU   plocha zdí: 603,0 m2 

spot�eba cihel:  10,7 ks/m2     po�et cihel: 6 453 ks 

spot�eba malty:  14 l/m2     po�et palet: 90 

kus� na palet�:  72 ks/pal  

hmotnost palety:  cca 1 220 kg 
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P�í�ky       Spot�eba na celý objekt 

materiál:   POROTHERM 11,5 P+D   plocha zdí:692,2 m2 

spot�eba cihel:  8 ks/m2     po�et cihel: 5 538 ks 

spot�eba malty:  11 l/m2     po�et palet: 58 

kus� na palet�:  96 ks/pal  

hmotnost palety:  cca 1 165 kg 

 

P�eklady 

materiál:   POROTHERM p�eklad 7 

kus� na hranolu:  20 ks/hranol 

 

materiál:   POROTHERM p�eklad 11,5 

kus� na hranolu: 40 ks/hranol 

 

1.NP 2.NP 3.NP

P1 POROTHERM p�eklad 7 70x238x2250 39 36 36

P2 POROTHERM p�eklad 7 70x238x1500 6 3 3

P3 POROTHERM p�eklad 7 70x238x1000 12 - -

P4 POROTHERM p�eklad 7 70x238x1000 32 21 21

P5 POROTHERM p�eklad 11,5 115x71x1000 6 2 2

P6 POROTHERM p�eklad 11,5 115x71x1250 35 12 12

P7 POROTHERM p�eklad 7 70x238x2000 6 - -

�. Typ p�ekladu Rozm�ry b/h/l
Kus�

 
Tabulka 1 – Tabulka p�eklad�. 
 

Malta 

materiál:   POROTHERM Profi DBM 

vydatnost:   1 406 l 

po�et pytl�:   71 ks 

kus� na palet�:  48 ks/pal 
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materiál:   POROTHERM CB 

vydatnost:   16 057 l 

po�et pytl�:   400 ks 

kus� na palet�:  55 ks/pal 

 

materiál:   POROTHERM Profi AM 

vydatnost:   670 l 

po�et pytl�:   48ks 

kus� na palet�:  48 ks/pal 

 

4.2.2.6. Doprava 

� pojízdný v�žový je�áb MB 1030.11 + kolejnice je�ábové dráhy typu T 150, 

� nákladní v�z Tatra 815 PR 3 208 - dopln�ný hydraulickou rukou HR 210kNm, 

� nákladní v�z Avia A 31,1 A - dopln�ný hydraulickou rukou HR 3 001. 

 

4.3 Pracovní podmínky 

Staveništ� bude v rozsahu celého pozemku o parcelním �ísle 1 237/18. P�edpokládá se 

využití celého pozemku. Staveništ� bude trvale oploceno drát�ným pletivem do výšky 1,8 m. 

Místo vjezdu je z�ízeno z ulice Pr�kopnická. Vjezd bude opat�en uzamykatelnou bránou  

s tabulkami zakazujícími vstup nepovolaných osob na staveništ�. Za vstupní branou bude 

z�ízena vrátnice, kde bude nep�etržit� osoba kontrolující oprávn�ný vstup osob na staveništ�  

a k hlídání materiál� a stroj� po dobu výstavby. 

Staveništ� bude za�ízené dle projektu „Za�ízení staveništ�“, bude obsahovat všechny 

uvedené položky v�etn� rozvod� a napojení inženýrských sítí pro pot�eby staveništ�.  

Skládky materiál� budou umíst�ny v prostoru staveništ� a budou zpevn�ny  

a odvodn�ny. Na staveništi bude umíst�na stavební bu�ka pro stavbyvedoucího, stavební 

bu�ka se sociálním za�ízením a šatnami. Dva uzamykatelné sklady v�etn� p�íst�ešku na 

ochranu materiálu p�ed pov�trnostními vlivy a sklad obalového materiálu. 
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Prostor staveništ� bude osv�tlen pomocí prost�edk� provád�cí firmy, rozvod elektrické 

energie bude zabezpe�en pomocí rozvodné sk�ín�, která bude napojena na p�ivedené 

elektrické vedení z místní sít�. Rozvod vody bude napojen na ve�ejnou vodovodní sí�  

a kanalizace pomocí kanaliza�ní p�ípojky na uli�ní kanaliza�ní �ád. 

Zahájení zdících prací p�edpokládá provedenou základovou konstrukcí, práce nesmí 

být zapo�aty d�íve, než dosáhnou základové konstrukce dostate�né pevnosti, tvrdosti  

a únosnosti, a dále provedené veškeré rozvody pod základovou konstrukcí v�etn� vyvedených 

napojení na svislé vedení a provedené hydroizolace pod svislými konstrukcemi,(nutná 

kontrola proti vzlínání vody a zemní vlhkosti). P�i zd�ní ve vyšším podlaží musí stropní 

konstrukce vykazovat pot�ebnou únosnost.  

Veškeré stavební práce budou provád�ny v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. Všichni pracovníci, kte�í mají p�ístup na staveništ�, musí být proškoleni z BOZP. 

Stavební práce budou provád�ny pouze osobami kvalifikovanými v daném odv�tví a budou 

podrobeni instruktáži o provád�ní. Na provád�ní stavebních prací bude osobn� dohlížet 

stavbyvedoucí nebo jím pov��ený mistr, který bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, 

prostav�né kubatury a dodržení technologického postupu. 

Každý den se provede zápis do stavebního deníku o stavu prací a spot�eb� materiálu. 

Jednotlivé pracovní �innosti budou provád�ny za p�íznivých klimatických podmínek, veškeré 

mokré procesy se musí provád�t p�i teplot� venkovního prost�edí nad +5 °C. 

 

4.4 P�evzetí staveništ� 

Zd�ní bude provád�t firma provád�jící jak základovou konstrukci, tak zemní práce. 

D�ležitá je kontrola t�ch konstrukcí, které budou zakryté. Je d�ležité kontrolovat dosta�ující 

pevnost základové desky a její kvalitu, což provede stavbyvedoucí spole�n� se stavebním 

dozorem. Pokud bude vše v požadavcích, m�že prob�hnout p�edání staveništ�. Toto p�edání 

bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

4.5 Personální obsazení 

Za celý pr�b�h stavby bude zodpov�dný stavbyvedoucí dodavatele, který p�ed 

zahájením zednických prací p�evezme všechny výškové a sm�rové vyty�ovací body.  
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V pr�b�hu prací bude na staveništ� dohlížet osoba pov��ená stavbyvedoucím a to stavební 

mistr, který bude p�edávat informace o pr�b�hu stavby, o nedostatcích, o vzniklých vadách, 

�asových skluzech atd. Dále bude na staveništi po celou dobu provád�ní prací vrátný, který 

má na starosti hlavní bránu tedy vjezd a výjezd stavebních stroj� na staveništ� a ze staveništ�. 

Kontroluje vstup oprávn�ných a neoprávn�ných osob na staveništ�. 

Pracovníci, kte�í budou provád�t odbornou �innost, musí mít platná osv�d�ení  

o zp�sobilosti profese. Všichni zam�stnanci budou seznámeni s bezpe�nostními p�edpisy 

práce na staveništi BOZP a o ochran� životního prost�edí. 

Složení pracovní �ety: 

vedoucí �ety    1 

zedníci    4 

pomocníci zedník�   4 

výroba malty    1 

je�ábník    1  

celkem    11 

Vedoucí �ety zodpovídá za organizaci práce svých pracovník� a za kvalitu provedené 

práce, která musí odpovídat projektové dokumentaci a technologickému p�edpisu zd�ní. 

Zedník provádí veškeré vyzdívání, vyrovnávání, zakládání zdiva a osazuje nadokenní 

a nadedve�ní p�eklady. 

Pomocný zedník zabezpe�uje p�ísun pot�ebných materiál�, nanáší a rozprostírá maltu 

na ložnou plochu zdiva, podává tvarovky zedníkovi a p�ipravuje lešení pro zd�ní druhé výšky. 

Pomocník pro výrobu malty musí ovládat základní receptury složení jednotlivých 

sm�sí. P�ipravuje maltu pro zd�ní. 

Je�ábník je zodpov�dný za provoz a b�žnou údržbu je�ábu a také za zp�sob dopravy  

a ukládání všech b�emen. Jeho odborná kvalifikace musí být doložena je�ábnickým pr�kazem. 
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4.6 Pracovní pom�cky 

� 1x v�žový je�áb 30 EC-B 2.5. 

� 2x spádová mícha�ka Atika Dynamic 165 (objem mísícího bubnu 0,165 m³). 

� 1x stavební výtah NOV 1000 D (nosnost 1000kg). 

� 3x zednická lžíce, 3x zednická nab�ra�ka, 3x kladivo, 3x gumová pali�ka. 

� 1x okružní elektrická pila. 

� 3x lopata. 

� 3x kole�ko. 

� 1x nivela�ní p�ístroj. 

� 2x olovnice, 2x vodováha (délky 0,5 a 1,5m). 

� sada HAKI lešení + podlážky. 

� provázek, h�ebíky, klešt�, d�ev�né klínky, drát, pila. 

� osobní ochranné pom�cky. 

 

4.7 Pracovní postup 

Práce budou zapo�aty ihned po p�edání staveništ�. 

 

4.7.1 Zd�ní za b�žných podmínek 

4.7.1.1. Zd�ní st�n 

� P�ed uložením první vrstvy cihel je t�eba upravit podklad zdiva tak, aby byl 

vodorovný. 

� Po vyrovnání se vytý�í a vymezí rohy zdí, okenních a dve�ních otvor�. 
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� P�ejde se k vyzd�ní první vrstvy cihel, tam je t�eba použít vápenocementovou 

maltu nikoliv tepeln� izola�ní maltu, která je více nasákavá a tím zvyšuje 

nebezpe�í vzniku výkv�t� u paty zdiva p�i zate�ení stavby.  

� Nanese se cca 12 mm tlouš�ky malty POROTHERM profi AM.  

� Nejprve se osadí cihly v rozích st�n. Musí se dbát p�i tom na správné 

sm�rování kapsy na maltu �i systému per a drážek z boku cihly. Rohové cihly 

se spojí zednickou š��rou vedenou z vn�jší strany zdiva. (obr. 1 viz. p�ílohy) 

� Maltu naneseme na ložnou spáru ve stejné ší�ce jako je tlouš�ka st�ny.  

� Do �erstvé malty se pokládají cihla po cihle podél š��ry t�sn� vedle sebe tak, 

aby se vzájemn� dotýkaly (systém per a drážek zde slouží jako šablona pro 

p�esné ukládání jednotlivých cihel). (obr. 2) 

� Poloha cihel se koriguje podle vodováhy a lat� pomocí gumové pali�ky.  

� Malta v ložné spá�e musí být nanášena až k ob�ma líc�m st�ny, ale nesmí 

p�esahovat p�es hrany cihel a proto p�ebyte�nou maltu vytékající z ložné spáry 

po položení cihel, se stáhne zednickou lžící.  

� Zdící malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých spár.  

� Vnit�ní nosné st�ny se zavazují do obvodových a v dalších vrstvách se 

p�evazují.  

� Zd�ní dalších vrstev se provádí stejným zp�sobem jen na maltu POROTHERM 

profi DBM.  

� V dalších vrstvách je pot�eba svislé spáry mezi sousedními vrstvami posunout 

o délku 125 mm tak, aby docházelo k provázání svislých sty�ných spár.  

(obr. 3) 

� Je t�eba kontrolovat jednotné výšky vrstev zdiva pomocnou latí a kontrolovat 

svislost zdiva pomocí vodováhy nebo olovnice. Je dobré také ob�as 

zkontrolovat správnou polohu š��rky.  
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� Po p�ekro�ení první zdící výšky se postaví lešení do výšky 1,2 m, ší�ka lešení 

je min. 1,5 m. 

� P�eklady u oken a dve�í se osazují do cementové malty. Mezi p�eklady se 

umístí tepeln�-izola�ní polystyrén tl. 70 mm a stáhnou se tenkým drátkem.  

� Dozdí se zbytek konstrukce do výšky 3,00 m.  

� Provede se montáž a betonáž strop� a po dosažení pot�ebné pevnosti se 

provede dozd�ní dalšího patra.  

� Spára mezi stropem a zdivem se vyt�sní PE p�nou. 

 

4.7.1.2. Zd�ní p�í�ek 

� Nejprve, pokud je pot�eba, se vyrovná podlaha v míst� budoucí p�í�ky maltou. 

�  Pro zd�ní se použije malta POROTHERM CB. První vrstvu p�í�kových cihel, 

se vloží do nejmén� 10 mm silného maltového lože naneseného na pás 

izola�ního materiálu. Od druhé vrstvy se osazují cihly se spárou cca 12 mm. 

� Zásady zd�ní, tj. kladení cihel, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém 

sm�ru, maltování atd., jsou totožné se zásadami pro zd�ní st�n.  

� P�i napojování nosné p�í�ky z cihel POROTHERM 19 AKU na vn�jší st�nu 

cihly se namaltuje z boku a namaltovanou stranou k ní se p�isadí a p�imá�kne. 

V každé druhé spá�e je t�eba nosnou p�í�ku zavázat do obvodové st�ny. Vnit�ní 

nosné p�í�ky se mohou též napojit pomocí dvojice plochých st�nových kotev  

z korozivzdorné oceli. (obr. 4) 

� P�i napojování p�í�ky na nosnou ze� na tupo cihly POROTHERM 11,5 P+D se 

namaltuje z boku a namalovaná strana se p�isadí a p�imá�kne k nosné st�n�. U 

tohoto typu styku je nutné v každé druhé ložné spá�e provést vyztužení  

v míst� napojení jednou plochou st�novou sponou z korozivzdorné oceli, 

kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou �ástí se vmá�kne do malty ložné 
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spáry a svislou �ástí p�išroubuje pomocí vrutu a hmoždinky k nosné st�n�. 

(obr. 5) 

� Ukotvení st�nových spon ve st�n� také realizovat p�ímo u zd�ní st�ny, 

vložením do ložné spáry v míst� budoucí p�í�ky. (obr. 6).  

� Dve�ní zárubn� se vyrovnají pomocí klínu a zafixují šikmými lat�mi.  

� Zárubn� se v p�í�ce upevní maltou nebo nap��ovanou izola�ní hmotou.  

� Nad zárube� vložíme p�eklad. 

� Mezeru mezi poslední vrstvou p�í�ky a stropem se vyplní maltou. Pokud je 

rozp�tí stropu v�tší než 3,5 m, vyplní se mezera z d�vodu možného pr�hybu 

stla�itelným materiálem. 

� Rohy p�í�ek se spojují na vazbu stejn� jako u ostatních st�n. U roh� nebo 

ost�ní p�e�nívající pera se jednoduše uklepnou zednickým kladívkem, drážka 

se vyplní maltou. 

 

4.7.2 Pracovní podmínky p�i r�zných teplotách 

Teploty p�i zd�ní 

Teplota vzduchu +5 °C 

� k výrob� malty se p�ednostn� použije mletého vápna max. 3 m�síce starého  

a vodu se oh�ívá na +60 °C, 

� použije se malta cementová p�ípadn� vápenocementová v množství 

zpracovatelném do 15 minut, 

� hotové zdivo se poté musí oh�ívat (zdivo je zakryto PE fólií nebo geotextilií  

a do konstrukce se vpouští teplý vzduch). 

Teplota vzduchu 0 °C 

� musí se oh�ívat zám�sovou vodu do malty (+30 ºC),  
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� je nutno používat malty s pevností o stupe� vyšší, 

� použít p�ísady a p�ím�si ovliv�ující vlastnosti malty – použití t�chto p�ísad je 

nutno konzultovat s výrobci suchých maltových sm�sí. 

Teplota vzduchu -5 °C 

� oh�ívá se i drobné kamenivo (max. +60 °C) pro výrobu malty, 

� prodlouží se doba mísení na dvojnásobek než za normálních teplot, 

� teplota malty p�ed použitím nesmí klesnout pod +15 °C. 

Zd�ní za teplot nižších než -5 °C je zakázáno 

Opat�ení p�i zd�ní za nízkých teplot 

� cihly musí být dokonale suché, umíst�né na paletách kryté fólií v chrán�ném 

p�íst�nku a musí se zah�ívat, 

� malta se uchovává v suchu do teploty -5 ºC, 

� povrch podkladu, pro zd�ní musí mít teplotu min. +10 °C, 

� pracuje se na menších pracovních úsecích, 

� zd�ní musí být provád�no bez p�estávek, malta se nanáší v menších záb�rech  

a zdící prvky se nevlh�í, 

� pro výrobu malty je zakázáno používat zmrzlé kamenivo, kamenivo se musí 

oh�ívat, 

� vyzd�né úseky je t�eba ochránit p�ed pov�trnostními vlivy (dešt�m, sn�hem 

atd.) p�ikrytím nepromokavou fólií, a teplota pod fólií nesmí po dobu 14 dn� 

klesnout pod -5 ºC, 

� po ukon�ení zd�ní se musí konstrukce zakrýt vhodnými prost�edky  

(TI materiál), dokud krychelná pevnost malty nedosáhne 50 % krychelné 

pevnosti odpovídající zna�ce malty (provede se zkouška), 
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� p�i pokra�ování v práci se musí zdivo o�istit od sn�hu nebo námrazy, 

nepoužívá se rozmrazovacích solí, 

� zamrzlé nebo jinak znehodnocené zdivo je t�eba odstranit a nahradit ho novým, 

pak až m�žeme pokra�ovat ve vyzdívání, 

� min. 3 x denn� se kontroluje teplota vzduchu a min. 1 x denn� se kontroluje 

teplota konstrukce, nam��enou teplotu i �as m��ení (za�átek zd�ní, b�hem i na 

konci dne) se zaznamená do stavebního deníku, 

� oh�ívání konstrukce se musí provád�t min. 2 dny a max. týden. 

 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

Jakost je dána normami �SN EN ISO 9001. Práce budou provedeny v souladu  

s t�mito platnými normami dle p�iložené technické dokumentace. Je pot�eba dbát požadavku 

výrobce jednotlivých stavebních prvk� (dodržovat tlouš�ku spár, postup kladení cihel, 

kontrolovat vodorovnost a svislost st�n apod.). Je nutné umožnit �ádné navazování p�í�ek do 

zdiva. 

Za kvalitu a dodržení p�esných pracovních postup�, bezpe�nosti práce, kvalitu 

provedené práce zodpovídá stavbyvedoucí, který m�že pov��it kontrolou dodržování p�edpis� 

mistra.  

Dovolená odchylka je ± 5 mm p�i p�em��ení dvoumetrovou latí. Kontrolu provádí 

stavební dozor za p�ítomnosti stavbyvedoucího, p�i kontrolních dnech, o provedené kontrole 

bude proveden �ádný záznam do stavebního deníku. Rovn�ž je pot�eba kontrolovat kvalitu 

pom�cek a stroj� používaných pro stavební práce, aby se p�edešlo p�ípadným úraz�m p�i 

pracovním procesu. Po ukon�ení jednotlivých stavebních prací bude proveden zápis do 

stavebního deníku. Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolauda�nímu 

�ízení certifikáty o shod� od dodavatel�. 
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4.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Bezpe�nost prací bude dodržována dle platných norem a p�edpis�, musí spl�ovat 

požadavky podle zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i pracovn�právních vztazích a zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

§ 3 Požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí na staveništi. 

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prost�edky a za�ízení. 

§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 

§ 9 Odborná zp�sobilost. 

Dále na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým 

se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 

p�ístroj� a ná�adí. 

Podle BOZP nesmí být žádný pracovník vystaven žádnému nebezpe�í tak, aby 

neutrp�l úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pom�cky k 

zajišt�ní jeho bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Proškolení pracovník� bude zapsáno ve 

stavebním deníku. 

 

 

 

 

 

 

V Ostrav�: ………………     Vypracoval:…………… 
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akce   PENZION S RESTAURACÍ U B�LÁKU 

Patrice Lumumby, Ostrava 

Stupe�   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 

investor  m�sto Ostrava 

projekt   Bc. Kate�ina Sladká 

zodpov�dný projektant: 

archivní �íslo:  1 

 

 

 

 

 

5 TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS PRO PROVÁD�NÍ 

SÁDROKARTONOVÝCH P�Í�EK 

� sádrokartonová p�í�ka KNAUF W111 jednoduchá s jednoduchým 

oplášt�ním tl. 100 mm, 

� sádrokartonová p�í�ka KNAUF W112 jednoduchá s dvojitým 

oplášt�ním tl. 150 mm.  
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Obsah technologického p�edpisu 

5.1. Úvod 

5.1.1 Obecné informace o území 

5.1.2 Popis objektu 

5.1.3 Konstruk�ní systém 

5.2. Materiály a skladování 

5.2.1 Materiál 

5.2.2 Skladování na staveništi 

5.2.3 Manipulace a doprava 

5.2.4 Spot�eba materiálu 

5.3. Pracovní podmínky 

5.4. P�evzetí staveništ� 

5.5. Personální obsazení 

5.6. Pracovní pom�cky 

5.7. Pracovní postup 

5.8. Jakost a kontrola kvality 

5.9. Bezpe�nost a ochrana zdraví 
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5.1 Úvod 

V technologickém p�edpisu se zpracovává �ešící provedení sádrokartonových p�í�ek 

pro projekt penzion a restaurace U B�láku. Jedná se o voln� stojící objekt o t�ech podlažích. 

Budova je rozd�lena na dv� �ásti, a to na �ást penzionu, která je t�ípodlažní a �ást s restaurací, 

ta je jedno podlažní. K budov� vede p�íjezdová cesta napojená z místní komunikace. 

Sádrokartonové p�í�ky tvo�í sádrokartonové desky p�ipev�ované na nosnou konstrukci 

roštu z d�ev�ných nebo ocelových tenkost�nných profil� z jedné nebo z obou stran. 

Konstrukce sádrokartonových p�í�ek je tvo�ena tenkost�nnými ocelovými pozinkovanými 

profily o tl. 0,6 mm typu UW a CW, které jsou oplášt�né sádrokartonovými deskami. Podle 

po�tu oplášt�ní (2 vrstvy nebo jiná síla desek) je možné snadno vyhov�t r�zným požadavk�m 

na funkci p�í�ky. Nezáleží na tom, jaký typ p�í�ky požadujeme, všechny se montují 

obdobným zp�sobem a lze je p�izp�sobit každému stavebnímu dílu (stropu, st�n�, podlaze). 

Výsledkem je konstrukce s vysokou požární odolností, s vysokými tepeln� a zvukov� 

izola�ními vlastnostmi, malou hmotností a vysokou rovinností povrchu. 

Sádrokartonové konstrukce se zat�i�ují podle ú�elu použití konstrukce, druhu 

použitých materiál�, povrchových úprav, p�ípadn� dalších kritérií. 

 

5.1.1 Obecné informace o území 

Stavební parcela �. 1237/18 o celkové vým��e 1 925,8 m2
 v katastrálním území 

Ostrava - Jih se nachází v obytné �ásti B�lský les. Vjezd na pozemek je z ulice Patrice 

Lumumby (asfaltová komunikace ší�e 5 m). Parcela je situována na území, kde je minimální 

p�evýšení, pozemek je v podstat� rovina. Pozemek je zatravn�n a nenachází se zde žádné 

stromy ani jiné porosty. Základová p�da je tvo�ena pís�itojílovými hlínami pevné 

konzistence. Na území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. 
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5.1.2 Popis objektu 

Jedná se o samostatn� stojící objekt, jehož p�dorys je složen ze dvou obdélník�. Tyto 

obdélníky rozd�lují budovu na dv� �ásti. �ást s penzionem, která je t�ípodlažní a �ást  

s restaurací, která je jedno podlažní. Budova je nepodsklepena. 

V prvním nadzemním podlaží v severní �ásti je umíst�na restaurace s kuchyní  

a veškerým vybavením pro chod kuchyn�. V jižní �ásti je umíst�no šest pokoj� pro hosty, 

ve�ejné toalety, technická místnost, kancelá� a recepce. V druhém a t�etím nadzemním podlaží 

je umíst�no vždy deset pokoj� �ešených stejným zp�sobem jako pokoje v p�ízemí. Další 

místnosti jsou kancelá� a pokoj pro pokojskou. 

 

5.1.3 Konstruk�ní systém 

Nosným konstruk�ním systémem jsou sloupy 400 x 400 mm z betonu C 16/20  

a ztužující st�ny tlouš�ky 300 mm z betonu C 16/20. Výpl� mezi sloupy je z cihel 

POROTHERM 30 PROFI, na maltu POROTHERM PROFI DBM. Vnit�ní nosné st�ny jsou 

navrženy ztužující st�ny z betonu C 16/20. P�í�ky budou konstruovány ze sádrokartonového 

systému KNAUF W111 jednoduchá s jednoduchým oplášt�ním tl. 100 mm a KNAUF W112 

jednoduchá s dvojitým oplášt�ním tl. 150 mm.  

 

5.2 Materiály a skladování 

Použitý materiál: 

- sádrokartonové desky KNAUF white a green, 

- nosné ocelové profily UW a CW, 

- tepelná a zvuková izolace, 

- p�ipev�ovací prost�edky, 

- tmelící hmoty. 
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Vlastnosti sádrokartonu: 

- malá hmotnost, 

- vzhled, 

- 5x nižší akustické vlastnosti než cihla, 

- protipožární odolnost,  

- neho�lavost,  

- ekologi�nost,  

- recyklovatelnost,  

- reguluje vzdušnou vlhkost,  

- má hladký povrch,  

- nehodí se do prostor s vlhkostí v�tší jak 75 %,  

- nehodí se do prostor vystavených pov�trnostním vliv�m.  

 

5.2.1 Materiál 

a) Sádrokartonové desky KNAUF White – vhodné pro použití do interiéru  

s relativní vlhkostí menší než 65 % p�i 20 °C tj. nejsou vhodné pro koupelny, sprchy, WC. 

Pro konstrukce bez požárních požadavk�. 

b) Sádrokartonové desky KNAUF Green – vhodné pro použití v interiérech s vyšší 

relativní vlhkostí do 75 % p�i 20 °C.  

c) Nosné ocelové prvky 

Pro sádrokartonové systémy jsou velmi d�ležité profily, které slouží jako nosná 

konstrukce pro vlastní sádrokartonové desky. Vyráb�jí se z ocelového tenkost�nného 

pozinkovaného plechu. K základním profil�m pro p�í�ky pat�í CW-profily (pro stojky p�í�ky) 
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a UW-profily (k uložení CW-profil� na podlahu a strop). K uchycení zárubní se používá  

UA profil. 

� UW profil: použití na podlahu a strop, p�ipev�ují se pomocí vrut� a hmoždinek ve 

vzdálenosti 800 mm (obr. 7).  

� CW profil: použití jako svislé prvky (stojky), p�ipev�ují se pomocí vrut� a 

hmoždinek ve vzdálenosti 1000 mm. Osová vzdálenost stojek je 625 mm. (obr. 8).  

� UA profil: použití k uchycení zárubní (obr. 16). 

d) Tepelná a zvuková izolace 

Izolace v sádrokartonových konstrukcích zlepšují jejich tepelné,a zvukové a požární 

vlastnosti. Používají se p�edevším minerální izolace ze skelné a kamenné vlny. Dodávají se  

v rolích nebo jako desky. 

e) P�ipev�ovací prost�edky 

Mezi pot�ebný sortiment pat�í rychlošrouby, h�ebíky, hmoždinky, sponky a nýty. Pro 

montáž sádrokartonových p�í�ek je pot�eba používat originální p�ipev�ovací prost�edky od 

firmy Knauf. Druh, velikost a jednotlivé odstupy rychlošroub� a sádrokartonových h�eb� jsou 

stanoveny v montážních návodech firmy Knauf. (obr. 9, 10, 11) 

f) Tmelící hmoty 

U sádrokartonových konstrukcí se tmelí p�edevším spáry mezi deskami a hlavy 

šroub�. Tmely jsou pro základní tmelení a kone�né tmelení. 

 

5.2.2 Skladování na staveništi 

Sádrokartonové desky je t�eba skladovat v suchu, ve vodorovné poloze a chránit je 

p�ed vlhkostí. Podklad by m�l být rovný a pevný. Desky skladujeme na paletách dodáváných 

od výrobce, m�žeme použít také hranoly, palety nebo pásky sádrokartonu. Vzdálenost 

podklad� nesmí být v�tší než 250 mm, jinak hrozí prohnutí desek. Desky je t�eba chránit proti 

vlhkosti a chránit vodonepropustnou fólií. Pokud desky promoknou, je t�eba po�kat, až 
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vyschnou, a zkontrolovat p�edevším, zda jsou rovné. Desky se skladují naležato, nesmí se 

skladovat ve svislé poloze. 

Nosné konstrukce (CW a UW profily) se skladují na pracovišti na podložkách podle 

druhu. Manipulace s konstrukcí se provádí ru�n�. Minerální vata je dodávána v klubech, 

balená ve fóliích a tak je také skladována. Je t�eba jí chránit proti vlhkosti a proti 

pov�trnostním vliv�m. 

 

5.2.3 Manipulace a doprava 

Sádrokartonové desky se dopravují na d�ev�ných paletách po 40 nebo 50 kusech. 

Dopravují se jakýmkoliv dopravním prost�edkem s rovným krytým nákladovým prostorem. 

Pokud je dopravní prost�edek nekrytý je nutno desky p�ekrýt vodonepropustnou fólií. 

P�i manipulaci dáváme pozor na poškození roh� a poškození lícové strany desky. 

Práce s deskami má za�ít tehdy, až se desky aklimatizují, tzn. vyrovná se teplota a vlhkost,  

tj. cca po dvou dnech uskladn�ní. Teplota na pracovišti nesmí klesnout pod 10 °C. 

Doprava 

� nákladní v�z Tatra 815 PR 3 208 - dopln�ný hydraulickou rukou HR 210kNm, 

� nákladní v�z Avia A 31,1 A - dopln�ný hydraulickou rukou HR 3 001, 

� pojízdný v�žový je�áb MB 1030.11 + kolejnice je�ábové dráhy typu T 150. 

 

5.2.4 Spot�eba materiálu 

Materiál      Spot�eba na celý bytový d�m 

SDK p�í�ky W 111        603,00 m2 

SDK p�í�ky W 112        692,20 m2 
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5.3 Pracovní podmínky 

Staveništ� bude v rozsahu celého pozemku o parcelním �ísle 1 237/18. P�edpokládá se 

využití celého pozemku. Staveništ� bude trvale oploceno drát�ným pletivem do výšky 1,8 m. 

Místo vjezdu je z�ízeno z ulice Pr�kopnická. Vjezd bude opat�en uzamykatelnou bránou  

s tabulkami zakazujícími vstup nepovolaných osob na staveništ�. Za vstupní branou bude 

z�ízena vrátnice, kde bude nep�etržit� osoba kontrolující oprávn�ný vstup osob na staveništ�  

a k hlídání materiál� a stroj� po dobu výstavby. 

Staveništ� bude za�ízené dle projektu „Za�ízení staveništ�“, bude obsahovat všechny 

uvedené položky v�etn� rozvod� a napojení inženýrských sítí pro pot�eby staveništ�.  

Skládky materiál� budou umíst�ny v prostoru staveništ� a budou zpevn�ny  

a odvodn�ny. Na staveništi bude umíst�na stavební bu�ka pro stavbyvedoucího, stavební 

bu�ka se sociálním za�ízením a šatnami. Dva uzamykatelné sklady v�etn� p�íst�ešku na 

ochranu materiálu p�ed pov�trnostními vlivy a sklad obalového materiálu. 

Prostor staveništ� bude osv�tlen pomocí prost�edk� provád�cí firmy, rozvod elektrické 

energie bude zabezpe�en pomocí rozvodné sk�ín�, která bude napojena na p�ivedené 

elektrické vedení z místní sít�. Rozvod vody bude napojen na ve�ejnou vodovodní sí�  

a kanalizace pomocí kanaliza�ní p�ípojky na uli�ní kanaliza�ní �ád. 

Veškeré stavební práce budou provád�ny v souladu s platnými normami a požadavky 

investora. Všichni pracovníci, kte�í mají p�ístup na staveništ�, musí být proškoleni z BOZP. 

Stavební práce budou provád�ny pouze osobami kvalifikovanými v daném odv�tví a budou 

podrobeni instruktáži o provád�ní. Na provád�ní stavebních prací bude osobn� dohlížet 

stavbyvedoucí nebo jím pov��ený mistr, který bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, 

prostav�né kubatury a dodržení technologického postupu. 

Každý den se provede zápis do stavebního deníku o stavu prací a spot�eb� materiálu. 

Jednotlivé pracovní �innosti budou provád�ny za p�íznivých klimatických podmínek. 
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5.4 P�evzetí staveništ� 

Základním p�edpokladem pro zahájení prací je p�edání a p�evzetí pracovišt� mezi 

objednatelem a zhotovitelem. Staveništ� musí být p�edáno vyklizené, umož�ující bezpe�ný 

p�ístup eventuáln� p�íjezd. O p�edání a p�evzetí pracovišt� musí být sepsán zápis do 

stavebního deníku. 

Pracovišt� musí umožnit bezpe�né provád�ní sádrokartonových p�í�ek v�etn� nutné 

manipulace s materiálem. 

Na pracovišti, nebo v jeho blízkosti musí být k dispozici skladovací prostory, 

umož�ující skladovat materiály s p�edzásobením alespo� pro den práce �ety. Skladování musí 

být umožn�no v normových podmínkách (vlhkost, teplota). 

P�i p�edání pracovišt� musí být spln�ny požadavky na kvalitu podkladu (rovinatost 

podlahy, kvalita stropu a st�n), pokud toto není sou�ástí dodávky prací. Tyto požadavky 

nejsou v platných �eských normách specifikovány a jsou obsaženy v technických podmínkách 

a technologických podkladech výrobce a dodavatele systému sádrokartonových p�í�ek (firmy 

Knauf). Sou�ástí p�edání pracovišt� je provád�cí projekt, který musí obsahovat veškeré 

technické podklady pro provedení konkrétního typu sádrokartonových p�í�ek. 

Pracovní prostor musí být pe�liv� zajišt�n, aby nemohlo dojít ke zran�ní osob, 

ohrožení provozu a obecného zájmu a vylou�eno nebezpe�í úrazu uživatel� a chodc�. 

 

5.5 Personální obsazení 

Za celý pr�b�h stavby bude zodpov�dný stavbyvedoucí hlavního dodavatele, který 

p�ed zahájením sádrokartonových prací p�evezme staveništ� v�etn� výškových a sm�rových 

bod�. V pr�b�hu sádrokartonových prací bude na staveništ� dohlížet stavební mistr pov��ený 

stavbyvedoucím, který bude p�edávat informace o pr�b�hu stavby, nedostatcích, �asových 

skluzech, o vniklých vadách atd. Dále bude na staveništi po celou dobu provád�ní 

sádrokartonových prací vrátný, který má na starosti hlavní bránu tedy vjezd a výjezd 

stavebních stroj� na staveništ� a ze staveništ�. A kontroluje vstup oprávn�ných  

a neoprávn�ných osob na staveništ�. 
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Pracovníci, kte�í budou provád�t odbornou �innost, musí mít platná osv�d�ení  

o zp�sobilosti profese. Všichni zam�stnanci budou seznámeni s bezpe�nostními p�edpisy 

práce na staveništi BOZP a o ochran� životního prost�edí. 

Složení pracovní �ety: 

vedoucí �ety     1 

montážníci     3 

pomocní pracovníci    3 

je�ábník     1 

celkem     8 

Vedoucí �ety zodpovídá za organizaci práce svých pracovník� a za kvalitu provedené 

práce, která musí odpovídat projektové dokumentaci a technologickému p�edpisu 

sádrokartonových konstrukcí.  

Montážník provádí nosnou konstrukci sádrokartonu, osazuje nadedve�ní profily, 

upev�uje sádrokartonové desky. 

Pomocný pracovník zabezpe�uje p�ísun pot�ebných materiál�. 	eže, podává, 

pop�ípad� p�ipev�uje sádrokartonové desky na konstrukci. 

Je�ábník je zodpov�dný za provoz a b�žnou údržbu je�ábu a také za zp�sob dopravy  

a ukládání všech b�emen. Jeho odborná kvalifikace musí být doložena je�ábnickým pr�kazem. 

 

5.6 Pracovní pom�cky 

� �eza�e desek a nože na �ezání desek, 

� klešt� na spojování profil�, 

� hoblíky na nerovnosti a na hrany v�etn� vým�nných �epelí, 

� nosi�e, vozíky a zveda�e desek, montážní zvedáky, 
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� zna�kovací š��ra, 

� �istící kartá�, 

� štuková pila, 

� vrta�ky a stavební šroubováky s nástavci a adaptéry, 

� upev�ova� nárožník� v�etn� osazovacího nože a gumového kladiva, 

� probrušova�e a pro�ezáva� otvor�, 

� kruhové vrtáky pro elektro krabice (do el. vrta�ky), 

� taška na ná�adí, šrouby a opasek, 

� mixer a míchací kroužky, 

� h�ebenová st�rka, 

� brousky na spáry v�etn� nástavc�, brusná sí�ka, brusný papír, 

� ná�adí na opracování d�rovaných desek v�etn� d�rovacích kole�ek, 

� truhlík na míchání, 

� sada špachtlí, v�etn� rohových, 

� tmelící souprava. 

Veškeré pot�ebné ná�adí, použité p�i montáži sádrokartonových p�í�ek Knauf musí být 

v dobrém technickém stavu, m��idla cejchována, elektrické stroje musí mít platné revize, 

zkoušky a kontroly v�etn� technických osv�d�ení. 

 

5.7 Pracovní postup 

Sádrokartonové p�í�ky se montují p�ed položením podlahové krytiny, nap�íklad na 

betonovou mazaninu, která musí být dostate�n� vyrovnána, zbavená výdutí, d�ležitý je  

i pevný a homogenní povrch. P�iléhající st�ny a strop musí být opat�eny omítkou.  
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� Na hrubou podlahu se vym��í zna�kovací š��rou nebo pravítkem hranu p�í�ky,  

i s dve�ními otvory, pomocí vodováhy se p�enese a vyzna�í hranu p�í�ky na st�ny 

a strop. 

� Profily, které budou ve styku s okolními konstrukcemi, se podlepí samolepící 

páskou Knauf, zajistí se tak tepelné a zvukové zaizolování.  

� Jednotlivé profily se st�íhají n�žkami na plech. 

� Na strop a podlahu se p�ipevní UW profily pomocí vrut� a hmoždinek do již 

vyražených otvor� o pr�m�ru 6 mm, ve vzdálenosti 800 mm. 

� V p�ípad�, že p�í�ka je delší než 4 m (maximální délka UW-profilu), nastaví se 

dalším UW-profilem (ust�iženým na pot�ebnou délku) prostým p�isazením. 

� Do UW profil� se od kraje místností (od st�ny) vkládají p�edem nast�íhané stojky  

z CW profil�. Jejich délka je alespo� o 1 cm kratší, než je sv�tlá výška místnosti 

(obr. 12, 13). 

� Krajní profily u st�n jsou též opat�eny samolepící páskou Knauf a kotveny do 

zdiva šrouby a hmoždinkami po 1 metru. Osová vzdálenost t�chto stojek bude  

625 mm. 

� V míst� budoucích za�izovacích p�edm�t� nebo v míst�, kde budou zav�šeny t�žké 

p�edm�ty, je nutné vložit další stojnu nebo vým�nu. 

� Sádrokartonové desky se p�išroubují ke stojinám od stropu. Šroubují se od st�edu 

desky na CW profily ve vzdálenosti cca 250 mm. Desky jsou p�ipevn�ny vždy p�es 

dv� pole stojen. Od podlahy musí být deska odsazena cca 1 cm. (obr. 14). 

� Další desky se p�ikládají t�sn� na doraz k p�edchozím. Šrouby na styku desek se 

šroubují cca 1 cm od hrany desek. V p�ípad�, že délka p�í�ky není násobkem ší�ky 

desky, je nutné poslední desku p�i�íznout na pot�ebnou ší�ku. 

� U p�í�ek W112 se klade druhá vrstva záklopu o jedno pole posunuté, tak aby 

desky byly kladeny na vazbu. Tímto opat�ením se dociluje kvalitn�jší zvukové 

izola�ní schopnosti p�í�ky. (obr. 15). 
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� V p�ípad� p�í�ek vyšších než je délka dodané sádrokartonové desky, je nutné 

desky nastavovat tak, že další deska se p�i�ízne na požadovanou délku, p�i�emž se 

musí nov� vzniklá hrana upravit - nožem nebo speciálním hoblíkem se se�ízne pod 

úhlem cca 22,5 do cca 2/3 tlouš�ky desky - tak vznikne na srazu desek "V" hrana, 

kterou se doporu�uje podložit a prošroubovat profilem VW (délka cca 50cm). 

� Do takto zaklopené st�ny se vy�íznou pot�ebné otvory pro elektriká�ské krabice  

a prostupy pro instalace. 

� Mezi jednotlivé stojny se vloží minerální vata, která slouží jako tepelná, ale hlavn� 

jako zvuková izolace. Izolace se vkládá sm�rem od stropu dol� a nad podlahou se 

u�ízne nožem. Pás izolace je lepší za�íznout delší. 

� Provede se kone�né dvojité zaklopení. Zde je op�t nutné dbát na kladení 

sousedních desek na vazbu. To platí i pro desky sousedící p�es tlouš�ku p�í�ky 

(desky z obou stran se musí k�ížit - tj. na jednom CW profilu nesmí být sesazení 

desek z obou stran p�í�ky).  

� Sty�né i ložné spáry obou lícních desek se vyfrézují do písmene V. Tyto styky se 

p�etmelí a p�etáhnou bandážovacím páskem, který se zatla�í do tmelu. Zatmelí se i 

hlavy vrut� a p�ípadné poškození desek. Po zatvrdnutí tmelu se vše p�ebrousí 

smirkovým papírem.  

� P�ed kone�nou úpravou p�í�ky se dokon�í podlahy – nášlapné vrstvy. 

� P�ed finální povrchovou úpravou se musí povrch zbavit prachu a p�ípadných 

mastnot. P�í�ka se nat�e p�íslušným základním nát�rem KNAUF. 

Montáž zárubní 

Pro sádrokartonové p�í�ky jsou vyráb�ny speciální d�ev�né zárubn�. 

Postup montáže je následující: 

� v p�í�ce se vyzna�í dve�ní otvor, 

� po p�ipevn�ní UW profil� se osadí zárube�, 
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� k zárubním se p�ipevní CW-profily zesílené d�ev�nými hranolky p�i hmotnosti 

dve�ního k�ídla do 25 kg, p�i hmotnosti dve�ního k�ídla nad 25 kg, se zesiluje 

speciálním UA profilem, 

� CW profily se k UW profil�m p�ipevní šrouby, 

� zárubn� se zafixují p�išroubováním UW profilu na její horní �ást, tento UW 

profil se sou�asn� p�išroubuje k CW profil�m, 

� v nadpraží se osadí svisle CW profily v takové vzdálenosti, aby nedošlo ke 

spole�né svislé spá�e, 

� oplášt�ní se za�íná zpravidla v prostoru zárubn� tak, aby hrana sádrokartonové 

desky nelícovala se svislou hranou zárubn�, nebo aby hrana desky nebyla na 

UA profilu, ke kterému je p�išroubována zárube� a p�esahovala do nadpraží 

min. na 1/3 dve�ního otvoru. 

 

5.8 Jakost a kontrola kvality 

Jakost je dána normami �SN EN ISO 9001. Práce budou provedeny v souladu  

s platnými normami dle p�iložené technické dokumentace. Je pot�eba dbát požadavku výrobce 

jednotlivých stavebních prvk�. 

Sádrokartonové p�í�ky m�že provád�t jen zhotovitel, který má pro tuto technologii 

oprávn�ní a proškolené pracovníky s platnými certifikáty. Kontrola kvality provád�ných prací 

se provádí p�edevším vizuáln�, po ucelených �ástech a jednotlivých technologických etapách. 

Po provedení jednotlivých technologických etap montáže sádrokartonových p�í�ek, musí být 

mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán protokol o p�ejímce. Záv�re�ná p�ejímka díla se 

provádí po celkovém zhotovení, na základ� díl�ích kontrol (rovinatosti, struktury a barevnosti 

povrchu, kvality a p�esnosti provedení). 
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Požadavek na kvalitu Zp�sob kontroly, kontrolovaná hodnota

Okolní konstrukce
Vizuální kontrola, povrch se nesmí odlupovat, 
musí být rovný
Za kvalitu ru�í dodavatel materiálu, provede se 
vizuální kontrola, pr�b�žná kontrola p�i 
výstavb�.

Rovinnost desek, p�ímost profil�, tvar vrut� adt.

Nosný rošt p�í�ky
Správná poloha UW profil�, svislost CW 
profil�, správné p�ipojení (vzdálenost vrut�)

P�ipevn�ní desek na rošt
Vazba mezi deskami, vzdálenosti p�išroubování, 
prošroubování až na nosnou konstrukci

Tepelná a zvuková izolace
Dotažení minerální vaty až k okolním 
konstrukcím

Úprava povrchu desek
Kvalita vytmelení, p�ítomnost bandážovacích 
pásek, kvalita p�ebroušení

Celkové dílo
Správná poloha p�í�ek, svislost, poloha otvor�, 
geometrie otvor�, vizuální kontrola

Materiál

 

Tabulka 2 - Požadavky na jakost a kvalitu. 

 

5.9 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Bezpe�nost prací bude dodržována dle platných norem a p�edpis�, musí spl�ovat 

požadavky podle zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i pracovn�právních vztazích a zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

§ 3 Požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí na staveništi. 

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prost�edky a za�ízení. 

§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 

§ 9 Odborná zp�sobilost. 

Dále na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým 
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se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, 

p�ístroj� a ná�adí. 

Podle BOZP nesmí být žádný pracovník vystaven žádnému nebezpe�í, a aby neutrp�l 

úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pom�cky k zajišt�ní jeho 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Proškolení pracovník� bude zapsáno ve stavebním 

deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostrav�: ………………     Vypracoval:…………… 
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Objekt:

SO 01

Název objektu:

Rozpo�et d�lících p�í�ek zd�ných

JKSO:

Stavba:

11/11

Název stavby:

Penzion s restaurací U B�láku

SKP:

Projektant: Bc.Kate�ina Sladká MJ: Po�et m�rných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Po�et list�: Zakázkové �íslo: 001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

  

Rozpo�tové náklady

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

Z 

R 

N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta�ní �innost (I�D)

Provoz investora

Za�ízení staveništ�

Mimostaveništní doprava

P�esun stavebních kapacit

Oborová p�irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

23 041,00

0,00

0,00

0,00

23 041,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

20,0 % �iní:

20,0 % �iní:

983 083,01

196 617,00

1 179 700,00 K�

K�

K�

Položkový rozpo�et

960 042,00

0,00

0,00

0,00

960 042,00

0,00

983 083,00

983 083,00

Rozpo�et: Základní rozpo�et 

3

Jméno:

Podpis:

24.11.2011

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:

Objekt:

Rozpo�et:

11/11

SO 01

Penzion s restaurací U B�láku

Rozpo�et d�lících p�í�ek zd�ných

Základní rozpo�et

Datum tisku: 24.11.2011

List �.2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 960 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,0

960 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,0K�

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 960 042,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 960 042,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 960 042,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 960 042,00 0,00

Za�ízení staveništ� 2,40 960 042,00 23 041,00

Provoz investora 0,00 960 042,00 0,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 960 042,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 960 042,00 0,00

23 041,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:

Objekt:

Rozpo�et:

11/11

SO 01

Penzion s restaurací U B�láku

Rozpo�et d�lících p�í�ek zd�ných

Základní rozpo�et

Datum tisku: 24.11.2011

List �.3

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311 23-8130.R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 19 

cm m2 572,2960 931,00 532 807,58 0,21215 121,41260

2 317 16-8112.R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm

kus 10,0000 278,00 2 780,00 0,02288 0,22880

3 317 16-8115.R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/200 cm

kus 59,0000 399,00 23 541,00 0,03512 2,07208

4 317 16-8130.R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/100 cm

kus 74,0000 311,00 23 014,00 0,03637 2,69138

5 342 24-8112.R00 P�í�ky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm

m2 601,9060 543,00 326 834,96 0,12400 74,63634

6 998 01-1002.R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m

t 201,0412 254,00 51 064,46 0,00000 0,00000

Svislé a kompletní konstrukce3 960 042,00 201,04120

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
SO 01

Název objektu:
Rozpo�et d�lících p�í�ek - sádrokartonových

JKSO:

Stavba:
11/11

Název stavby:
Penzion s restaurací U B�láku

SKP:

Projektant: Bc.Kate�ina Sladká MJ: Po�et m�rných jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ:

Po�et list�: Zakázkové �íslo: 001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
  

Rozpo�tové náklady

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompleta�ní �innost (I�D)

Provoz investora

Za�ízení staveništ�

Mimostaveništní doprava

P�esun stavebních kapacit

Oborová p�irážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

33 955,00

0,00

0,00

0,00

33 955,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

20,0 % �iní:

20,0 % �iní:

1 448 732,10

289 746,00

1 738 478,00 K�

K�

K�

Položkový rozpo�et

1 414 777,00

0,00

0,00

0,00

1 414 777,00

0,00

1 448 732,00

1 448 732,00

Rozpo�et: Základní rozpo�et položkový rozpo�et

3

Jméno:

Podpis:

24.11.2011

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

11/11
SO 01

Penzion s restaurací U B�láku
Rozpo�et d�lících p�í�ek - sádrokartonových
položkový rozpo�et

Základní rozpo�et
Datum tisku: 24.11.2011

List �.2

Rekapitulace stavebních díl�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 414 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,0

1 414 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,0K�

VRN, rezerva a kompletace

P�irážka Sazba Základna K�

Ztížené výrobní podmínky 0,00 1 414 777,00 0,00

Oborová p�irážka 0,00 1 414 777,00 0,00

P�esun stavebních kapacit 0,00 1 414 777,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 1 414 777,00 0,00

Za�ízení staveništ� 2,40 1 414 777,00 33 955,00

Provoz investora 0,00 1 414 777,00 0,00

Kompleta�ní �innost (I�D) 0,00 1 414 777,00 0,00

Rezerva rozpo�tu 0,00 1 414 777,00 0,00

33 955,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpo�et:

11/11
SO 01

Penzion s restaurací U B�láku
Rozpo�et d�lících p�í�ek - sádrokartonových
položkový rozpo�et

Základní rozpo�et
Datum tisku: 24.11.2011

List �.3

Po�. �. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.K�K�

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342 26-1112.RT4 P�í�ka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš�. tl.100 mm
desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm

m2 603,0000 800,00 482 400,00 0,03248 19,58544

2 342 26-1213.RT4 P�í�ka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláš�. tl.150 mm
desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl.5 cm

m2 692,2000 1 156,00 800 183,20 0,05877 40,68059

3 342 26-3310.R00 Úprava sádrokartonové p�í�ky pro osazení umývadla
kus 31,0000 167,00 5 177,00 0,00514 0,15934

4 342 26-3320.R00 Úprava sádrokartonové p�í�ky pro osazení WC
kus 27,0000 1 443,00 38 961,00 0,01200 0,32400

5 595-90877.A Zárube� pro sádrokarton   700/100
kus 10,0000 682,34 6 823,40 0,01300 0,13000

6 595-90878.A Zárube� pro sádrokarton   800/100
kus 48,0000 691,34 33 184,32 0,01300 0,62400

7 595-90881.A Zárube� pro sádrokarton  1600/100
kus 1,0000 804,34 804,34 0,01300 0,01300

8 595-90890.A Zárube� pro sádrokarton    800/150
kus 32,0000 984,64 31 508,48 0,01360 0,43520

9 998 01-1002.R00 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m
t 61,9516 254,00 15 735,70 0,00000 0,00000

Svislé a kompletní konstrukce3 1 414 777,44 61,95157

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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7 ZÁV�R 

 

V této diplomové práci jsem pronikla do problematiky �ešení skeletového objektu.  

V technologické �ásti je �ešeno provedení dvou variant p�í�ek. První varianta �eší zd�ní 

p�í�ky ze systému POROTHERM. Druhá varianta �eší sádrokartonové p�í�ky ze systému 

KNAUF. Projekt je zpracován na úrovni dokumentace pro realizaci stavby. Smyslem této 

práce bylo navržení penzionu s restaurací a její bezprost�edního okolí. To znamená, že jsem 

navrhla, jak by m�la být �ešena zele� v okolí domu, cesty v�etn� chodník�. U p�íjezdové 

cesty jsem navrhla zp�sob parkování. Cílem práce bylo dodržení veškeré náro�nosti stavby  

a ty jsem zpracovala v souladu se všemi platnými �eskými normami.  
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