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Anotace 

V této diplomové práci se zabývám z pohledu stavebn� technologického, novostavbou 

objektu ob�anské vybavenosti v �enov� u Ostravy. Objekt je navr�en v centru m�sta na 

Radni�ním nám�stí. Objekt je �e�en jako t�ípodla�ní �elezobetonový monolitický skelet 

s plochou st�echou. V objektu jsou situovány podzemní gará�e, obchod se smí�eným zbo�ím a 

knihovna. Diplomová práce se skládá ze dvou �ástí. Ve stavební �ásti se zabývám 

konstruk�ním �e�ením projektu tak, aby odpovídal platným normám a legislativ�. 

V technologické �ásti se zabývám technologickým postupem provád�ní zd�ných konstrukcí a 

technologickým postupem provád�ní sádrokartonových p�í�ek. Tato diplomová práce dále 

obsahuje polo�kový rozpo�et stavby a harmonogram stavebních prací. 

This graduation thesis discusses in terms of building technology about new 

construction of civic amenity in �enov. The object is situated in the city center on Radni�ní 

square. This concrete-steel monolithic skeleton with flat rooftop is designed as three storeyed. 

(Building is designed as three storeyed, conrete-steel monolithic skeleton with flat rooftop.) 

There are underground garages, grcery shop and library situated in the object. This graduation 

thesis consists of two parts. I�m discussing the structural design of the project in structural 

part so all valid norms and legislation. In the structural part I�m discussing the structural 

desing in the correct way of valid norms and legislation. In technological part I�m handling 

with technological process  of mansory construction and implementation of the technological 

process of plasterboard walls. This graduation thesis also includes itemized budget of the 

project and construction schedule. 
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Seznam pou�itých symbol� a zkratek 

BOZP - bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

cca - cirka 

�. - �íslo 

�SN - �eská státní norma 

EPS - expandovaný polystyren 

FAST - stavební fakulta 

K� - korun �eských 

km - kilometr, délková jednotka, 1 km = 1000 metr�

k.ú. - katastrální ú�ad 

m - metry, základní délková jednotka 

mm - milimetry, základní délková jednotka, 1 mm = 0,001 metr�

m2 - metry �tvere�ní 

m3 - metry krychlové 

NP - nadzemní podla�í 

TZB - technické za�ízení budov 

odst. - odstavec 

parc. - parcela 

Pop�. - pop�ípad�

Resp. - respektive 

R� - revizní �achta 

SDK - sádrokartón 

Sb. - sbírky, sbírka 

S. O. - stavební objekt 

SV - sv�tlost 

SmVaK - Severomoravské vodovody a kanalizace 

Tis. - tisíc 

Tl. - tlou��ka 

DN - jmenovitý vnit�ní pr�m�r potrubí 

nn - nízké nap�tí 

B. p. V. - vý�kový systém Baltský po vyrovnání 

S-JTSK - sou�adnicový systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 
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PP - podzemní podla�í 

M - m��ítko 

l - litr 

kg - kilogram 

°C - stupn� Celsia 

d - délka 

� - �í�ka 

v - vý�ka 

ks - kusy 
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1. Úvod 

P�edm�tem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení 

stavby.  Tato diplomová práce se skládá ze dvou �ástí, a to z dokumentace pro �ást stavební a 

dokumentace pro �ást technologickou. 

Stavební �ást obsahuje �ást textovou a �ást výkresovou. Textovou �ást tvo�í pr�vodní 

zpráva, souhrnná technická zpráva, zásady organizace výstavby, dokumentace stavby a 

technická zpráva. Výkresová �ást zahrnuje výkresovou dokumentaci objektu. 

Technologická �ást obsahuje technologické postupy provád�ní zd�ných konstrukcí 

Porotherm a sádrokartonových p�í�ek Rigips. Dále obsahuje polo�kový rozpo�et a 

harmonogram stavebních prací pro výkopy, základy, hrubou stavbu a zast�e�ení. 

V diplomové práci je �e�en objekt umíst�ný ve m�st� �enov. Nosná konstrukce 

objektu je �e�ena jako �elezobetonový monolitický skelet s výpl�ovým zdivem Porotherm. 

Objekt má jedno podzemní a dv� nadzemní podla�í. St�echa je �e�ena jako plochá 

jednoplá��ová, nev�traná. Skelet je zalo�en na �elezobetonových patkách. 

Objekt �e�ený v této diplomové práci je umíst�ný na pozemku v m�ste�ku �enov u 

Ostravy. V �enov� �ije asi 6000 obyvatel, p�evá�n� v rodinných domech. Ve m�st� se také 

nachází n�kolik bytových dom�. M�sto se rozkládá v okrese Ostrava � m�sto na území o 

rozloze 16,63 km2 v nadmo�ské vý�ce 255 m. Ve m�st� je n�kolik významných památek, jako 

je barokní kostel proz�etelnosti bo�í, budova Základní um�lecké �koly. Tyto stavby se 

nacházejí v zámeckém parku. V centru m�sta je základní devítiletá �kola, �kolka a m�stský 

ú�ad. 
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2. A Pr�vodní zpráva 

2.1 Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby:   Objekt ob�anské vybavenosti (Building of Civic Amenities) 

Druh stavby:   novostavba 

Místo stavby:   Radni�ní nám�stí, 739 34 �enov 

Okres:    Ostrava - M�sto 

Stavební ú�ad:   �enov 

Katastrální území:  �enov u Ostravy, parcely �. 67/2, 67/3, 68/2, 68/4, 68/5, 68/6, 

68/7, 68/8  

Katastrální ú�ad:  Ostrava 

Kraj:     Moravskoslezský kraj 

Investor:   M�stský ú�ad �enov, Radni�ní nám�stí 300; 739 34 �enov  

Projektant:   Bc. Gabriela Vejlupková, VN 2 PVS 01, V�B - TU Ostrava 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Miloslav �indel 

Datum:   11/2011 

2.2 Údaje o dosavadním vyu�ití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a 

o majetkoprávních vztazích 

Objekt ob�anské vybavenosti se nachází v �enov� na Radni�ním nám�stí. Budova se 

nachází v centru m�sta, proto je tato �ást obce zastav�na p�edev�ím budovami ob�anské 

vybavenosti. V t�sné blízkosti se nachází m�stský ú�ad �enov, základní devítiletá �kola, 

hasi�ská zbrojnice, kostel a obchodní zóna. Ve�keré parcely, kterých se výstavba dotýká, jsou 

ve vlastnictví investora. Parcely, kterými povedou p�ípojky vody, elektrické energie, plynu a 

kanalizace jsou ve vlastnictví m�sta �enov.  
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2.3 Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Budova ob�anské vybavenosti se nachází p�ibli�n� 35 m od ulice Obecní a v t�sné 

blízkosti Radni�ního nám�stí. Parkování u budovy bude zaji�t�no stávajícím parkovi�t�m 

o kapacit� 36 míst v�etn� 2 míst pro automobily osob se sní�enou schopností pohybu. 

Parkovi�t� je p�ístupn� z ulice Obecní. Dal�í parkovací místa budou umíst�ny v podzemních 

gará�ích budovy ob�anské vybavenosti. Kapacita bude 10 parkovacích míst v�etn� 1 místa 

pro automobily osob se sní�enou schopností pohybu. Vjezd do podzemních gará�í bude 

z ulice Obecní.  Parkování pro zam�stnance bude zaji�t�no vybudovaným parkovi�t�m 

o kapacit� 6 parkovacích míst. Parkovi�t� pro zam�stnance bude p�ístupn� z ulice Obecní. 

P�íjezd pro zásobování bude zaji�t�n z ulice Obecní.  

K budov� ob�anské vybavenosti budou p�ivedeny ve�keré p�ípojky in�enýrských sítí. 

Vodovodní p�ípojka DN 50 bude napojena na vodovodní �ád DN 100. Celková délka 

vodovodní p�ípojky bude 55,0 m. Odpadní a de��ové vody z budovy budou svedeny do 

kanaliza�ní p�ípojky DN 200 napojené na kanaliza�ní �ád m�sta �enov. Délka kanaliza�ní 

p�ípojky je 56 m. Plynovodní p�ípojka bude dlouhá 54 m. P�ípojka bude provedena v DN 32 a 

bude p�ipojena na st�edotlaký rozvod. Napojení na sí� nn bude zaji�t�no vybudováním 

p�ípojky nn 400 kV ze stávající rozvodné sít� z nejbli��ího betonového sloupu. Ve�keré 

p�ípojky in�enýrských sítí budou vedeny pod zemí.  

Na území výstavby byl proveden hydrogeologický pr�zkum. Úrove� hladiny 

podzemní vody je 2,30 m pod úrovní základové spáry. In�enýrskogeologickým pr�zkumem 

bylo zji�t�no, �e je Základová p�da tvo�ena pís�ito-jílovými hlínami pevné konzistence. 

2.4 Informace o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�

Po�adavky dot�ených orgán� budou zapracovány do dokladové �ásti dokumentace. 
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2.5 Informace o dodr�ení obecných po�adavk� na výstavbu 

Budova ob�anské vybavenosti bude provedena v souladu s vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., 

o technických po�adavcích na stavby.  

2.6 Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�

územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Navrhované �e�ení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

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

v dot�eném území 

Stavba nemá v�cné a �asové vazby na okolní výstavbu. 

2.8 P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

Datum zahájení výstavby: 5. 3. 2013 

Datum ukon�ení výstavby: 1. 4. 2014

Postup prací vyplývá z �asového plánu výstavby, pop�. vyplyne ze stavebn�-

technologické p�ípravy realiza�ní firmy. 

2.9 Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu �ivotního 

prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové plo�e budovy bytové �i nebytové v 

m2, a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových 

Zastav�ná plocha ....................................................................................487 m² 

Obestav�ný prostor................................................................................3777 m³ 
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Zpevn�né plochy ..................................................................................1021 m² 

P�edpokládaná cena objektu je............................................cca 24 172 800 K�
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3. B Souhrnná technická zpráva 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �e�ení 

3.1.1 Zhodnocení staveni�t�, u zm�ny dokon�ené stavby té� vyhodnocení sou�asného 

stavu konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�

Výstavba budovy ob�anské vybavenosti bude probíhat na volné parcele, která je 

situována v mírn� sva�itém území. Pozemek není zarostlý stromy, je zatravn�n. Parcela le�í 

v t�sné blízkosti okolní zástavby. Staveni�t� i p�esto bude mít dostate�nou rozlohu a bude 

dob�e p�ístupné z ulice Obecní. Staveni�t� bude napojeno na rozvod vody a elektrické energie. 

Staveni�t� bude oploceno a osv�tleno. Oplocení staveni�t� bude zhotoveno z vlnitého plechu 

do vý�ky 1,8 m kotveného k ocelovým sloupk�m.  

V rámci hydrogeologického pr�zkumu byla zji�t�na hladina podzemní vody 2,30 m 

pod úrovní základové spáry. In�enýrskogeologickým pr�zkumem bylo zji�t�no, �e je 

základová p�da tvo�ena pís�ito-jílovými hlínami pevné konzistence. 

Pozemek není situován v památkové rezervaci ani zón�. 

3.1.2 Urbanistické a architektonické �e�ení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících 

Budova ob�anské vybavenosti bude zasazena do okolní zástavby, kterou nebude svým 

vzhledem ani funkcí vá�n� naru�ovat. Podélná osa objektu bude rovnob��ná s podélnou osou 

stávajícího parkovi�t�. Objekt spl�uje závazné pokyny zadané regula�ním plánem. 

P�dorys objektu ob�anské vybavenosti je ve tvaru dvou vedle sebe le�ících obdélník�, 

z ní� jeden je del�í ne� druhý. Stavba má jedno podzemní a dv� nadzemní podla�í. Vstup do 

objektu je ze severní strany objektu. Vykládací rampa pro zásobování je z ji�ní strany objektu. 

Vjezd do podzemních gará�í je na východní stran� objektu. V podzemním podla�í jsou 

umíst�ny podzemní gará�e a technické zázemí budovy. Z podzemních gará�í se vychází p�es 
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komunika�ní prostor domu. Komunika�ní prostor domu prochází p�es v�echna podla�í. 

V komunika�ním prostoru je schodi�t� a výtah.  

V prvním nadzemním podla�í je situována prodejna smí�eného zbo�í. První podla�í je 

d�leno na t�i základní zóny. Na zónu pro zam�stnance, skladovou zónu a prodejní zónu. Zóna 

pro zam�stnance je p�ístupná z komunika�ního prostoru vlastním vchodem. V zón� pro 

zam�stnance je umíst�na �atna, kancelá�, sociální za�ízení a úklidová komora. Ze zóny pro 

zam�stnance se plynule p�echází do skladové zóny, ve které jsou situovány chladírenské a 

mrazírenské boxy. Skladová zóna je rovn�� p�ístupná p�es rampu pro zásobování a také 

dve�mi p�es prodejní zónu. Prodejní zóna je p�ístupná pro zákazníky pouze z komunika�ní 

zóny.  

V druhém nadzemním podla�í je situovaná knihovna. Druhé podla�í je d�leno na dv�

základní zóny. Na zónu pro zam�stnance, zónu knihovny. Zóna pro zam�stnance je p�ístupná 

z komunika�ního prostoru vlastním vchodem. V zón� pro zam�stnance je umíst�na �atna, 

sklad knih, sociální zázemí a úklidová komora. Ze zóny pro zam�stnance je p�ístup do zóny 

knihovny. Zóna knihovny je pro náv�t�vníky p�ístupná z komunika�ního prostoru. Pro 

náv�t�vníky je p�ímo ze zóny knihovny p�ístupno sociální zázemí. Ve druhém podla�í je nad 

prostorem pro zam�stnance vybudován výlez na st�echu. 

3.1.3 Technické �e�ení s popisem pozemních staveb a in�enýrských staveb a �e�ení 

vn�j�ích ploch 

Objekt ob�anské vybavenosti je �e�en jako podsklepený s dv�ma nadzemními 

podla�ími. Nosný konstruk�ní systém je zvolen jako monolitický �elezobetonový skelet se 

skrytými pr�vlaky. Sloupy jsou zalo�eny na �elezobetonových patkách. Stropní konstrukce 

jsou provedeny jako �elezobetonové monolitické desky. Jako výpl�ové zdivo budou pou�ity 

cihly Porotherm 40 Profi DRYFIX. P�í�ky budou provedeny z cihel 11,5 Porotherm Profi 

DRYFIX. Ve variantním �e�ení projektu budou p�í�ky �e�eny jako sádrokartonové p�í�ky 

Rigips. Jako vertikální komunikace mezi jednotlivými podla�ími slou�í �elezobetonové 

monolitické schodi�t� a osobní výtah. St�echa je navr�ena plochá jednoplá��ová, nev�traná. 

Objekt je zateplen tepelnou izolací Isover.  
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3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Budova ob�anské vybavenosti se nachází p�ibli�n� 35 m od ulice Obecní a v t�sné 

blízkosti Radni�ního nám�stí. Parkování u budovy bude zaji�t�no stávajícím parkovi�t�m o 

kapacit� 36 míst v�etn� 2 míst pro automobily osob se sní�enou schopností pohybu. 

Parkovi�t� je p�ístupn� z ulice Obecní. Dal�í parkovací místa budou umíst�ny v podzemních 

gará�ích budovy ob�anské vybavenosti. Kapacita bude 10 parkovacích míst v�etn� 1 místa 

pro automobily osob se sní�enou schopností pohybu. Vjezd do podzemních gará�í bude 

z ulice Obecní.  Parkování pro zam�stnance bude zaji�t�no vybudovaným parkovi�t�m o 

kapacit� 6 parkovacích míst. Parkovi�t� pro zam�stnance bude p�ístupn� z ulice Obecní. 

P�íjezd pro zásobování bude zaji�t�n z ulice Obecní.  

K budov� ob�anské vybavenosti budou p�ivedeny ve�keré p�ípojky in�enýrských sítí. 

Vodovodní p�ípojka DN 50 bude napojena na vodovodní �ád DN 100. Celková délka 

vodovodní p�ípojky bude 55,0 m. Odpadní a de��ové vody z budovy budou svedeny do 

kanaliza�ní p�ípojky DN 200 napojené na kanaliza�ní �ád m�sta �enov. Délka kanaliza�ní 

p�ípojky je 56 m. Plynovodní p�ípojka bude dlouhá 54 m. P�ípojka bude provedena v DN 32 a 

bude p�ipojena na st�edotlaký rozvod. Napojení na sí� nn bude zaji�t�no vybudováním 

p�ípojky nn 400 kV ze stávající rozvodné sít� z nejbli��ího betonového sloupu. Ve�keré 

p�ípojky in�enýrských sítí budou vedeny pod zemí. 

3.1.5 �e�ení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �e�ení dopravy v klidu, 

dodr�ení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svá�ném 

území 

Objekt se nebude nacházet na poddolovaném území. Nevy�aduje �ádné zvlá�tní 

opat�ení. Objekt bude napojen na dopravní i technickou infrastrukturu viz kapitola 3.1.4. 
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3.1.6. Vliv stavby na �ivotní prost�edí a �e�ení jeho ochrany 

Vytáp�ní objektu bude probíhat pomocí plynového kotle s nuceným odtahem spalin. 

Vytáp�ní plynem nebude významnou m�rou ovliv�ovat �ivotní prost�edí.  

Spla�kové vody budou pomocí kanaliza�ní p�ípojky svedeny do m�stské kanalizace, 

která je vedena na ulici Obecní. Vzhledem k pou�ití kanalizace nebudou spla�kové vody 

ohro�ovat �ivotní prost�edí. 

Stavební su�, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbli��í �ízenou skládku 

dle p�íslu�ných p�edpis� - zajistí dodavatelská stavební firma. B�hem výstavby vzniknou 

odpady, které lze za�adit do jednotlivých kategorií podle Katalogu odpad� - vyhlá�ka 

�. 381/2001 Sb. 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 01 01 Beton, omítky 

17 01 03 Keramické výrobky 

17 02 01 D�evo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01 Asfaltové sm�si obsahující dehet 

17 04 05 �elezo a ocel 

17 04 07 Sm�sné kovy 

17 04 10 Kabely 

17 05 04 Vyt��ená zemina 

17 06 04 Izola�ní materiály 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpou�t�dla nebo jiné nebezpe�né látky. 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod �íslem 08 01 11 

K ukládání odpad�, které vzniknou za provozu budovy, budou slou�it odpadní nádoby. 

Odpady budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu v obci. 



Diplomová práce 

�

�

��
23 

�

� �

P�i dodr�ování projektu, v�ech souvisejících norem a správného vedení v�ech prací, 

nebude stavba vykazovat �ádné negativní vlivy na �ivotní prost�edí. Stavba a ani její provoz 

nevy�adují speciální ochranu proti hluku. P�i výstavb� nedojde k naru�ení �ádných 

ochranných pásem a nevzniknou nároky na z�ízení nových. P�i realizaci stavby se 

nep�edpokládá zne�i�t�ní podzemních nebo povrchových vod. 

3.1.7 �e�ení bezbariérového u�ívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 

komunikací 

Ve�keré p��í komunikace p�ímo související a navazující na objekt ob�anské 

vybavenosti jsou provedeny v souladu s vyhlá�kou �. 398/2009 Sb., o obecných technických 

po�adavcích zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb a umo��ují snadný p�ístup osobám 

se sní�enou schopností pohybu a orientace. Parkovi�t� ur�ené pro náv�t�vníky objektu 

disponuje t�emi parkovacími místy pro vozidla osob se sní�enou schopností pohybu. Z t�chto 

parkovacích míst je zaji�t�n bezbariérový p�ístup k objektu. Podzemní gará�e disponují 

jedním místem pro vozidla osob se sní�enou schopností pohybu. Z podzemních gará�í je 

p�ístup do vy��ích pater zaji�t�n výtahem. 

3.1.8 Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 

dokumentace 

V rámci hydrogeologického pr�zkumu byla zji�t�na hladina podzemní vody 2,30 m 

pod úrovní základové spáry. In�enýrskogeologickým pr�zkumem bylo zji�t�no, �e je 

základová p�da tvo�ena pís�ito - jílovými hlínami pevné konzistence. 
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3.1.9 Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a vý�kový 

systém 

Vý�kopisné zam��ení bude provedeno v systému B.p.V. K polohopisnému zam��ení 

stavby bude pou�it sou�adnicový systém S-JTSK. Objekt bude vytý�en odbornou geodetickou 

firmou. 

3.1.10 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a in�enýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO 01 Objekt ob�anské vybavenosti 

SO 02 Zpevn�né plochy, chodníky 

SO 03 Plocha parkovi�t�

SO 04 Rampa, sjezd do gará�e 

SO 05 Terénní a parkové úpravy 

SO 06 Kanaliza�ní p�ípojka 

SO 07 Plynovodní p�ípojka 

SO 08 Vodovodní p�ípojka 

SO 09 P�ípojka NN 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 

ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

V pr�b�hu výstavby dojde ke zvý�ení hluku a pra�nosti v okolí stavby. Po dokon�ení 

stavba nebude mít na okolní pozemky ani stavby �ádný negativní vliv. Realizace tohoto 

projektu bude mít spí�e pozitivní vliv na celkovém vzhledu okolí. 
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3.1.12 Zp�sob zaji�t�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není uveden 

v �ásti F 

P�i výstavb� je nutné dodr�ovat tyto právní p�edpisy: 

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

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

- zákon �. 309/2006 Sb., zákon o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci 

- na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na pracovi�ti s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky 

-Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveni�ti 

- na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní 

prost�edí 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Statickým výpo�tem je prokázáno, �e stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení na ni 

p�sobící v pr�b�hu výstavby a u�ívání nem�lo za následek: 

- z�ícení stavby nebo její �ásti 

- v�t�í stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 

- po�kození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného vybavení 

v d�sledku v�t�ího p�etvo�ení nosné konstrukce 

- po�kození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�

Statické �e�ení tvo�í samostatnou p�ílohu. V rámci diplomové práce nebylo �e�eno. 

3.3 Po�ární bezpe�nost 

- zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu 
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- omezení rozvoje a �í�ení ohn� a kou�e ve stavb�

- omezení �í�ení po�áru na sousední stavbu 

- umo�n�ní evakuace osob a zví�at 

- umo�n�ní bezpe�ného zásahu jednotek po�ární ochrany 

Po�ární bezpe�nost tvo�í samostatnou p�ílohu. V rámci diplomové práce nebylo 

�e�eno. 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a �ivotního prost�edí 

Vytáp�ní objektu bude probíhat pomocí plynového kotle s nuceným odtahem spalin. 

Vytáp�ní plynem nebude významnou m�rou ovliv�ovat �ivotní prost�edí.  

Spla�kové vody budou pomocí kanaliza�ní p�ípojky svedeny do m�stské kanalizace, 

která je vedena na ulici Obecní. Vzhledem k pou�ití kanalizace nebudou spla�kové vody 

ohro�ovat �ivotní prost�edí. 

Stavební su�, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbli��í �ízenou skládku 

dle p�íslu�ných p�edpis� - zajistí dodavatelská stavební firma. B�hem výstavby vzniknou 

odpady, které lze za�adit do jednotlivých kategorií podle Katalogu odpad� - vyhlá�ka 

�. 381/2001 Sb. 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 01 01 Beton, omítky 

17 01 03 Keramické výrobky 

17 02 01 D�evo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01 Asfaltové sm�si obsahující dehet 

17 04 05 �elezo a ocel 

17 04 07 Sm�sné kovy 
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17 04 10 Kabely 

17 05 04 Vyt��ená zemina 

17 06 04 Izola�ní materiály 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpou�t�dla nebo jiné nebezpe�né látky. 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod �íslem 08 01 11 

K ukládání odpad�, které vzniknou za provozu budovy, budou slou�it odpadní nádoby. 

Odpady budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu v obci. 

P�i dodr�ování projektu, v�ech souvisejících norem a správného vedení v�ech prací, 

nebude stavba vykazovat �ádné negativní vlivy na �ivotní prost�edí. Stavba a ani její provoz 

nevy�adují speciální ochranu proti hluku. P�i výstavb� nedojde k naru�ení �ádných 

ochranných pásem a nevzniknou nároky na z�ízení nových. P�i realizaci stavby se 

nep�edpokládá zne�i�t�ní podzemních nebo povrchových vod. 

3.5 Bezpe�nost p�i u�ívání 

Bezpe�nost objektu p�i jeho u�ívání je podmín�na pravidelnou údr�bou, kterou bude 

zaji��ovat investor a u�ivatel domu. 

3.6 Ochrana proti hluku 

Objekt ob�anské vybavenosti se nenachází v území se zvlá�� zvý�eným výskytem 

hluku. P�ípadný hluk z p�ilehlých komunikací zachytí samotná konstrukce. 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

P�i stavb� objektu budou pou�ity materiály, které vyhovují tepeln� technickým 

po�adavk�m. V objektu nebude docházet k tepelným ztrátám. 
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3.8 �e�ení p�ístupu a u�ívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Ve�keré p��í komunikace p�ímo související a navazující na objekt ob�anské 

vybavenosti jsou provedeny v souladu s vyhlá�kou �. 398/2009 Sb., o obecných technických 

po�adavcích zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb a umo��ují snadný p�ístup osobám 

se sní�enou schopností pohybu a orientace. Parkovi�t� ur�ené pro náv�t�vníky objektu 

disponuje t�emi parkovacími místy pro vozidla osob se sní�enou schopností pohybu. Z t�chto 

parkovacích míst je zaji�t�n bezbariérový p�ístup k objektu. Podzemní gará�e disponují 

jedním místem pro vozidla osob se sní�enou schopností pohybu. Z podzemních gará�í je 

p�ístup do vy��ích pater zaji�t�n výtahem. 

3.9 Ochrana stavby p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího prost�edí. Radon, agresivní spodní 

vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe�nostní pásma 

V oblasti výstavby se nenachází �ádné z uvedených �kodlivých ú�ink�. 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních po�adavk� na situování a stavební �e�ení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva je �e�eno tím, �e realizace stavby vylu�uje v daném míst� provád�t 

stavební práce v no�ních hodinách. Provede se provizorní oplocení staveni�t�. 

3.11 In�enýrské stavby (objekty) 

3.11.1 Odvodn�ní území v�etn� zne�kod�ování odpadních vod 

Odpadní a de��ové vody z budovy budou svedeny do kanaliza�ní p�ípojky DN 200 

napojené na kanaliza�ní �ád m�sta �enov. Délka kanaliza�ní p�ípojky je 56 m. Vnit�ní 

rozvody kanalizace budou vedeny ve vynechaných drá�kách ve zdivu, nebo v samostatných 

�achtách. V základech a stropech budou vynechány prostupy pro pr�chod potrubí. 
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3.11.2 Zásobování vodou

Do budovy bude p�ivedena pitná voda vodovodní p�ípojkou. Vodovodní p�ípojka DN 

50 bude napojena na vodovodní �ád DN 100. Celková délka vodovodní p�ípojky bude 55,0 m. 

Vnit�ní rozvody vody budou vedeny ve vynechaných drá�kách ve zdivu, nebo v samostatných 

�achtách. V základech a stropech budou vynechány prostupy pro pr�chod potrubí. Vodom�rná 

sestava bude umíst�na v technické místnosti, která se nachází v 1. PP.

3.11.3 Zásobování energiemi 

Elektrická energie 

Napojení na sí� nn bude zaji�t�no vybudováním p�ípojky nn 400 kV ze stávající 

rozvodné sít� z nejbli��ího betonového sloupu. P�ípojka bude vedena pod zemí. Vnit�ní 

kabelá� bude vedena ve vysekaných drá�kách ve zdivu. 

Plynovod a vytáp�ní 

P�ívod plynu do budovy bude zaji�t�n plynovodní p�ípojkou. Plynovodní p�ípojka 

bude dlouhá 54 m. P�ípojka bude provedena v DN32 a bude p�ipojena na st�edotlaký rozvod. 

Vnit�ní rozvod plynu bude veden ve vynechaných drá�kách ve zdivu, nebo v samostatných 

�achtách. 

Vytáp�ní objektu a oh�ev teplé vody bude probíhat pomocí plynového kotle 

s nuceným odtahem spalin. Kotel bude umíst�n v technické místnosti, která se nachází 

v 1. PP. 

3.11.4 �e�ení dopravy 

Budova ob�anské vybavenosti se nachází p�ibli�n� 35 m od ulice Obecní a v t�sné 

blízkosti Radni�ního nám�stí. Parkování u budovy bude zaji�t�no stávajícím parkovi�t�m 

o kapacit� 36 míst v�etn� 2 míst pro automobily osob se sní�enou schopností pohybu. 

Parkovi�t� je p�ístupn� z ulice Obecní. Dal�í parkovací místa budou umíst�ny v podzemních 
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gará�ích budovy ob�anské vybavenosti. Kapacita bude 10 parkovacích míst v�etn� 1 místa 

pro automobily osob se sní�enou schopností pohybu. Vjezd do podzemních gará�í bude 

z ulice Obecní.  Parkování pro zam�stnance bude zaji�t�no vybudovaným parkovi�t�m 

o kapacit� 6 parkovacích míst. Parkovi�t� pro zam�stnance bude p�ístupn� z ulice Obecní. 

P�íjezd pro zásobování bude zaji�t�n z ulice Obecní. 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Parkovi�t� a p�íjezdové komunikace budou zhotoveny z asfaltu. Chodníky a zpevn�né 

plochy budou zhotoveny z betonové zámkové dla�by. Na terénní úpravy bude pou�ita sejmutá 

ornice, která bude b�hem výstavby ulo�ena na mezideponii v areálu staveni�t�. Vegeta�ní 

úpravy se budou provád�t a� po dokon�ení v�ech stavebních prací. 

3.11.6 Elektronické komunikace 

P�ipojení na elektronické komunikace není sou�ástí této projektové dokumentace. 
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4. C Situace stavby 

4.1. Výkresová dokumentace 

Situace stavby je obsa�ena ve výkresové dokumentaci Výkres �. F1.01 - Situace (M 

1:200) 
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5. D Dokladová �ást 

5.1 stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v pr�b�hu zpracování projektové 

dokumentace 

  

V rámci diplomové práce nebylo �e�eno. 

5.2 pr�kaz energetické náro�nosti budovy podle zákona o hospoda�ení energií 

V rámci diplomové práce nebylo �e�eno. 
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6. E Zásady organizace výstavby 

6.1 Technická zpráva 

6.1.1. Identifika�ní údaje stavby 

Název stavby:   Objekt ob�anské vybavenosti (Building of Civic Amenities) 

Druh stavby:   novostavba 

Místo stavby:   Radni�ní nám�stí, 739 34 �enov 

Okres:    Ostrava - M�sto 

Stavební ú�ad:   �enov 

Katastrální území:  �enov u Ostravy, parcely �. 67/2, 67/3, 68/2, 68/4, 68/5, 68/6, 

68/7, 68/8  

Katastrální ú�ad:  Ostrava 

Kraj:     Moravskoslezský kraj 

Investor:   M�stský ú�ad �enov, Radni�ní nám�stí 300; 739 34 �enov  

Projektant:   Bc. Gabriela Vejlupková, VN 2 PVS 01, V�B - TU Ostrava 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Miloslav �indel 

Datum:   11/2011 

6.1.2 Informace o rozsahu a stavu staveni�t�, p�edpokládané úpravy staveni�t�, oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveni�t�

Staveni�t� se bude nacházet na parcelách 67/2, 67/3, 68/2, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8. 

Parcely se nachází v �enov� u Ostravy. Pozemek je mírn� sva�itý. V rámci 

hydrogeologického pr�zkumu byla zji�t�na hladina podzemní vody 2,30 m pod úrovní 

základové spáry. In�enýrskogeologickým pr�zkumem bylo zji�t�no, �e je základová p�da 

tvo�ena pís�ito-jílovými hlínami pevné konzistence. Na staveni�ti se nenachází �ádné stávající 

objekty ani porosty. Pozemek pro za�ízení staveni�t� je �lenitý. Rozloha staveni�t� je 

p�ibli�n� 2500 m2. Oplocení staveni�t� bude provedeno pomocí mobilního plotu typu F2. 

Dílce jsou vyrobeny z pozinkovaných drát� a mají vý�ku 2 m �í�ku a 2 m na délku. Ze 

stejných plotových dílc� bude zhotovena i dvouk�ídlá brána. Brána bude uzamykatelná. 
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Nosná konstrukce oplocení bude tvo�ena ocelovými trubkami, které budou zasazeny do 

betonových prefabrikovaných patek. Vjezd na staveni�t� bude vybudován v jihovýchodní 

�ásti staveni�t� a bude p�ístupný z ulice Obecní. Vnitrostaveni�tní komunikace bude mít �í�ku 

3 m a bude vedena okolo budoucího objektu. Komunikace bude provedena ze 

�elezobetonových silni�ních panel� TVAR 3000 SP o rozm�rech 3000 x 1000 x 150 mm o 

hmotnosti 1 065kg. Panely se osadí do �t�rkopískového podlo�í tlou��ky 100 mm. 

Vnitrostaveni�tní komunikace musí být pravideln� udr�ována, tak aby nedocházelo ke 

zne�i��ování vozidel a následn� tak i ve�ejné komunikace. Podél komunikace budou umíst�ny 

jednotlivé sklady a skládky, �ím� bude zaji�t�n plynulý a bezpe�ný tok materiálu na stavbu. 

Na staveni�ti bude z�ízena jedna mezideponie. Na mezideponii bude ulo�ena ornice, která se 

pou�ije na úpravy terénu. Ornice se ulo�í na mezideponii a pou�ije se p�i finálních zemních 

úpravách okolí objektu.  

6.1.3 Významné sít� technické infrastruktury 

  

Na staveni�ti budou provedeny nové p�ípojky vody, elektrické energie a kanalizace. 

6.1.4 Napojení staveni�t� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveni�t� apod. 

P�ívod elektrické energie, vody a odvod spla�kových vod bude proveden pomocí 

jednotlivých p�ípojek.  

Elektrická energie - Napojení na sí� nn bude zaji�t�no vybudováním p�ípojky nn 400 kV ze 

stávající rozvodné sít� z nejbli��ího betonového sloupu. Elektrická energie bude po staveni�ti 

rozvedena pod povrchem. 

Voda - Vodovodní p�ípojka DN 50 bude napojena na vodovodní �ád DN 100. Celková délka 

vodovodní p�ípojky bude 55,0 m. K m��ení spot�eby vody na staveni�ti bude vybudována 

vodom�rná �achta s vodom�rem a uzáv�rem. 



Diplomová práce 

�

�

��
35 

�

� �

Kanalizace � Odpadní a de��ové vody z budovy budou svedeny do kanaliza�ní p�ípojky DN 

200 napojené na kanaliza�ní �ád m�sta �enov. Délka kanaliza�ní p�ípojky je 56 m. 

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

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveni�t� bude zabezpe�eno proti vniknutí neoprávn�ných osob pomocí mobilního 

plotu z pozinkovaných drát�. Plot bude vysoký 2 m. Ze stejných plotových dílc� bude 

zhotovena i dvouk�ídlá brána. Brána bude uzamykatelná. Nosná konstrukce oplocení bude 

tvo�ena ocelovými trubkami, které budou zasazeny do betonových prefabrikovaných patek. 

Plot bude opat�en v n�kolika místech tabulkou s nápisem �nepovolaným vstup zakázán�. 

Vozidla stavby nijak neovlivní podmínky stávající dopravy. V pr�b�hu realizace stavby 

naroste míra hluku a pra�nosti. Míra hlu�nosti a pra�nosti nesmí p�ekro�it povelné limity.  

6.1.6 Uspo�ádaní a bezpe�nost staveni�t� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

Po dobu výstavby bude provád�na kontrola a �i�t�ní dojí�d�jících vozidel, aby 

nedocházelo ke zne�i��ování komunikace. Výstavba objektu nebude nijak výrazn� naru�ovat 

b�h p�ilehlého okolí. Celé staveni�t� bude oploceno. Na staveni�ti se nebude pracovat v noci, 

aby nebylo naru�eno hledisko ve�ejných ob�anských zájm�. Míra hlu�nosti a pra�nosti 

nep�ekro�í povolené limity. 

6.1.7 �e�ení za�ízení staveni�t� v�etn� vyu�ití nových a stávajících objekt�

Na staveni�ti budou vybudovány sklady a skládky stavebního materiálu. Sklady a 

skládky budou na staveni�ti situovány tak, aby zabezpe�ily plynulý odb�r skladovaného 

materiálu postupn� s pr�b�hem výstavby. 

Skládky stavebních materiálu budou umíst�ny podél staveni�tní komunikace. Skládky 

budou umíst�ny v dosahu je�ábu. Skládky budou provedeny ze silni�ních �elezobetonových 
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panel�. Panely se osadí do �t�rkopískového podlo�í tlou��ky 100 mm. Na staveni�ti budou 

z�ízeny tyto skládky: 

- 2 x skládka zdícího materiálu o rozm�rech 5,5 x 8,0 m 

- 2 x skládka betoná�ské výztu�e o rozm�rech 4,0 x 8,0 m 

- 2 x skládka systémového bedn�ní o rozm�rech 4,0 x 8,0 m 

- 2 x skládka le�ení o rozm�rech 4,0 x 8,0 m 

- 1 x skládka ornice o rozm�rech 7,0 x 18,0 m 

Umíst�ní v�ech skládek je patrné na výkresu F1.02 � Za�ízení staveni�t� (M 1:200) 

Sklady budou provedeny jako skladovací bu�ky firmy CONTIMADE typu 24 A 

o rozm�rech 6058 x 2435 x 2610 mm. Bu�ky budou ulo�eny na silni�ních �elezobetonových 

panelech. Panely se osadí do �t�rkopískového podlo�í tlou��ky 100 mm. V�echny sklady 

budou umíst�ny podél staveni�tní komunikace. Na staveni�ti budou z�ízeny tyto sklady: 

- Sklad ná�adí bu�ka  

- Sklad pytlovaných sm�sí 

- Sklad izola�ních hmot 

Umíst�ní v�ech sklad� je patrné na výkresu F1.02 � Za�ízení staveni�t� (M 1:200) 

Mimo sklady a skládky bude na staveni�ti z�ízeno zázemí pro zam�stnance a 

stavbyvedoucího. Toto zázemí bude provedeno z bun�k CONTIMADE. Bu�ky 

stavbyvedoucího, mistra a sociální zázemí budou p�ipojeny na sí� elektrické energie na vodu 

a na kanalizaci. Vrátnice a �atna budou p�ipojeny na sí� elektrické energie. Bu�ky budou 

ulo�eny na silni�ních �elezobetonových panelech. Panely se osadí do �t�rkopískového podlo�í 

tlou��ky 100 mm. V�echny sklady budou umíst�ny podél staveni�tní komunikace. Umíst�ní 

v�ech sklad� je patrné na výkresu F1.02 � Za�ízení staveni�t� (M 1:200). Na staveni�ti budou 

z�ízeny tyto bu�ky: 

- Kancelá� stavbyvedoucího  

- Kancelá� mistra 



Diplomová práce 

�

�

��
37 

�

� �

- Vrátnice 

- 3 x �atna 

- Sociální zázemí 

Kancelá�e stavbyvedoucího a mistra jsou provedeny z bun�k CONTIMADE typu 5A 

o rozm�rech 6058 x 2435 x 2610 mm. Bu�ka je vybavena umyvadlem, WC a mini kuchyní. 

Vrátnice je provedena z bun�k CONTIMADE typu 11A o rozm�rech 

2990 x 2435 x 2610 mm. 

�atny jsou provedeny z bun�k CONTIMADE typu 2A o rozm�rech 6058 x 2435 

x 2610 mm. 

Sociální zázemí je provedena z bun�k CONTIMADE typu 19A o rozm�rech 

6058 x 2435 x 2610 mm. Bu�ka je vybavena dv�ma WC, dv�ma sprchami, dv�ma pisoáry a 

�ty�mi umyvadly. Bu�ka je dále vybavena zásobníkovým oh�íva�em vody o objemu 150 l. 

Pro zaji�t�ní vodorovné staveni�tní p�epravy je na staveni�ti umíst�n 

rychlomontovatelný v��ový je�áb Liebherr 32TT, který bude ulo�en na základn� vytvo�ené 

z �elezobetonových silni�ních panel�, které se osadí do �t�rkopískového podlo�í tlou��ky 100 

mm. Rozm�r základny je 4,6 x 5,2 m. Umíst�ní je�ábu je patrno z výkresu F1.02 � Za�ízení 

staveni�t� (M 1:200).  

Pro míchání suchých maltových a omítkových sm�sí bude na staveni�ti umíst�na 

bubnová mícha�ka POWERTEC 460/400V. Mícha�ka má u�ite�ný objem 300 l. Umíst�ní 

mícha�ky je patrné z výkresu F1.02 � Za�ízení staveni�t� (M 1:200).  

Pro vertikální dopravu osob a drobného materiálu je na staveni�ti umíst�n stavební 

výtah Geda 500 Z/ZP. Nosnost tohoto výtahu je 500 kg. Výtah bude zalo�en na 

�elezobetonových panelech, které se osadí do �t�rkopískového podlo�í tlou��ky 100 mm. 

Rozm�r klece je 1,6 x 1,4 m. Umíst�ní stavebního výtahu je patrné z výkresu F1.02 � Za�ízení 

staveni�t� (M 1:200). 



Diplomová práce 

�

�

��
38 

�

� �

6.1.8 Popis staveb za�ízení staveni�t� vy�adujících ohlá�ení 

Na staveni�ti se nebudou vyskytovat stavby vy�adující ohlá�ení stavby podle 

stavebního zákona. 

6.1.9 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, 

plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�ed práci na staveni�ti podle zákona o zaji�t�ní 

dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

P�i výstavb� je nutné dodr�ovat tyto právní p�edpisy: 

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

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

- zákon �. 309/2006 Sb., zákon o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci 

- na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na pracovi�ti s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky 

-Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveni�ti 

- na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní 

prost�edí 

V�ichni pracovníci musí být seznámeni s p�edpisy p�ed zahájením stavebních. 

Pracovníci jsou povinni dodr�ovat technologické postupy a pou�ívat osobní ochranné 

pom�cky podle provád�ných prací. 

6.1.10 Podmínky pro ochranu �ivotního prost�edí p�i výstavb�

Spla�kové vody budou pomocí kanaliza�ní p�ípojky svedeny do m�stské kanalizace, 

která je vedena na ulici Obecní. Vzhledem k pou�ití kanalizace nebudou spla�kové vody 

ohro�ovat �ivotní prost�edí. 
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Stavební su�, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbli��í �ízenou skládku 

dle p�íslu�ných p�edpis� - zajistí dodavatelská stavební firma. B�hem výstavby vzniknou 

odpady, které lze za�adit do jednotlivých kategorií podle Katalogu odpad�- vyhlá�ka �. 

381/2001 Sb. 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 01 01 Beton, omítky 

17 01 03 Keramické výrobky 

17 02 01 D�evo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 01 Asfaltové sm�si obsahující dehet 

17 04 05 �elezo a ocel 

17 04 07 Sm�sné kovy 

17 04 10 Kabely 

17 05 04 Vyt��ená zemina 

17 06 04 Izola�ní materiály 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpou�t�dla nebo jiné nebezpe�né látky. 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod �íslem 08 01 11 

V pr�b�hu výstavby dojde ke zvý�ení hluku a pra�nosti v okolí stavby. Hluk a 

pra�nost nep�ekro�í dovolené limity. V pr�b�hu výstavby je t�eba pravideln� �istit 

p�íjezdovou komunikaci, která je zne�i��ována stavebními vozidly. Zhotovitel musí p�eru�it 

práce na stavb� v dob� no�ního klidu od 22.00 do 6.00 hodin. 

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

Zahájení výstavby 5. 3. 2013 

Dokon�ení výstavby 1. 4. 2014 
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6.2 Výkresová dokumentace 

Za�ízení staveni�t� je obsa�eno ve výkresové dokumentaci Výkres �. F1.02 - Za�ízení 

staveni�t� (M 1:200) 
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7. F Dokumentace stavby (objekt�) 

7.1. Technická zpráva 

7.1.1 Ú�el objektu 

Objekt ob�anské vybavenosti bude slou�it ob�an�m m�sta �enov. Objekt má jedno 

podzemní a dv� nadzemní podla�í. V podzemním podla�í se nachází gará�e a technická 

místnost. V prvním podla�í bude situována prodejna smí�eného zbo�í, sklad a zázemí pro 

zam�stnance. V druhém podla�í bude situována knihovna, sociální zázemí pro náv�t�vníky a 

zázemí pro zam�stnance. 

7.1.2 Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �e�ení a �e�ení 

vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �e�ení p�ístupu a u�ívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

Budova ob�anské vybavenosti bude zasazena do okolní zástavby, kterou nebude svým 

vzhledem ani funkcí vá�n� naru�ovat. Podélná osa objektu bude rovnob��ná s podélnou osou 

stávajícího parkovi�t�. Objekt spl�uje závazné pokyny zadané regula�ním plánem. 

P�dorys objektu ob�anské vybavenosti je ve tvaru dvou vedle sebe le�ících obdélník�, 

z ní� jeden je del�í ne� druhý. Stavba má jedno podzemní a dv� nadzemní podla�í. Vstup do 

objektu je ze severní strany objektu. Vykládací rampa pro zásobování je z ji�ní strany objektu. 

Vjezd do podzemních gará�í je na východní stran� objektu. V podzemním podla�í jsou 

umíst�ny podzemní gará�e a technické zázemí budovy. Z podzemních gará�í se vychází p�es 

komunika�ní prostor domu. Komunika�ní prostor domu prochází p�es v�echna podla�í. 

V komunika�ním prostoru je schodi�t� a výtah.  

V prvním nadzemním podla�í je situována prodejna smí�eného zbo�í. První podla�í je 

d�leno na t�i základní zóny. Na zónu pro zam�stnance, skladovou zónu a prodejní zónu. Zóna 

pro zam�stnance je p�ístupná z komunika�ního prostoru vlastním vchodem. V zón� pro 

zam�stnance je umíst�na �atna, kancelá�, sociální za�ízení a úklidová komora. Ze zóny pro 
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zam�stnance se plynule p�echází do skladové zóny, ve které jsou situovány chladírenské a 

mrazírenské boxy. Skladová zóna je rovn�� p�ístupná p�es rampu pro zásobování a také 

dve�mi p�es prodejní zónu. Prodejní zóna je p�ístupná pro zákazníky pouze z komunika�ní 

zóny.  

V druhém nadzemním podla�í je situovaná knihovna. Druhé podla�í je d�leno na dv�

základní zóny. Na zónu pro zam�stnance, zónu knihovny. Zóna pro zam�stnance je p�ístupná 

z komunika�ního prostoru vlastním vchodem. V zón� pro zam�stnance je umíst�na �atna, 

sklad knih, sociální zázemí a úklidová komora. Ze zóny pro zam�stnance je p�ístup do zóny 

knihovny. Zóna knihovny je pro náv�t�vníky p�ístupná z komunika�ního prostoru. Pro 

náv�t�vníky je p�ímo ze zóny knihovny p�ístupno sociální zázemí. Ve druhém podla�í je nad 

prostorem pro zam�stnance vybudován výlez na st�echu. 

Ve�keré p��í komunikace p�ímo související a navazující na objekt ob�anské 

vybavenosti jsou provedeny v souladu s vyhlá�kou �. 398/2009 Sb., o obecných technických 

po�adavcích zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb a umo��ují snadný p�ístup osobám 

se sní�enou schopností pohybu a orientace. Parkovi�t� ur�ené pro náv�t�vníky objektu 

disponuje t�emi parkovacími místy pro vozidla osob se sní�enou schopností pohybu. Z t�chto 

parkovacích míst je zaji�t�n bezbariérový p�ístup k objektu. Podzemní gará�e disponují 

jedním místem pro vozidla osob se sní�enou schopností pohybu. Z podzemních gará�í je 

p�ístup do vy��ích pater zaji�t�n výtahem. 

Dispozice objektu je patrná z výkresu �. 4 � P�dorys 1. PP (M 1:50), z výkresu 

�. 5 - P�dorys 1. NP (M 1:50), z výkresu �. 6 � P�dorys 2. NP (M 1:50). 

7.1.3 Kapacity, u�itkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 

osv�tlení a oslun�ní 

Zastav�ná plocha ....................................................................................487 m² 

Obestav�ný prostor................................................................................3777 m³ 

Zpevn�né plochy ..................................................................................1021 m² 
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Hlavní vstup je orientován na sever. Prosklené fasády knihovny a zázemí pro 

zam�stnance jsou orientovány na jih. Osv�tlení v objektu je kombinované. Um�lé a p�irozené. 

7.1.4 Technické a konstruk�ní �e�ení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na u�ití objektu 

a jeho po�adovanou �ivotnost 

Objekt ob�anské vybavenosti je �e�en jako podsklepený s dv�ma nadzemními 

podla�ími. Nosný konstruk�ní systém je zvolen jako monolitický �elezobetonový skelet s 

pr�vlaky. Sloupy jsou zalo�eny na �elezobetonových patkách. Stropní konstrukce jsou 

provedeny jako �elezobetonové monolitické desky. Jako výpl�ové zdivo budou pou�ity cihly 

Porotherm 40 Profi DRYFIX. P�í�ky budou provedeny z cihel 11,5 Porotherm Profi 

DRYFIX. Ve variantním �e�ení projektu budou p�í�ky �e�eny jako sádrokartonové p�í�ky 

Rigips. Schodi�t� je navr�eno jako monolitické �elezobetonové. St�echa je navr�ena plochá 

jednoplá��ová, nev�traná. Objekt je zateplen tepelnou izolací Isover. 

Zemní práce 

Objekt bude vystav�n na mírn� sva�itém terénu. P�ed zahájením stavebních prací musí 

odborná geodetická firma vyty�it hlavní vyty�ování body objektu.  Po vyty�ení objektu bude 

provedeno sejmutí ornice do pr�m�rné hloubky 0,2 m, která bude deponována na odd�lené 

skládce tak, �e ji bude mo�no pozd�ji vyu�ít k následným rekultivacím. Po sejmutí ornice 

bude provedena hlavní stavební jáma do hloubky � 4,000 m. Dále bude následovat hloubení 

rýh pro základové pásy a hloubení jam pro základové patky do hloubky -4,650 m. Jáma pro 

výtahovou �achtu se bude hloubit do hloubky � 5,100 m. Hloubení rýh a jam bude probíhat 

strojn�. Do�i��ovací práce v úrovni budoucí základové spáry budou probíhat ru�n�. Stabilita 

st�n výkopu bude zaji�t�na záporovým pa�ením z profil� HEB a d�ev�ných pa�in. 

Základy 

Základy objektu budou provedeny jako �elezobetonové patky a �elezobetonové základové 

pásy pro nenosné výpl�ové zdivo. �elezobetonové patky a pásy budou provedeny z betonu 

C20/25, vyztu�eny betoná�skou ocelí 10 505. P�i betoná�i budou pod základové pásy do 
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úrovn� základové spáry ulo�eny zemnící pásky. Rozm�ry základových patek a pásu jsou 

patrny z projektové dokumentace. Pod základovými patkami a pásy je navr�ena podkladní 

vrstva z prostého betonu C16/20 o tlou��ce 100 mm. �elezobetonové patky i pásy se budou 

betonovat do systémového bedn�ní. Na zhutn�ný �t�rkopískový zásyp tlou��ky 150 mm bude 

provedena podkladní betonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25 do které budou pod 

p�í�kami 1. NP vlo�ené pásy KARI SÍTÍ 150/6x150/6,3 mm v �í�ce 1 m p�i spodním povrchu. 

Horní úrove� podkladní desky je � 3,650. Podkladní deska bude betonována p�es základové 

pásy. V této desce budou provedeny v�echny pot�ebné prostupy.  

  

Svislé konstrukce 

Objekt je navr�en jako monolitický �elezobetonový skelet s pr�vlaky a je dopln�n o 

ztu�ující �elezobetonové st�ny tl. 300 mm. Nosné sloupy mají pr��ez �tverce o rozm�rech 400 

x 400 mm. Sloupy budou provedeny z betonu C20/25 a vyztu�eny betoná�skou ocelí 10 505. 

Sloupy budou p�i betoná�i v hlav� opat�eny vy�nívající výztu�í, které budou procházet 

pr�vlaky a na které budou svarem napojeny sloupy dal�ího podla�í. Na sloupy bude 

navazovat �elezobetonová stropní deska s pr�vlaky. Na vn�j�í výpl�ové zdivo budou pou�ity 

cihly Porotherm 40 Profi DRYFIX, pro zd�ní p�í�ek budou pou�ity cihly Porotherm 11,5 a 

8 Profi DRYFIX. Pro vyzd�ní atiky bude pou�ito zdivo Porotherm 24 Profi DRYFIX. 

Ztu�ující zdi budou provedeny jako �elezobetonové. Budou provedeny z betonu C20/25 a 

vyztu�eny betoná�skou ocelí 10 505. Na objektu jsou navr�eny prosklené fasády. Prosklená 

fasáda bude p�edsazená firmy HUECK HARTMANN. 

Jako variantní �e�ení p�í�ek budou pou�ity sádrokartonové p�í�ky Rigips. P�í�ky 

budou provedeny na nosnou konstrukci z ocelových profil� R-CW50/75 a R-UW50/75 dle 

tlou��ky p�í�ky. Kovová konstrukce bude oplá�t�na sádrovláknitou deskou Rigidur o tlou�t�

15 mm z ka�dé strany v p�ípad� p�í�ek tlou��ky 80 mm. V p�ípad� p�í�ek tlou��ky 115 mm 

bude kovová konstrukce oplá�t�na dvojicí sádrovláknitých desek Rigidur o tlou��kách 10 a 10 

mm z ka�dé strany. Pro instala�ní p�í�ky tlou��ky 160 mm bude pou�ita dvojit� oplá�t�ná 

p�í�ka s dvojitou kovovou konstrukcí s mezerou. Kovová konstrukce bude oplá�t�na dvojicí 

sádrovláknitých desek Rigidur o tlou�t� 12,5 mm z ka�dé strany. Do dutiny konstrukce se 
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vlo�í minerální akustická izolace Isover ORSET tlou��ky 50mm u p�í�ek tlou��ky 80 mm a 

tlou��ky 60 mm u p�í�ek tlou��ky 115 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Stropy budou provedeny jako �elezobetonové stropní desky, které budou ulo�eny na 

�elezobetonové pr�vlaky. Desky budou mít tlou��ku 200 mm a budou provedeny z betonu 

C20/25 a vyztu�eny betoná�skou ocelí 10 505. Pr�vlaky budou mít tlou��ku 200 mm a budou 

provedeny z betonu C20/25 a vyztu�eny betoná�skou ocelí 10 505. Nad dve�ními a okenními 

otvory vn�j�ího zdiva budou pou�ity p�eklady Porotherm 7 v kombinaci s tepelnou izolací 

EPS tl. 70 mm. Nad dve�ními otvory vnit�ního zdiva budou pou�ity p�eklady Porotherm 11,5. 

Ve svislé ztu�ující zdi budou otvory vybedn�ny. P�eklady nad otvory o sv�tlosti v�t�í ne� 

2750 mm budou �e�eny jako �elezobetonové monolitické z betonu 20/25 vyztu�eny 

betoná�skou ocelí 10 505. Rozm�ry a délky ulo�ení p�eklad� se �ídí velikostí otvor�, nad 

kterými jsou navr�eny. Rozm�ry a podrobný popis v�ech p�eklad� jsou popsány ve výpisech 

prvk�. Mezipodesty schodi�t� jsou tvo�eny monolitickými �elezobetonovými deskami tl. 180 

mm a jsou vetknuty do �elezobetonového pr�vlaku. 

St�echa 

Pro zast�e�ení objektu slou�í jednoplá��ová plochá st�echa. Nosnou konstrukci st�echy 

tvo�í stropní konstrukce 2NP. St�e�ní plá�� je tvo�en st�e�ním souvrstvím firmy dektrade 

DEKROOF 04. Na �elezobetonovou konstrukci bude pou�ita penetra�ní emulze 

DEKPRIMER. Parot�sná vrstva bude tvo�ena asfaltovým pásem GLASTEK AL 40 

MINERAL p�ilepeným k podkladu. Tepeln� izola�ní vrstva bude zárove� i spádová vrstva. 

Bude tvo�ena spádovými klíny EPS 100 S, které budou p�ilepeny k podkladu polyuretanovým 

lepidlem PUK (INSTA-STICK). Tlou��ka vrstvy bude 100-330 mm. Hydroizola�ní souvrství 

je tvo�eno dvojicí asfaltových pás� GLASTEK 30 STICKER PLUS celoplo�n� p�ilepeného k 

podkladu a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR nataveného celoplo�n� k podkladu. Pro 

odvodn�ní st�echy slou�í svislé dvoustup�ové st�e�ní vpusti GULLYDEK DN 125 mm. 

Odvodn�ní, bude probíhat dovnit� dispozice. St�echa bude ukon�ena atikou, která bude sahat 

do vý�ky 420 mm nad okraj st�echy. Pro vyzd�ní atiky bude pou�ito zdivo Porotherm 24 Profi 
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DRYFIX. Oplechování atiky bude provedeno z titanzinkového plechu tlou��ky 0,7 mm bez 

nát�ru. Vstup na st�echu je umo�n�n pomocí st�e�ního prefabrikovaného výlezu s kovovým 

poklopem od firmy Roto. Rozm�ry otvoru jsou 1400x700 mm. 

Schodi�t�

Schodi�t� je navr�eno jako dvouramenné pravoto�ivé. Schodi�t� bude provedeno jako 

monolitické �elezobetonové. Mezipodesty jsou vytvo�eny jako monolitické �elezobetonové 

desky tl. 180 mm a jsou vetknuty do �elezobetonových pr�vlak�. Stupn� schodi�t� a 

podstupnice budou oblo�eny keramickým obkladem, schodi�t� bude dopln�no zábradlím ve 

vý�ce 900 mm. Zábradlí bude vyrobeno z nerezové le�t�né oceli. �í�ka ramene je 1200 mm. 

Vý�ka stupn� je 159 mm a �í�ka stupn� je 307 mm.  

Výtah 

V objektu je navr�en výtah KONE MONOSPACE 9. Výtah bude bez strojovny. 

Rozm�ry kabiny jsou 1700 x 1350 mm, nosnost je 630 kg, 6 cestujících. �í�ka dve�í je 900 

mm, vý�ka dve�í je 2180 mm. Rychlost výtahu je 1,0 m/s. Výtahová �achta je �e�ena jako 

monolitická �elezobetonová z betonu C20/25 a vyztu�ena betoná�skou ocelí 10 505. 

Tepelné izolace 

Suterénní zdivo bude po obvodu zatepleno tepelnou izolací Isover EPS Sokl o tlou��ce 

100 mm. Podlahy na terénu bude zateplena pomocí izolace EPS 200S o tlou��ce 100 mm. 

Podlaha 1. NP bude zateplena pomocí izolace Isover EPS Grey 100 o tlou��ce 100 mm. 

Podlaha 2. NP bude zvukov� izolována pomocí akustické izolace Isover TDPT o tlou��ce 60 

mm. Tepeln� izola�ní vrstva st�echy bude tvo�ena spádovými klíny EPS 100 S. Izolace 

obvodového plá�t� bude provedena pomocí tepelné izolace Isover TF o tlou��ce 150 mm.  

Izolace proti vod�

Izolace proti zemní vlhkosti bude tvo�ena hydroizola�ním souvrstvím. Hydroizola�ní 

souvrství bude tvo�eno asfaltovým pásem DEKBIT AL S40 a DEKBIT V60 S35. 
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Hydroizola�ní souvrství st�echy je tvo�eno dvojicí asfaltových pás� GLASTEK 30 STICKER 

PLUS celoplo�n� p�ilepeného k podkladu a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR nataveného 

celoplo�n� k podkladu. V místnostech s mokrými procesy bude pod obklady a dla�by pou�ita 

dvouslo�ková hydroizola�ní st�rka Soudal.  

Skladby podlah a konstrukcí 

S1 Podzemní parkovi�t�

Povlak epoxidová st�rka sikafloor 264      2,5 mm 

Zát��ový beton C20/25 vyztu�ený ocelovou  

Sítí �6 mm, 150x150 mm       40 mm 

Tepelná izolace EPS 200S       100 mm 

Dekbit al s40 natavený celoplo�n� k podkladu        4 mm 

Dekbit v60 s35 natavený bodov� k podkladu      3,5 mm 

Podkladní beton C20/25       100 mm 

Zhutn�ný �t�rkopískový podklad      150 mm 

S2 Chodba 1.PP  

Keramická dla�ba + lepidlo       10 mm 

Zát��ový beton C20/25 vyztu�ený ocelovou  

Sítí �6 mm, 150x150 mm       40 mm 

Tepelná izolace EPS 200S       100 mm 

Dekbit al s40 natavený celoplo�n� k podkladu        4 mm 

Dekbit v60 s35 natavený bodov� k podkladu     3,5 mm 

Podkladní beton C20/25       100 mm 

Zhutn�ný �t�rkopískový podklad       150 mm 

S3 Sklad 1.NP  

Povlak epoxidová st�rka sikafloor 264      3 mm 

Betonová mazanina vyztu�ena ocelovou  

Sítí �6 mm, 150x150 mm        46 mm 

Separa�ní folie         1 mm 

Tepelná izolace isover EPS GREY 100      100 mm 
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�b deska C20/25         200 mm 

Zav��ený sdk podhled RIGIPS       450 mm 

S4 Chodba 1.NP a 2.NP  

Keramická dla�ba + lepidlo        10 mm 

Betonová mazanina vyztu�ena ocelovou  

Sítí �6 mm, 150x150 mm       39 mm 

Separa�ní folie         1 mm 

Tepelná izolace isover eps grey 100       100 mm 

�B deska c20/25        200 mm 

Jednovrstvá sádrová omítka baumit       15 mm 

S4.1 Chodba 2. NP 

Keramická dla�ba + lepidlo        10 mm 

Betonová mazanina vyztu�ena ocelovou  

Sítí �6 mm, 150x150 mm       80 mm 

Separa�ní pe folie        1 mm 

Akustická izolace  isover tdpt       60 mm 

�B deska C20/25         200 mm 

Jednovrstvá sádrová omítka baumit        15 mm 

S5 1.NP - prodejní prostor, kancelá�, zázemí pro zam�stnance 

Keramická dla�ba + lepidlo        10 mm 

Betonová mazanina vyztu�ena ocelovou  

Sítí �6 mm, 150x150 mm        39 mm 

Separa�ní folie        1 mm 

Tepelná izolace isover eps grey 100       100 mm 

�B deska C20/25        200 mm 

Zav��ený sdk podhled rigips        450 mm 
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S6 1.NP - keramická dla�ba s hydroizola�ní úpravou 

Keramická dla�ba + vodot�sný lepící tmel      10 mm 

HI st�rka vyta�ena na st�nu min. 100 mm     5mm 

Betonová mazanina vyztu�ena ocelovou  

Sítí �6 mm, 150x150 mm        34 mm 

Separa�ní pe folie         1 mm 

Tepelná izolace isover eps grey 100       100 mm 

�B deska C20/25        200 mm 

Zav��ený sdk podhled rigips        450 mm 

S7 2.NP - prostor knihovny, zázemí pro zam�stnance 

keramická dla�ba + lepidlo        10 mm 

betonová mazanina vyztu�ena ocelovou  

sítí �6 mm, 150x150 mm       80 mm 

separa�ní pe folie        1 mm 

akustická izolace  isover tdpt       60 mm 

�b deska c20/25         200 mm 

zav��ený sdk podhled rigips        450 mm 

S8 2.NP - keramická dla�ba s hydroizola�ní úpravou 

Keramická dla�ba + vodot�sný lepící tmel      10 mm 

HI st�rka vyta�ena na st�nu min. 100 mm     5mm 

Betonová mazanina vyztu�ena ocelovou  

Sítí �6 mm, 150x150 mm        39 mm 

Separa�ní pe folie         1 mm 

Akustická izolace isover tdpt       100 mm 

�B deska C20/25        200 mm 

Zav��ený sdk podhled rigips        450 mm 

S9 Povrchová úprava �elezobetonového schodi�t�

Keramická dla�ba         10 mm 

Lepící tmel         5 mm 
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S10 Plochá st�echa 

Elastek 40 special dekor        4,4 mm 

Glastek 30 sticker plus        3 mm 

Spádové klíny eps 100 s        min. 100 mm 

Tepelná izolace eps 100 s       100 mm 

Puk (insta-stick) polyuretanové lepidlo     - 

Glastek al 40 mineral         4 mm 

�B deska C20/25         200 mm 

Zav��ený sdk podhled rigips        450 mm 

S11 St�í�ka nad výtahem 

Elastek 40 special dekor       4,4 mm 

Glastek 30 sticker plus        3 mm 

Spádové klíny eps 100 s       min. 100 mm 

Puk (insta-stick) polyuretanové lepidlo     - 

Glastek al 40 mineral         4 mm 

�B deska C20/25         150 mm 

S12 Skladba zámkové dla�by 

Betonová zámková dla�ba        60 mm 

Kamenná dr� 4-8 mm        40 mm 

�t�rkodr� frakce 2-4 mm       150 mm 

Vibrovaný �t�rk 16-32 mm       100 mm 

S13 Zdivo pod úrovní terénu 

Nopová folie hdpe s vý�kou nopu 8 mm     8 mm  

Isover eps sokl         100 mm 

Dekbit al s40          4 mm 

Dekbit v60 s35         3,5 mm 

Porotherm 40 profi dryfix       400 mm 

Cementový post�ik         4 mm 

Omítka porotherm universal       12 mm 
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S14 Sokl 

Fasádní mozaiková omítka baumit - odstín 072    4 mm 

Penetrace pod omítku        1 mm 

Lepící a st�rková hmota        3 mm 

Armovací tkanina         1 mm 

Isover eps sokl         100 mm 

Dekbit al s40          4 mm 

Dekbit v60 s35         3,5 mm 

Porotherm 40 profi dryfix       400 mm 

Cementový post�ik         4 mm 

Omítka porotherm universal       12 mm 

S15 Zdivo nad úrovní terénu 

Tenkovrstvá silikátová omítka, zrnitost 2,0 mm barva bílá   3 mm 

Penetrace pod omítku        1 mm 

Lepící a st�rková hmota        3 mm 

Armovací tkanina         1 mm 

Minerální tepelná izolace isover tf       150 mm 

Porotherm 40 profi dryfix        400 mm 

Cementový post�ik         4 mm 

Omítka porotherm universal       12 mm 

Úprava vnit�ních povrch�

St�ny v interiéru budou omítnuty omítkou Porotherm universal v tlou��ce 12 mm. Na 

omítku bude nanesena vhodná interiérová barva. Barevný odstín bude zvolen investorem 

stavby. V prostorách, kde p�edpokládáme zvý�ený výskyt vlhkosti, jako jsou koupelny a WC 

budou st�ny oblo�eny keramickými obklady do vý�ky 2000 mm nad podlahou. 
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Úpravy vn�j�ích povrch�

Venkovní fasáda je tvo�ena kontaktním zateplovacím systémem. Tento systém tvo�í 

tepelná izolace, armovací tkanina tlou��ky 1 mm, lepící a st�rková hmota tlou��ky 3 mm, 

penetrace pod omítku a tenkovrstvá silikátová omítka o tlou��ce 3 mm. Na omítku bude 

nanesena vhodná fasádní barva. Barva bílá.  

Výpln� otvor�

Vnit�ní d�ev�né dve�e plné nebo z 1/3 zasklené budou vsazeny do ocelových zárubní. 

Barva vnit�ních dve�í bude mít odstín RAL 3020. Barva ocelových zárubní bude 7001. Vn�j�í 

dve�e budou sek�ní pr�myslová vrata odstín RAL 7016 a automatické dve�e hliníkové, 

dvouk�ídlé, posuvné, odstín RAL 7016. Rozm�ry a podrobný popis dve�í jsou uvedeny ve 

výpisu prvk�, který je sou�ástí výkresové dokumentace. 

Okna budou plastové skláp�cí a otvíravé nebo pevné. Okna budou zasklena izola�ní 

dvojsklem. Sou�initel prostupu tepla izola�ního dvojskla má hodnotu U= 1,1 W/m2K. 

Rozm�ry a podrobný popis oken jsou uvedeny ve výpisu prvk�, který je sou�ástí výkresové 

dokumentace. 

Klempí�ské výrobky 

Klempí�ské výrobky jsou navr�eny z titanzinkového plechu tlou��ky 0,7 mm bez 

nát�ru. Rozvinutá �í�ka plechu pro oplechování parapetu je 215 mm a délka se li�í dle �í�ky 

okenního otvoru. Rozvinutá �í�ka plechu pro oplechování atiky je 810 mm. Rozm�ry a 

podrobný popis klempí�ských výrobk� jsou uvedeny ve výpisu klempí�ských výrobk�, který 

je sou�ástí výkresové dokumentace. 

Záme�nické výrobky 

Záme�nické výrobky jsou ocelové zárubn�, konstrukce schodi��ového zábradlí, 

ocelová madla dve�í, sklopná a pevná madla u WC, pevná madla u umyvadel pro osoby se 

sní�enou schopností pohybu, prosklená fasáda, sek�ní pr�myslová vrata a vchodové dve�e. 



Diplomová práce 

�

�

��
53 

�

� �

Rozm�ry a podrobný popis záme�nických výrobk� jsou uvedeny ve výpisu záme�nických 

výrobk�, který je sou�ástí výkresové dokumentace. 

7.1.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Sou�initelé prostupu tepla u výplní otvor� jsou: 

- sek�ní pr�myslová vrata U = 1,26 W/m2K 

- vn�j�í posuvné dvouk�ídlé dve�e U = 1,1 W/m2K 

- okna U = 1,1 W/m2K 

- prosklená fasáda U = 1,1 W/m2K 

Sou�initelé prostupu tepla vybraných konstrukcí jsou: 

- Obvodová st�na U= 0,31 W/m2K 

- Plochá st�echa U= 0,23 W/ m2K 

- Podlaha na terénu U= 0,27 W/ m2K 

7.1.6 Zp�sob zalo�ení objektu s ohledem na výsledky in�enýrskogeologického a 

hydrogeologického pr�zkumu

V rámci hydrogeologického pr�zkumu byla zji�t�na hladina podzemní vody 2,30 m 

pod úrovní základové spáry. In�enýrskogeologickým pr�zkumem bylo zji�t�no, �e je 

základová p�da tvo�ena pís�ito-jílovými hlínami pevné konzistence. 

Základy objektu budou provedeny jako �elezobetonové patky a �elezobetonové 

základové pásy pro nenosné výpl�ové zdivo. �elezobetonové patky a pásy budou provedeny 

z betonu C20/25, vyztu�eny betoná�skou ocelí 10 505. P�i betoná�i budou pod základové pásy 

do úrovn� základové spáry ulo�eny zemnící pásky. Rozm�ry základových patek a pásu jsou 

patrny z projektové dokumentace. Pod základovými patkami a pásy je navr�ena podkladní 

vrstva z prostého betonu C16/20 o tlou��ce 100 mm. �elezobetonové patky i pásy se budou 

betonovat do systémového bedn�ní. Na zhutn�ný �t�rkopískový zásyp tlou��ky 150 mm bude 

provedena podkladní betonová deska tl. 200 mm z betonu C20/25 do které budou pod 
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p�í�kami 1. NP vlo�ené pásy KARI SÍTÍ 150/6x150/6,3 mm v �í�ce 1 m p�i spodním povrchu. 

Horní úrove� podkladní desky je � 3,650. Podkladní deska bude betonována p�es základové 

pásy. V této desce budou provedeny v�echny pot�ebné prostupy. 

7.1.7 Vliv objektu a jeho u�ívání na �ivotní prost�edí a �e�ení p�ípadných negativních 

ú�ink�

V pr�b�hu výstavby dojde ke zvý�ení hluku a pra�nosti v okolí stavby. Po dokon�ení 

stavba nebude mít na okolní pozemky ani stavby �ádný negativní vliv. Realizace tohoto 

projektu bude mít spí�e pozitivní vliv na celkovém vzhledu okolí. 

Vytáp�ní objektu bude probíhat pomocí plynového kotle s nuceným odtahem spalin. 

Vytáp�ní plynem nebude významnou m�rou ovliv�ovat �ivotní prost�edí.  

Spla�kové vody budou pomocí kanaliza�ní p�ípojky svedeny do m�stské kanalizace, 

která je vedena na ulici Obecní. Vzhledem k pou�ití kanalizace nebudou spla�kové vody 

ohro�ovat �ivotní prost�edí. 

Stavební su�, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbli��í �ízenou skládku 

dle p�íslu�ných p�edpis� - zajistí dodavatelská stavební firma. B�hem výstavby vzniknou 

odpady, které lze za�adit do jednotlivých kategorií podle Katalogu odpad� - vyhlá�ka 

�. 381/2001 Sb. 

K ukládání odpad�, které vzniknou za provozu budovy, budou slou�it odpadní nádoby. 

Odpady budou likvidovány v rámci likvidace pevného domovního odpadu v obci. 

P�i dodr�ování projektu, v�ech souvisejících norem a správného vedení v�ech prací, 

nebude stavba vykazovat �ádné negativní vlivy na �ivotní prost�edí. Stavba a ani její provoz 

nevy�adují speciální ochranu proti hluku. P�i výstavb� nedojde k naru�ení �ádných 

ochranných pásem a nevzniknou nároky na z�ízení nových. P�i realizaci stavby se 

nep�edpokládá zne�i�t�ní podzemních nebo povrchových vod. 

7.1.8 Dopravní �e�ení 
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Budova ob�anské vybavenosti se nachází p�ibli�n� 35 m od ulice Obecní a v t�sné 

blízkosti Radni�ního nám�stí. Parkování u budovy bude zaji�t�no stávajícím parkovi�t�m o 

kapacit� 36 míst v�etn� 2 míst pro automobily osob se sní�enou schopností pohybu. 

Parkovi�t� je p�ístupn� z ulice Obecní. Dal�í parkovací místa budou umíst�ny v podzemních 

gará�ích budovy ob�anské vybavenosti. Kapacita bude 10 parkovacích míst v�etn� 1 místa 

pro automobily osob se sní�enou schopností pohybu. Vjezd do podzemních gará�í bude 

z ulice Obecní.  Parkování pro zam�stnance bude zaji�t�no vybudovaným parkovi�t�m o 

kapacit� 6 parkovacích míst. Parkovi�t� pro zam�stnance bude p�ístupn� z ulice Obecní. 

P�íjezd pro zásobování bude zaji�t�n z ulice Obecní.  

7.1.9 Ochrana objektu p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího prost�edí, protiradonová opat�ení

Na stavbu nebudou p�sobit �ádné �kodlivé vlivy vn�j�ího prost�edí. Stavba se 

nenachází na území s ú�inky radonu. 

7.1.10 Dodr�ení obecných po�adavk� na výstavbu

Ve�keré obecné po�adavky na výstavbu byly dodr�eny dle zákona �. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním �ádu a dle vyhlá�ky �. 268/2009 Sb. o technických 

po�adavcích na stavby. 

7.2 Výkresová dokumentace 

Výkres F1.01 � Situace (M 1:200) 

Výkres F1.02 � Za�ízení staveni�t� (M 1:200) 

Výkres F1.03 � Základy (M 1:50) 

Výkres F1.04 � P�dorys 1. PP (M 1:50) 

Výkres F1.05 � P�dorys 1. NP (M 1:50) 

Výkres F1.06 � P�dorys 2. NP (M 1:50) 
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Výkres F1.07 � P�dorys 1. PP � variantní �e�ení p�í�ek Rigips (M 1:50) 

Výkres F1.08 � P�dorys 1. NP � variantní �e�ení p�í�ek Rigips (M 1:50) 

Výkres F1.09 � P�dorys 2. NP � variantní �e�ení p�í�ek Rigips (M 1:50) 

Výkres F1.10 � �ez A-A (M 1:50) 

Výkres F1.11 � P�dorys st�echy (M 1:50) 

Výkres F1.12 � Pohled západní a východní (M 1:100) 
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Výkres F1.14 � A - Detail atiky (M 1:10) 

Výkres F1.15 � B � Detail st�e�ního vtoku (M 1:10) 

Výkres F1.16 � C � Detail pod atikou, p�echod z prosklené fasády na fasádu s kontaktním 

zateplovacím systémem (M 1:5) 

Výkres F1.17 � D � Detail ukotvení prosklené fasády (M 1:5) 

Výkres F1.18 � E � Detail ukotvení prosklené fasády u soklu (M 1:5) 

Výkres F1.19 � Skladby podlah a konstrukcí 

Výkres F1.20 � Výpis dve�í 

Výkres F1.21 � Výpis oken 

Výkres F1.22 � Výpis p�eklad�

Výkres F1.23 � Výpis záme�nických výrobk�

Výkres F1.24 � Výpis klempí�ských výrobk�
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8. Technologický postup provád�ní zd�ných konstrukcí Porotherm 

8.1 Obecné informace 

Tento technologický p�edpis �e�í provád�ní svislých zd�ných konstrukcí. Zd�né 

konstrukce budou pou�ity ve stavb�, která je provád�na jako �elezobetonový bez pr�vlakový 

skelet. Stavba má dv� nadzemní a jedno podzemní podla�í a nachází se v �enov� u Ostravy. 

8.2 Materiály 

Zd�ní bude provád�no z tvárnic Porotherm. Na vn�j�í výpl�ové zdivo budou pou�ity 

cihly Porotherm 40 Profi DRYFIX, pro zd�ní p�í�ek budou pou�ity cihly Porotherm 11,5 a 

8 Profi DRYFIX. Pro vyzd�ní atiky bude pou�ito zdivo Porotherm 24 Profi DRYFIX. Ke 

zd�ní t�chto cihel se pou�ívá speciální p�na pro zd�ní, která se naná�í na lo�nou plochu cihly. 

Zd�ní pomocí speciální p�ny má �adu výhod. Lo�ná spára má tlou��ku do 1 mm, nevznikají 

�ádné tepelné mosty. P�na Porotherm DRYFIX má velmi dobré tepeln�izola�ní vlastnosti. 

Nepou�íváme �ádnou maltu pro zd�ní, proto je mo�no �íct �e jde o suchou výstavbu. S touto 

speciální p�nou je mo�no zdít do -5°C. Pracnost zd�ní je ni��í o 50 % oproti klasickému 

zd�ní. Nad dve�ními a okenními otvory vn�j�ího zdiva budou pou�ity p�eklady Porotherm 7 

v kombinaci s tepelnou izolací EPS tl. 70 mm. Nad dve�ními otvory vnit�ního zdiva budou 

pou�ity p�eklady Porotherm 11,5. 

8.2.1 Porotherm 40 Profi DRYFIX 

Cihly brou�ené Porotherm 40 Profi DRYFIX jsou ur�ené pro omítané jednovrstvé 

obvodové nosné i nenosné zdivo tlou��ky 400 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor 

a tepelnou akumulaci st�ny. Ke zd�ní t�chto cihel se pou�ívá speciální p�na pro zd�ní, která 

se naná�í ve dvou pruzích p�i vn�j�ích okrajích cihel.  
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Technické údaje: 

Cihly 

- rozm�ry d/�/v 248x400x249 mm 

- rovinnost lo�ných ploch 0,3 mm 

- rovnob��nost rovin lo�ných ploch 0,6 mm 

- skupina zdicích prvk� 3 

- objemová hmotnost prvku 640 kg/m3 

- hmotnost cca 15,8 kg/ks 

- pevnost v tlaku (kat. I) 8/6 N/mm2 

- p�ídr�nost 0,08 N/mm2 

- reakce na ohe� t�ída A1 

Zdivo 

- tlou��ka 400 mm 

- spot�eba cihel 16 ks/m2; 40 ks/m3 

- spot�eba zdicí p�ny 1 dóza/5 m2 

- po�et cihel na palet� 60 ks 

- hmotnost palety cca 980 kg 

- charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,76 MPa 

Tepeln�-technické údaje: 

- Sou�initel tepelné vodivosti 	 = 0,126 W/mK 

- Tepelný odpor R = 3,18 m2K/W 

- Sou�initel prostupu tepla U = 0,3 W/m2K 

- M�rná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg.K 

- Faktor difuzního odporu 
 = 5/10 (�SN EN 1745) 

8.2.2 Porotherm 11,5 Profi DRYFIX 

Cihly brou�ené Porotherm 11,5 Profi DRYFIX jsou ur�ené pro omítané nenosné zdivo 

vnit�ních p�í�ek tlou��ky 115 mm. Ke zd�ní t�chto cihel se pou�ívá speciální p�na pro zd�ní, 

která se naná�í v jednom pruhu na st�ed lo�né plochy cihly. 
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Technické údaje:

Cihly 

- rozm�ry d/�/v 497x115x249 mm 

- rovinnost lo�ných ploch 0,3 mm 

- rovnob��nost rovin lo�ných ploch 0,6 mm 

- skupina zdicích prvk� 2 

- objemová hmotnost prvku 810 a 850 kg/m3 

- hmotnost cca 12,1 kg/ks 

- pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2 

- p�ídr�nost 0,1 N/mm2 

- reakce na ohe� t�ída A1 

Zdivo

- tlou��ka 115 mm 

- spot�eba cihel 8 ks/m2 

- spot�eba zdicí p�ny 1 dóza/10 m2 

- po�et cihel na palet� 96 ks 

- hmotnost palety max. 1195 kg 

Tepeln�-technické údaje: 

- Sou�initel tepelné vodivosti 	 = 0,26 W/mK 

- Tepelný odpor R = 0,45 m2K/W 

- Sou�initel prostupu tepla U = 1,4 W/m2K 

- M�rná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg.K 

- Faktor difuzního odporu 
 = 5/10 (�SN EN 1745) 

8.2.3 Porotherm 8 Profi DRYFIX 

Cihly brou�ené Porotherm 8 Profi DRYFIX jsou ur�ené pro omítané nenosné zdivo 

vnit�ních p�í�ek tlou��ky 80 mm. Ke zd�ní t�chto cihel se pou�ívá speciální p�na pro zd�ní, 

která se naná�í v jednom pruhu na st�ed lo�né plochy cihly. 
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Technické údaje: 

Cihly 

- rozm�ry d/�/v 497x80x249 mm 

- rovinnost lo�ných ploch 0,3 mm 

- rovnob��nost rovin lo�ných ploch 0,6 mm 

- skupina zdicích prvk� 2 

- objemová hmotnost prvku 900 kg/m3 

- hmotnost cca 8,0 kg/ks 

- pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2 

- p�ídr�nost 0,1 N/mm2 

- reakce na ohe� t�ída A1 

Zdivo 

- tlou��ka 80 mm 

- spot�eba cihel 8 ks/m2 

- spot�eba zdicí p�ny 1 dóza/10 m2 

- po�et cihel na palet� 120 ks 

- hmotnost palety cca 990 kg 

Tepeln�-technické údaje: 

- Sou�initel tepelné vodivosti 	 = 0,25 W/mK 

- Tepelný odpor R = 0,32 m2K/W 

- Sou�initel prostupu tepla U = 1,75 W/m2K 

- M�rná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg.K  

- Faktor difuzního odporu 
 = 5/10 (�SN EN 1745) 

8.2.4 Porotherm 24 Profi DRYFIX 

Cihly brou�ené Porotherm 24 Profi DRYFIX jsou ur�ené pro omítané jednovrstvé 

vnit�ní i vn�j�í nosné zdivo tlou��ky 240 mm. Ke zd�ní t�chto cihel se pou�ívá speciální p�na 

pro zd�ní, která se naná�í ve dvou pruzích p�i vn�j�ích okrajích cihel. 
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Technické údaje: 

Cihly 

- rozm�ry d/�/v 372x240x249 mm 

- rovinnost lo�ných ploch 0,3 mm 

- rovnob��nost rovin lo�ných ploch 0,6 mm 

- skupina zdicích prvk� 2 

- objemová hmotnost prvku 850 kg/m3 

- hmotnost cca 13,8 kg/ks 

- pevnost v tlaku (kat. I) 10/8 N/mm2 

- p�ídr�nost 0,1 N/mm2 

- reakce na ohe� t�ída A1 

Zdivo 

- tlou��ka 240 mm 

- spot�eba cihel 10,7 ks/m2; 61,0 ks/m3 

- spot�eba zdicí p�ny 1 dóza/5 m2 

- po�et cihel na palet� 84 ks 

- hmotnost palety cca 1190 kg 

- charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,05 MPa 

Tepeln�-technické údaje: 

- Sou�initel tepelné vodivosti 	 = 0,27 W/mK 

- Tepelný odpor R = 0,65 m2K/W 

- Sou�initel prostupu tepla U = 1,1 W/m2K 

- M�rná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c = 1000 J/kg.K 

- Faktor difuzního odporu 
 = 5/10 (�SN EN 1745) 

8.2.5 Zdící p�na Porotherm DRYFIX 

Jednoslo�ková p�na Porotherm DRYFIX je ur�ena ke zd�ní zdiva z brou�ených 

cihelných blok� Porotherm Profi. Zdicí p�na se naná�í pomocí aplika�ní pistole. Tato 
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jednoslo�ková p�na tvrdne na vzdu�né vlhkosti a smí se pou�ívat výhradn� pro lepení 

brou�ených cihel. 

Technické údaje: 

Teploty pro zpracování: 

- Okolní teplota -5 °C a� +35 °C 

- Teplota obsahu dózy min. 0 °C, ideální +20 °C a� +25 °C (dózu nikdy nezah�ívat, hrozí 

nebezpe�í exploze) 

- Teplotní odolnost -40 °C a� +100 °C 

- Nelepivost p�i 18 °C/60 %, relativní vlhkosti cca. 5-10 min. 

- Mo�nost �ezání p�i 18 °C/60 %, relativní vlhkosti po cca. 20 min. 

Vydatnost: 

- Obsah jedné dózy 750 ml sta�í cca na 5 m2 st�ny (naná�ení p�ny ve dvou pásech) 

- Ho�lavost t�ída materiálu B2 podle DIN 4102 �ást 1 

8.2.6 Zakládací malta Porotherm Profi AM (Anlegemörtel) 

Minerální vápenocementová malta ur�ená pro snaz�í a p�esné vyrovnání první vrstvy 

brou�ených cihel na základech nebo na stropní desce. Malta je ur�ena pro ru�ní zpracování. 

Malta umo��uje snaz�í korekci polohy cihel v první vrstv�. Tlou��ka lo�né spáry m��e být a� 

40 mm.  

Technické údaje: 

- maximální zrnitost 2 mm 

- pevnost v tlaku 15 N/mm2 

- po�áte�ní pevnost ve smyku � 0,15 N/mm2 

- pot�eba vody: max. 4 l vody/25 kg suché sm�si 

- doba zpracovatelnosti cca 1-2 hod. 

- vydatnost cca 14 l hotové malty/25 kg suché sm�si 

- po�et pytl� na palet� 48 ks 

- hmotnost palety cca 1230 kg
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Tepeln�-technické údaje 

- Návrhová hodnota sou�initele tepelné vodivosti 	U = 0,94 W/mK 

- Faktor difuzního odporu 
 = 15/35 (�SN EN 1745) 

8.3 Dodávka a skladování 

Cihly POROTHERM Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozm�r� 1180 x 1000 mm. Zafóliované výrobky na paletách je v�dy nutné skladovat na 

rovném, nerozb�ídavém a odvodn�ném podkladu, nejlépe na betonové, asfaltové �i jinak 

zpevn�né plo�e. Palety mohou být skladovány maximáln� �ty�i na sob� a musejí být na sob�

stohovány p�esn� ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu p�etí�ení výrobk� na rozích palet.  

Sou�ástí dodávky cihel Porotherm Profi DRYFIX je odpovídající mno�ství zdicí p�ny 

Porotherm DRYFIX. Zdicí p�na Porotherm DRYFIX pro zd�ní zdiva bez p�iznaných lo�ných 

spár je dodávána v krabicích po 12 dózách v mno�ství, které odpovídá mno�ství a druhu 

objednaných cihel Porotherm Profi DRYFIX. Zdící p�na se musí skladovat v chladu a ve 

svislé poloze ventilem nahoru, jinak se m��e ventil zalepit. P�i skladování nad 20 °C se 

zkracuje skladovatelnost. Skladovatelnost zdící p�ny je dvanáct m�síc� od data výroby.  

Pro zalo�ení st�n se dodává po�adované mno�ství zakládací malty Porotherm Profi 

AM (Anlegemörtel). Tato malta je dodávána v pytlích o hmotnosti 25 kg, zafóliovaná na 

vratných paletách rozm�r� 1200 x 800 mm. Zakládací malta se musí skladovat v suchu a na 

d�ev�ném ro�tu. Skladovatelnost zakládací malty je minimáln� �est m�síc�.  

Dodaný materiál bude p�ebírat stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je povinen p�i p�ebírání 

materiálu zkontrolovat jeho kvalitu a mno�ství dle dodacího listu. O p�evzetí materiálu musí 

stavbyvedoucí provézt záznam do stavebního deníku. 
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8.4 Spot�eba materiálu 

8.4.1 Porotherm 40 Profi DRYFIX 

Spot�eba cihel 16 ks/m2; na palet� 60 ks 

597 m2 x 16 ks = 9552 ks / 60 ks = 160 palet 

8.4.2 Porotherm 11,5 Profi DRYFIX 

Spot�eba cihel 8 ks/m2; na palet� 96 ks 

368 m2 x 8 ks = 2944 ks / 96 ks = 31 palet 

8.4.3 Porotherm 8 Profi DRYFIX 

Spot�eba cihel 8 ks/m2; na palet� 120 ks 

68 m2 x 8 ks = 544 ks / 120 ks = 5 palet 

8.4.4 Porotherm 24 Profi DRYFIX 

Spot�eba cihel 10,7 ks/m2; na palet� 84 ks 

92,4 m2 x 10,7 ks = 989 ks / 84 ks = 12 palet 

8.5 Pracovní podmínky 

8.5.1 P�ipravenost staveni�t� a podkladu pro zdivo 

Rozvod vody po staveni�ti bude zaji�t�n p�ípojkou s vodom�rnou komorou. P�ípojka 

bude napojena na ve�ejnou vodovodní sí�. Rozvod elektrické energie bude zaji�t�n pomocí 

elektrické p�ípojky s rozvodnou sk�íní, která bude napojena na ve�ejnou elektrickou sí�. 
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Odpadní vody ze staveni�t� budou odvád�ny pomocí kanalizace, která bude p�ipojena 

na uli�ní kanaliza�ní �ád. Napojení objektu na in�enýrské sít� bude provedeno dle výkresu 

Za�ízení staveni�t�.  

Skládky zdícího materiálu budou umíst�ny v prostoru staveni�t�. Skládky budou 

provedeny ze silni�ních panel� ulo�ených v �t�rkopískovém lo�i, které bude provedeno na 

upraveném zhutn�ném terénu. Zakládací malta a ostatní sypký materiál dodáván v pytlích 

bude ulo�en do uzav�ených sklad�, s podlahou a st�nami izolovanými proti vlhkosti. Prostor 

staveni�t� bude osv�tlen pomocí prost�edk� provád�cí stavební firmy.  

P�ed zahájením zd�ní musí být p�ekontrolováno �ádné zhotovení a dokon�ení 

p�edcházejících konstrukcí. Práce nesmí být zapo�aty d�íve, ne� �elezobetonový skelet 

dosáhne pot�ebné pevnosti, tvrdosti a únosnosti. Podklad pro zdivo musí být dokonale 

vodorovný. Toho se dosáhne pou�itím nivela�ního p�ístroje s latí a vyrovnávací soupravou. 

Zam��ení se provádí a� po natavení hydroizola�ních pás�. Pracovi�t� pro zd�ní musí 

respektovat zásady systému bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (BOZP). Pracovi�t� pro 

zd�ní se proto musí d�lit na t�i navazující zóny. Pracovní zóna, minimální �í�ka pracovní zóny 

je 650 mm. Materiálová zóna, minimální �í�ka pracovní zóny je 900 mm. A dopravní zónu, 

�í�ka této zóny je minimáln� 1200 mm.  

8.5.2 P�evzetí staveni�t�

Kontrolu a p�ejímku pracovi�t� provádí stavbyvedoucí. Kontroluje se vyzrálost 

�elezobetonového skeletu. Rovinnost podkladu. Kontroluje se, zda jsou dodr�eny zásady 

systému bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (BOZP). Záznam o kontrole a p�ejímce 

staveni�t� je nutné zapsat do stavebního deníku. 

  

8.5.3 Podmínky pro provád�ní 

Cihly brou�ené je t�eba chránit proti provlhnutí. Dostate�nou ochranou je jejich 

neporu�ená balící folie. Teplota prost�edí p�i zd�ní, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí b�hem dne 
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ani noci klesnout pod +5 °C. Pokud by toto nastalo naru�ily by se chemické procesy 

probíhající v maltách a malty by ji� nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. P�i pou�ití 

systému Porotherm DRYFIX se m��e po vyzrátí zakládací malty zdít a� do teploty -5°C. Pro 

zd�ní se nesmí pou�ít zmrzlé cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh �i led! Zásadn� je t�eba 

hotovou ze� chránit p�ed provlhnutím. V kom�rkách svisle d�rovaných cihel se m��e 

naakumulovat voda, která by vysychala dlouhou dobu. V d�sledku toho by mohly vznikat 

plísn�.  

P�i zd�ní za standartních podmínek tj. od +5 °C do +35 °C je t�eba zdící prvky vlh�it a 

to zejména za suchého a horkého po�así. Pokud by nebyly lo�né plochy dostate�n� vlhké, 

mohlo by dojít k tomu, �e Zdící p�na Porotherm DRYFIX dostate�n� nep�ilne k povrchu 

cihly.  

P�i zd�ní nízkých teplot tj. prost�edí s pr�m�rnou denní teplotou ni��í ne� + 5 ºC nebo 

p�i poklesu teploty pod 0 º C musí být zdící prvky chrán�ny proti provlhnutí (dé��, sníh, 

apod.). Sledují se teploty prost�edí, malty, zdících prvk� a povrchu ulo�eného zdiva. 

V p�ípad� Systému Porotherm DRYFIX lze bez jakýchkoli omezení zdít a� do -5 °C. 

Omezením je pouze zakládací malta Porotherm Profi AM, která vy�aduje minimální teplotu 

pro zpracování +5 °C.  

8.6 Personální obsazení 

Po�et pracovník� v zednické �et� zhotovující zd�né konstrukce závisí na rozsahu a 

druhu prací. Doporu�ené minimum jsou t�i pracovníci. Konstrukce na rozhodujících místech 

(rohy, kotvení, k�í�ení) zhotovují vyu�ení zedníci, seznámení s p�íslu�nou technologii. Mezi 

nimi a za jejich dohledu mohou pracovat za�kolení a technologii seznámeni pracovníci. Do 

�et jsou za�azeni i nevyu�ení pracovníci, kte�í po �ádném pou�ení a za�kolení zabezpe�ují 

p�ípravu malt a p�ísun zdících materiálu do prostoru pracovi�t�. Do�ezávají prvky na p�íslu�né 

rozm�ry a obsluhují r�zné mechanizmy. Na provád�ní zd�ných konstrukcí bude osobn�

dohlí�et stavbyvedoucí nebo jím pov��ený mistr. Mistr organizuje a �ídí práci, p�ebírá 

pracovi�t� a p�edává hotové dílo. Mistr zodpovídá za pr�b�h a kvalitu provedených prací. 

Ka�dý den bude mistr provád�t zápis o stavu prací do stavebního deníku. 
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Pracovní �eta se bude skládat z 18 pracovník�. Mistr (stavbyvedoucí) 1x; Zedník 10x; 

Pomocný zedník 6x; Pomocná pracovní síla 1x. 

8.7 Mechanizmy a pomocné prost�edky 

8.7.1 Elektrické p�ístroje 

- �eza�ka pro mokré �ezání s dostate�ným pro�ezem pro �ezání cihel POROTHERM 

- bubnová mícha�ka promíchání zakládací malty 

- Kladivo vrtací a sekací � v�etn� vrták� pro p�esné vrtání otvor�

8.7.2 Pracovní ná�adí a pom�cky 

- vyrovnávací souprava k zalo�ení 1. vrstvy brou�ených cihel 

- kvalitní rota�ní laserový nivela�ní p�ístroj 

- aplika�ní pistole pro naná�ení zdicí p�ny Porotherm DRYFIX  

- 1 hliníková la� 3m, 1 hliníková la� cca 2 m 

- gumová pali�ka 

- vani�ka na maltu + v�dro 

- pásmo 

- olovnice 

- vodováhy � krátká (40 cm), dlouhá (200 cm) 

- barvící provázek (�brnka�ka�) pro vyzna�ení hrany zdiva 

- zednický provázek 

- b��né zednické ná�adí 

- stavební plo�ina � ocelové kozy, fo�ny 

- Ocelové st�nové spony (ploché kotvy) � z nerezového plechu pro kotvení nenosných i 

nosných st�n 

- hoblovaná la� se zna�kami po 125 mm pro kontrolu délkového a vý�kového modulu 

- Upev�ovací technika � hmo�dinky a vruty 
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8.7.3 Ochranné pom�cky 

- pracovní od�v 

- obuv odpovídající zásadám BOZP 

- ko�ené ochranné rukavice 

- ochranná p�ilba 

- respirátor (v p�ípad� �ezání cihelných prvk�) 

8.8 Pracovní postupy 

Práce budou zapo�aty ihned po kontrole vyzrálosti �elezobetonového skeletu. Zd�ní 

bude provád�no dle projektové dokumentace podle jednotlivých tlou�t�k tvárnic. Jako první 

bude provedeno vn�j�í výpl�ové zdivo z Porotherm 40 EKO+ Profi DRYFIX. Dále bude 

vyzd�na atika z Porotherm 17,5 Profi DRYFIX. Jako poslední budou vyzd�ny vnit�ní nenosné 

p�í�ky z Porotherm 11,5 a 8 Profi DRYFIX. 

Podklad pro zdivo musí být dokonale vodorovný. Proto se zji�t�né odchylky ve vý�ce 

základ� �i v povrchu stropní konstrukce vyrovnávají zakládací maltou Porotherm Profi AM 

od nejvy��ího bodu podkladové plochy. P�ed za�átkem vyrovnávání musí být ozna�eny 

polohy zdí a dve�ních otvor� podle výkresové dokumentace. Polohy zdí a dve�ních otvor�

budou zam��eny a poté ozna�eny pomocí barvícího provázku (�brnka�ky�).  K vyrovnání 

podkladu se pou�ívá nivela�ní p�ístroj s latí a vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou 

p�ípravk� s m�nitelným nastavením. Pomocí t�chto p�ípravk� se nastavuje tlou��ka a �í�ka 

naná�ené maltové vrstvy na jednotlivých místech základ�. Dále je na urovnání maltového lo�e 

pot�ebná hliníková la� o délce alespo� dva metry. Prvním d�le�itým krokem pro vyrovnání 

podkladu je vý�kové zam��ení základové desky (stropu) v místech, kde se budou vyzdívat 

st�ny. Zam��ení se provádí a� po natavení izola�ních pas� na podklad v místech st�n. P�i 

nivelizaci se ur�i pomoci laseru nejvy��í bod základ�. Z tohoto bodu se pak vychází p�i 

zakládaní první vrstvy cihel. Jeden vý�kov� nastavitelný p�ípravek se postaví na nejvy��í bod 

základ� (nebo stropní desky tvo�ící zakládací rovinu pro dal�í podla�í), kde se vyrovná podle 

zabudované vodováhy do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodicí li�tou vymezoval 

po�adovanou minimální tlou��ku maltové vrstvy 10 mm. Poté se do úchytu p�ípravku na 
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doraz upevní la�, na kterou se nastaví �tecí za�ízení laseru p�esn� do vý�ky laserového 

paprsku. Po dobu zakládání se ji� nesmí s laserovým nivela�ním p�ístrojem a ani se �tecím 

za�ízením na lati hýbat. P�ípravek se p�emístí do místa, kde se bude se zakládáním za�ínat. 

Podle délky pou�ívané hliníkové lat� se odm��í vzdálenost druhého vyrovnávacího p�ípravku 

od prvního. Oba m�nitelné p�ípravky vyrovnávací soupravy se nastaví pomocí stav�cích 

�roub� do vý�ky ur�ené nivela�ním p�ístrojem, zárove� se podle tlou��ky st�ny nastaví i 

po�adovaná �í�ka maltového lo�e a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích li�t. Po 

nastavení obou p�ípravk� soupravy do roviny se m��e za�ít s naná�ením a urovnáváním 

maltového lo�e. Je t�eba také dbát na správnou konzistenci zakládací malty. Suchá sm�s se 

smísí v mícha�ce se �ty�mi litry zám�sové vody na 25 kg suché sm�si. Doba míchání maltové 

sm�si by m�la být dv� a� t�i minuty. V�dy se musí zamíchat celý obsah pytle, aby bylo 

dosa�eno optimální konzistence maltové sm�si. Po nanesení se malta urovná tak, �e se 

hliníkovou lati stahuje a� do úrovn� vodicích li�t p�ípravk�. P�ebyte�ná malta se odstraní.  

Pro ov��ení vý�kového a délkového modulu p�i zd�ní se bude pou�ívat rovná 

hoblovaná la�, na které budou zna�ky po 125 mm. Délka lat� musí odpovídat projektové 

vý�ce hotové zdi. Zd�ní se za�íná v rozích osazením rohových cihel. V p�ípad� výpl�ového 

zdiva, kdy není zdivo v délkovém modulu se rohové cihly upraví na po�adovanou délku tak 

aby se zbývající cihly mezi nimi u� nemusely o�ezávat. Cihelné prvky se ve st�n� musí po 

vrstvách p�evázat tak, aby se st�na chovala jako jeden konstruk�ní prvek. Pro pou�ité cihly 

Porotherm Profi DRYFIX s vý�kou 249 mm je minimální délka p�evázání 100 mm. 

V ideálním p�ípad� by m�la délka p�evázání být 125 mm. Mezi osazené rohové cihly se z 

vn�j�í strany natáhne zednický provázek.  Podél rohového provázku se budou ukládat 

jednotlivé cihly první vrstvy, které se urovnají v obou sm�rech pomocí gumové pali�ky a 

vodováhy.  

První vrstva cihel se bude ukládat p�ímo do maltového lo�e. P�i ukládání první vrstvy 

cihel je t�eba neustále dbát na správnou konzistenci malty. Osazované cihly musí být mo�né 

pohodln� vyrovnat, nesmí se p�itom p�íli� vtla�ovat do malty. Kdyby malta u� p�íli� ztuhla, 

m��e se na její povrch p�idat vrstva malty pro tenké spáry.  

Druhá vrstva cihel Porotherm Profi DRYFIX se bude zdít za pomoci zdicí p�ny, která 

se dodává pro tento ú�el spolu s cihlami. P�ed uvedením do provozu se musí dóza DRYFIX 
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asi 20x prot�epat a na�roubovat na adapter naná�ecí pistole. Dóza se p�i�roubuje na adaptér 

pistole pro naná�ení p�ny. Nesmí se p�i�roubovat p�íli� napevno. Poté se povolí regula�ní 

�roub a stiskne se spou�� pistole na dobu minimáln� dvou sekund. Tím se naplní hlave�

pistole. P�na se musí nechat krátce vytékat. Pistole tímto bude p�ipravena pro naná�ení p�ny. 

Dóza musí být dnem vzh�ru. Dávkování p�ny lze regulovat pomocí spou�t� pistole a je 

mo�né jej nastavit pomocí regula�ního �roubu. Na vý�kov� vyrovnanou první vrstvu, 

p�ípadn� dal�í vrstvy cihel se budou naná�et dva pásy p�ny s pr�m�rem asi t�i centimetry a to 

rovnob��n� ve vzdálenosti p�t centimetr� od vn�j�í, p�ípadn� vnit�ní hrany cihel. P�ed 

nanesením p�ny DRYFIX se bude muset podklad o�istit a navlh�it aby k n�mu p�na lépe 

p�ilnula. Pokládání nové vrstvy cihel na pásy p�ny se musí uskute�nit p�ed zavadnutím 

povrchu p�ny. To je asi do t�í minut. P�i pokládání jednotlivých cihel je t�eba vyu�ívat spojení 

pero + drá�ka tak, �e spodní okraj ukládané cihly se op�e o vrch cihly, která je ji� ulo�ená a 

spustí se po drá�kách dol� na spodní vrstvu. Cihly, které jsou ji� p�ilo�ené, se nesmí 

odstra�ovat ani posouvat, v opa�ném p�ípad� se musí znovu nanést pásy p�ny. Po pou�ití se 

musí pistole naplnit p�nou. Na pistoli se musí stále nechávat na�roubovaná napln�ná dóza. 

Dóza se musí odkládat v�dy ve svisle poloze pistoli nahoru. V pr�b�hu zd�ní bude t�eba dózu 

vym�nit. P�ed vým�nou dózy se musí nová dóza dob�e prot�epat. Kompletn� vyprázdn�ná 

dóza se od�roubuje od pistole a ihned (do 30 sec.) se musí nahradit novou dózou. Spou��

pistole se musí stisknout, aby p�na krátce vytékala, tím dojde k vytla�ení vlhkosti ze vzduchu, 

který vnikl do pistole b�hem vým�ny dózy, co� by mohlo jinak vést k poruchám funkce (nap�. 

zalepení adaptéru nebo hlavn� pistole). 

V pr�b�hu zd�ní je t�eba kontrolovat vodorovnost vrstvy pomocí vodováhy a také 

svislost zdiva pomocí olovnice pop�. vodováhy. Vý�ka zdiva se bude kontrolovat pomocí 

d�ev�né lat�, na které budou vyzna�eny rysky po 125 mm (vý�kový modul cihel 

POROTHERM). Po p�ilo�ení lat� ke zdivu, by m�la zna�ka sahat cca do st�edu lo�né spáry. 

St�na z výpl�ového zdiva musí být ukotvena k nosné konstrukci, v tomto p�ípad�

k �elezobetonovému skeletu. Kotvení st�ny k nosné konstrukci bude provedeno st�novými 

sponami FD KSF v ka�dé druhé lo�né spá�e a kotevními trny �E8 v ka�dé t�etí lo�né spá�e. 

Spony se do nosné konstrukce p�i�roubuje pomocí �roubu s korozivzdornou úpravou do 

plastové hmo�dinky UL a budou ulo�eny v ka�dé druhé lo�né spá�e výpl�ového zdiva na 
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zdící p�nu DRYFIX. Kotevní trny �E8 délky 400 mm budou nara�eny do p�edvrtaného 

otvoru v nosné konstrukci a ulo�eny v ka�dé t�etí lo�né spá�e výpl�ového zdiva. 

Podle projektové dokumentace je t�eba p�i zd�ní vynechávat okenní a dve�ní otvory. 

Ve výpl�ovém vn�j�ím zdivu se pro vytvo�ení ost�ní a parapetu vyu�ívají koncové cihly 

Porotherm 40 1/2 K Profi DRYFIX (polovi�ní koncová) a Porotherm 40 K Profi DRYFIX 

(koncová). Koncové cihly mají p�i povrchu tvo�ícím ve zdivu líc ost�ní a parapetu jednu 

velkou drá�ku. V ost�ní se polovi�ní a celé koncové cihly vyzdívají st�ídav� po vrstvách nad 

sebe tak, aby vytvo�ily svislou drá�ku. V parapetu se koncové cihly kladou vedle sebe 

zabrou�enými plochami na sraz tak, aby drá�ka byly shora, sm�rem k rámu okna, tak aby na 

sebe drá�ky plynule navazovaly. Drá�ky ve zdivu ost�ní a parapetu se vyplní pruhy 

extrudovaného polystyrenu tlou��ky 40 mm a �í�ky 200 mm. Polystyren se umístí pouhým 

zamá�knutím (polystyren nesmí samovoln� vypadávat z drá�ky) nebo vlepením na tmel. 

Teprve mezi takto zaizolované drá�ky se m��e osadit okno �i dve�e. Rám okna �i dve�í se 

uchytí do cihelné �ásti ost�ní pomocí p�íchytek z pozinkovaného plechu upevn�ných na rám.  

Po ukon�ení �esté �ady zdiva, to je ve vý�ce 1,5 metru je nutné z hlediska bezpe�nosti 

práce vystav�t pracovní podlahu pro zd�ní ve v�t�í vý�ce. Pracovní podlaha bude vytvo�ena 

pomocí stavebních výsuvných ocelových koz a z fo�en, které by m�ly mít minimální tlou��ku 

70 mm. Délka fo�en bude dle konkrétní pot�eby. Kozy budou rozmíst�ny p�ed zdí po 

vzdálenosti dva metry. Na kozy se polo�í fo�ny.  Materiál, který bude ulo�ený na plo�in�, 

musí být z hlediska bezpe�nosti umíst�n nad podporami (kozami). Pracovní �í�ka plo�iny 

bude 1,25 m a délka plo�iny bude dlouhá dle pot�eby a p�ípadn� se bude posunovat. 

V pot�ebné vý�ce dle projektové dokumentace budou osazeny p�eklady nad dve�ními a 

okenními otvory. Porotherm p�eklady 7 se budou osazovat na vý�ku, svojí rovnou stranou na 

zdící p�nu DRYFIX (oblou stranou nahoru!)a u líce obou podpor se k sob� zafixují m�kkým 

(rádlovacím) drátem proti p�eklopení. P�i správném osazení bude na dolním líci p�ekladu 

vid�t nápis �DOLNÍ STRANA�. P�eklady nesmí být zásadn� ulo�eny na d�lené cihly 

(upravené o�íznutím �i odseknutím). V míst� ulo�ení lze pou�ít pouze cihly celé nebo 

polovi�ní, které v�ak jako polovi�ní ji� byly vyrobeny. Pro p�esn�j�í vý�kové usazení se 

budou pou�ívat d�ev�né klínky. Ve vn�j�ím výpl�ovém zdivu Porotherm 40 EKO+ Profi 

DRYFIX bude pou�ita sestava p�ekladu Porotherm 7. Sestava se bude skládat ze �ty�
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p�eklad� Porotherm 7 a vlo�ené tepelné izolace EPS tlou��ky 100 mm. Délky a ulo�ení 

p�edklad� nad konkrétními otvory jsou uvedeny v projektové dokumentaci. P�eklady 

Porotherm 7 ihned po osazení plní nosnou funkci, je tedy mo�né ihned pokra�ovat ve zd�ní. 

Po vyzd�ní vn�j�ího výpl�ového zdiva se budou vyzdívat p�í�ky. Nenosné p�í�ky by 

se m�ly vyzdívat a p�ípadn� omítat co nejpozd�ji (po dokon�ení hrubé stavby), aby byl co 

nejvíce ukon�en proces dotvarování a smr��ování �elezobetonové konstrukce. Z d�vodu 

postupného vná�ení zatí�ení a vzniku deformací (pr�hyb� vodorovných konstrukcí) se bude 

postupovat s vyzdíváním nenosných p�í�ek od horního podla�í ke spodnímu.  

Zd�ní p�í�ek bude stejn� jako zd�ní vn�j�ího výpl�ového zdiva provedeno z cihel ze 

systému Porotherm Profi DRYFIX. Pro zd�ní budou pou�ity cihly Porotherm 11,5 a 8 Profi 

DRYFIX. Postup práce bude stejný jako u vn�j�ího výpl�ového zdiva. Na vý�kov�

vyrovnanou první vrstvu, p�ípadn� dal�í vrstvy cihel se bude naná�et jeden pás zdící p�ny s 

pr�m�rem asi t�i centimetry a to uprost�ed st�ny. Rohy p�í�ek se spojují na vazbu stejn� jako 

u ostatních st�n.  

P�í�ka musí být ukotvena k nosné konstrukci, v tomto p�ípad� k �elezobetonovému 

skeletu. Kotvení p�í�ky k nosné konstrukci bude provedeno st�novými sponami FD KSF 

ohnutými do pravého úhlu v ka�dé druhé lo�né spá�e. Svislá �ást spony se do nosné 

konstrukce p�i�roubuje pomocí �roubu s korozivzdornou úpravou do plastové hmo�dinky UL 

a vodorovná �ást spony bude ulo�ena na zdící p�nu v ka�dé druhé lo�né spá�e p�í�ky.  

Dve�ní zárubn� se budou osazovat zárove� se zd�ním. Zárubn� musí být osazeny ve 

správné vý�ce a musí být svislé. Vyrovnají se pomocí klín� a zafixují �ikmými lat�mi. 

Zárubn� se v p�í�kách upevní nap��ovanou izola�ní hmotou. Prahovou sponu je nutno zajisti 

proti deformaci podbetonováním. Nad zárubn�mi budou osazeny keramické ploché 

Porotherm 11,5. Ploché p�eklady jsou velmi �tíhlé prefabrikáty, samy o sob� nejsou nosné. 

Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzd�nou nadezdívkou � tlakovou zónou.  

P�eklady mají z boku vyra�eny �ipky s nápisy TOP ur�ující polohu p�eklad� ve zdivu. Po 

zabudování p�ekladu do zdiva musí �ipky sm��ovat vzh�ru. P�eklady se budou ukládat na 

vý�kov� vyrovnané zdivo do 10 mm tlustého lo�e z cementové malty. Skute�ná délka ulo�ení 

na zdivu musí být na ka�dém konci p�ekladu minimáln� 120 mm. Aby nedo�lo k nadm�rnému 
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prohnutí nebo i zlomení p�eklad� ve fázi provád�ní st�nové konstrukce nad p�ekladem, bude 

nutné p�ed zapo�etím t�chto prací v�echny p�eklady podep�ít provizorními podporami (nap�. 

d�ev�nými sloupky s vyklínováním) stejnom�rn� tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebo 

podporou a nosnou zdí byly maximáln� 1,0 m. Podpory p�eklad� bude mo�no odstranit teprve 

za 7 a� 14 dní. Se zd�ním se dále bude postupovat stejným zp�sobem a� do vyzd�ní poslední 

�ady zdiva. Mezeru mezi poslední vrstvou p�í�ky a stropem se vyplní polyuretanovou p�nou. 

8.9 Jakost a kontrola kvality 

Cihly POROTHERM jsou ur�eny pouze pro omítané zdivo. Zdivo a jeho jednotlivé 

komponenty musí spl�ovat tyto základní po�adavky a funkce: bezpe�nost; trvanlivost a 

rozm�rovou stálost; únosnost; po�ární odolnost; tepelnou ochranu; akumula�ní schopnost; 

ochranu proti hluku; zdravotní nezávadnost; schopnost propou�t�t vzdu�nou vlhkost. K 

zaji�t�ní t�chto funkcí spole�nou m�rou p�ispívají i jednotlivé komponenty zdiva - zdicí 

prvky, p�na pro zd�ní a omítky. Velký vliv na kone�né vlastnosti zdiva má pe�livost a zp�sob 

jeho provedení. 

P�ed zapo�etím prací je nutno zkontrolovat zda jsou materiály, polotovary a výrobky 

dolo�eny atesty (certifikáty, schvalovací protokoly, záznamy o zkou�kách) od akreditovaných 

zku�eben. Zda jsou zaji�t�ny transportní cesty pro p�ísun materiálu a pro p�echody 

pracovník�. Zda je zaji�t�no dostate�né osv�tlení a v�trání. Dále se kontroluje, zda jsou nosné 

konstrukce dostate�n� vyzrálé a únosné. Zda je podklad pro zd�ní vodorovný. 

V pr�b�hu prací je nutné kontrolovat vodorovnost, svislost, správnost vazby zdiva, 

správnost technologie zd�ní. 

Po dokon�ení zd�ní je t�eba provést výstupní kontrolu. P�i výstupní kontrole je t�eba 

ov��it, zda se v�echny práce pr�b��n� kontrolovaly. Zda byly dodr�eny podmínky prost�edí 

pro zd�ní. Zda odpovídá osazení výpln� otvor�, zárubní, okenních rám� projektové 

dokumentaci. Zda byly dodr�eny vazby zdiva a kotvení zdí do nosné konstrukce. Zda byly 

dodr�eny rozm�ry a rovinnost zdiva a zda nebyly p�ekro�eny povolené tolerance (svislost v 

rámci jednoho podla�í ± 20 mm; svislost v rámci celkové vý�ky budovy ± 50 mm; rovinnost v 
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délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm; rovinnost v délce 10 metr� ± 50 mm). Zda byly 

dodr�eny v�echny rozm�ry dle projektové dokumentace. Vstupní kontrola, postup prací, 

meziopera�ní kontrola, výstupní kontrola, p�edání a p�evzetí díla musí být písemn�

odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem v zápisu o p�edání a p�evzetí díla ve stavebním 

deníku. 

8.10 BOZP 

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci se �ídí zásadami Zákoníku práce a vyhlá�kou 

�.309/2006 a �.362/2005.  

P�i provád�ní svislých zd�ných konstrukcí je t�eba dodr�ovat jistá bezpe�nostní 

opat�ení. Zednické práce by m�li vykonávat pouze vyu�eni pracovníci, na pomocné práce 

musí být pracovník alespo� zacvi�en. V�ichni pracovníci musí pou�ívat pracovní pom�cky, 

zejména bezpe�nostní p�ilby a ko�ené rukavice. P�i �ezání zdících prvk� by m�l pracovník 

pou�ít respirátor.  

Výstupy do jednotlivých podla�í musí být zaji�t�ny minimáln� provizorními schodi�ti 

nebo rampami. Ve�keré otvory v podla�í musí být zaji�t�ny provizorním zábradlím. P�i zd�ní 

základového a suterénního zdiva musí být st�ny jámy nebo rýhy dostate�n� zaji�t�ny pa�ením 

nebo roubením. Vstupy a výstupy do stavební jámy musí být zaji�t�ny �eb�íky nebo 

provizorními schodi�ti. Materiál musí být ulo�en v materiálovém pásmu a nesmí p�eká�et v 

pracovním pásmu.  

Pracovníci musí být p�ed vstupem na staveni�t� �ádn� pro�koleni. Pro�kolení 

pracovník� musí být zapsáno ve stavebním deníku. 
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9. Technologický postup provád�ní sádrokartonových p�í�ek Rigips 

9.1 Obecné informace 

Tento technologický p�edpis �e�í provád�ní sádrokartonových p�í�ek Rigips. 

Sádrokartonové p�í�ky budou pou�ity ve stavb�, která je provád�na jako �elezobetonový bez 

pr�vlakový skelet. Stavba má dv� nadzemní a jedno podzemní podla�í a nachází se v �enov�

u Ostravy. 

9.2 Materiály 

Sádrokartonové p�í�ky Rigips jsou lehké nenosné svislé konstrukce d�lící stavbu na 

jednotlivé funk�ní prostory. Konstrukce p�í�ek Rigips spl�ují v�echny po�ární, akustické a 

tepelné po�adavky. P�í�ky budou provedeny na nosnou konstrukci z ocelových profil� R-

CW50/75 a R-UW50/75 dle tlou��ky p�í�ky. Kovová konstrukce bude oplá�t�na 

sádrovláknitou deskou Rigidur o tlou�t� 15 mm z ka�dé strany v p�ípad� p�í�ek tlou��ky 80 

mm. V p�ípad� p�í�ek tlou��ky 115 mm bude kovová konstrukce oplá�t�na dvojicí 

sádrovláknitých desek Rigidur o tlou��kách 10 a 10 mm z ka�dé strany. Pro instala�ní p�í�ky 

tlou��ky 160 mm bude pou�ita dvojit� oplá�t�ná p�í�ka s dvojitou kovovou konstrukcí 

s mezerou. Kovová konstrukce bude oplá�t�na dvojicí sádrovláknitých desek Rigidur o tlou�t�

12,5 mm z ka�dé strany. Do dutiny konstrukce se vlo�í minerální akustická izolace Isover 

ORSET tlou��ky 50mm u p�í�ek tlou��ky 80 mm a tlou��ky 60 mm u p�í�ek tlou��ky 115 

mm.  

K hlavním výhodám oproti zd�ným konstrukcím pat�í rychlost montá�e, suchý proces 

montá�e, nízká hmotnost, snadný transport materiálu, snadné opracování a práce 

s materiálem, neho�lavost, srovnatelné nebo lep�í akustické parametry ne� mají zd�né 

konstrukce, zdravotní nezávadnost, snadné opravy a jednoduché vedení instalací technického 

za�ízení budov.  

Sádrokartonové p�í�ky mají i jisté nevýhody oproti zd�ným konstrukcím. Nelze je 

pou�ít v prostorách s velkou vlhkostí, lze je pou�ít pouze jako nenosné prvky. Dále mezi 
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nevýhody pat�í vysoká pra�nost p�i brou�ení, dutý zvuk p�i poklepání, citlivost na UV zá�ení a 

vlhkost.  

  

9.2.1 Sádrovláknité desky Rigidur tlou��ky 10, 12,5 a 15 mm pro lepenou spáru  

Sádrovláknité desky Rigidur jsou univerzální, homogenní, neho�lavé, impregnované 

stavební desky. Desky Rigidur se vyráb�jí ze sádry, papírových vláken a minerálních p�ísad. 

V�echny suroviny se smíchají a po p�idání vody se pod vysokým tlakem vylisují. P�i výrob�

jsou desky hloubkov� impregnovány. Impregnace zajistí odolnost desek proti zvý�ené 

vlhkosti a zabrání vzniku a rozvoji plísní. Díky tomu je mo�né pou�ít desky Rigidur i 

v prostorách se zvý�enou vlhkostí jako jsou koupelny, WC a kuchyn�. Sádrovláknité desky 

Rigidur mají mnoho vynikajících vlastností. Jsou hygienicky nezávadné, mají perfektn�

hladký povrch, jsou odolné proti vlhku, jsou neho�lavé, slou�í jako výborná zvuková izolace, 

mají vynikající únosnost pro dodate�né kotvení b�emen a mají vysokou pevnost.  

Technické údaje: 

- rozm�ry t/�/d 10x1249x2500 mm - deska tlou��ky 10 mm 

- rozm�ry t/�/d 12,5x1249x2500 mm - deska tlou��ky 12,5 mm 

- rozm�ry t/�/d 15x1249x2500 mm - deska tlou��ky 15 mm 

- Plo�ná hmotnost desky 12,0 kg/m² - deska tlou��ky 10 mm 

- Plo�ná hmotnost desky 15,0 kg/m² - deska tlou��ky 12,5 mm 

- Plo�ná hmotnost desky 18,0 kg/m² - deska tlou��ky 15 mm 

- Hustota 1.200 kg/m3  

- Sou�initel délkové rozta�nosti p�i zm�n� vlhkosti (30% - 65% / 20oC) 15 x 10-6

- Reakce na ohe� (�SN EN 13501-1) t�ída A1 

- Vyrovnaná vlhkost p�i 20oC, 65% relativní vlhkosti 1 % 

- Obsah krystalicky vázané vody � 15 % 

- Tvrdost � Brinell > 35 MPa 
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Tepeln�-technické údaje: 

- M�rná tepelná kapacita c = 1100 J/kg.K  

- Sou�initel tepelné vodivosti 	 = 0,35 W/m.K 

- Faktor difúzního odporu 
 � 40 

9.2.2 RigiProfily 

RigiProfily jsou vyráb�ny z ocelového pozinkovaného plechu tlou��ky 0,6 mm, který 

pro�el procesem tzv. rigidizace (ztu�ení). Ú�inná tlou��ka plechu se b�hem procesu rigidizace 

zv�t�í na sou�et p�vodní tlou��ky materiálu a hloubky vzniklých �prolis��. 

RigiProfil R-UW 

jsou vodorovné profily, které slou�í k p�ipevn�ní p�í�ky na podlahu a strop 

- �í�ka � 50 mm, 75 mm, 100 mm 

- Délka � 4 000 mm 

RigiProfil R-CW 

jsou svislé profily (stojiny) jsou vlo�ené do R-UW profil� a slou�í jako nosné profily p�í�ky a 

k p�ipevn�ní oplá�t�ní p�í�ky 

- �í�ka � 50 mm, 75 mm, 100 mm 

- Délka � 2 750 mm 

9.2.3 Izolace Isover ORSET 

Izola�ní desky Isover ORSET jsou vyrobeny z minerální plsti Isover. Výroba je 

zalo�ena na metod� rozvlák�ovaní taveniny, sm�si hornin a dal�ích p�ím�si a p�ísad. 

Vytvo�ena minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracuji do finálního tvaru desek. 

Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizovaná. Desky Isover ORSET jsou vhodné zvlá�t�

pro nezatí�ené tepelné, zvukové a protipo�ární izolace p�í�ek. Isover ORSET má velmi dobré 

tepeln� izola�ní schopnost, vysokou protipo�ární odolnost, výborn� akustické vlastnosti, 
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vodoodpudivost, dlouhou �ivotnost a odolnost proti d�evokazným �k�dc�m, hlodavc�m a 

hmyzu.  

Technické údaje: 

- rozm�ry t/�/d 50x1000x625 mm - izolace tlou��ky 50 mm 

- Reakce na ohe� A1 

Tepeln�-technické údaje: 

- Sou�initel tepelné vodivosti 	 = 0,39 W/m.K 

- M�rná tepelná kapacita c = 800 J/kg.K 

- Deklarovaný tepelný odpor RD = 1,3 � 1,6 m2.K/W 

9.2.4 Lepidlo na spáry Rigidur Nature Line 

Toto lepidlo je ur�eno pro lepení spár sádrovláknitých desek. Lepidlo je vodou 

�editelné. Je baleno v kartu�i o objemu 310 ml. Po otev�ení je nutno lepidlo ihned spot�ebovat. 

Lepidlo nesmí být pou�íváno p�i teplotách pod + 5°C. 

9.2.5 Spárovací tmel Rigidur 

Spárovací tmel Rigidur je prá�kový sádrový tmel ur�ený ke kompletnímu tmelení 

sádrovláknitých desek a p�etmelení upev�ovacích prvk�.  U spár mezi deskami o �í�i poloviny 

tlou��ky desky není nutno pou�ívat výztu�nou pásku. Materiál se musí zpracovávat v �isté 

nádob� p�i pou�ití �isté vody bez p�ísad. Pytel tmelu o hmotnosti 5 kg se vsype do cca 4,5 

litru vody (pom�r míchání 1 kg tmelu cca 0,8 litru vody). Materiál se nechá asi 2 minuty 

nasáknout a poté se ru�n� nebo elektrickou mícha�kou zpracuje do pastovité hmoty. P�íli� 

hustou hmotu lze roz�edit vodou. Tmel se musí zpracovat b�hem t�iceti minut. Materiál není 

vhodné pou�ívat p�i teplot� pod +5°C. Tmel je balený v pytlích o hmotnosti 5 kg. Doba 

pou�itelnosti tmelu je �est m�síc�. 
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9.2.6 Natloukací hmo�dinky 

Natloukací hmo�dinky slo�í na upevn�ní podlahových a st�nových p�ipojovacích 

profil� R-UW nebo R-UD. 

9.2.7 Samo�ezné �rouby Rigidur 

Samo�ezné �rouby Rigidur mají speciální hlavu pro sádrovláknité desky. Slou�í pro 

upev�ování sádrovláknitých desek do kovové konstrukce. Do konstrukce se p�ipev�ují 

elektrickým �roubovákem. �rouby Rigidur mají rozm�r 4,0 x 30 mm nebo 4,0 x 45 mm 

�rouby mají antikorozní úpravu. 

9.2.8 �roub do plechu, typ LB 

�roub do plechu je samo�ezný a slou�í pro spojování plechových profilu. Rozm�r 

�roubu je 3,5 x 9,5 mm nebo 4,2 x 13 mm.  

9.3 Dodávka a skladování 

Sádrovláknité desky jsou dodávány na vratných d�ev�ných paletách. Desky jsou na 

paletách zapáskované kovovou páskou, která zaji��uje ochranu zbo�í proti posunutí b�hem 

p�epravy. Desky je t�eba skladovat nale�ato na rovné podkladu o maximální rozte�i 350 mm. 

Musí být chrán�ny p�ed p�ímým p�sobením vody (dé��, sníh, atd.). Zárove� je t�eba zamezit 

prudkému nárazovému zah�ívání a ochlazování desek. V p�ípad� navlhnutí desek je musíme 

p�ed osazením pozvolna vysu�it. Jednotlivé desky musíme su�it samostatn�. P�i skladování 

vlhkých desek ve svislé nebo �ikmé poloze hrozí jejich trvalá deformace. Desky musí být 

p�ená�eny ve svislé poloze. K p�ená�ení se m��e pou�ít speciální transportní dr�ák nebo 

manipula�ní vozíky. 

Ocelové profily jsou dodávány zapáskované kovovou páskou, která zaji��uje ochranu 

zbo�í proti posunutí b�hem p�epravy. Profily je nutno skladovat na rovném podkladu tak aby 
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nedo�lo k jejich deformaci. Profily je nutno chránit proti pov�trnostním vliv�m, zejména proti 

vlhkosti. 

Spárovací tmel Rigidur je dodávaný na paletách po 192 kusech. Pytle na palet� jsou 

obaleny do smr��ovací folie, aby nedo�lo k po�kození nebo posunutí b�hem p�epravy. Pytle 

se spárovacím tmelem je t�eba skladovat v suchých skladech, aby nedo�lo k jejich navlhnutí. 

Izola�ní desky Isover ORSET jsou dodávány obalené do PE folie do maximální vý�ky 

balíku 0,5 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prost�edcích, aby nedo�lo 

k jejich navlhnutí nebo jinému znehodnocení. Desky musí být skladovány v krytých 

prostorách nale�ato do vý�e vrstvy maximáln� 2 m. 

Lepidlo na spáry je dodáváno v kartonech po dvaceti kusech. Musí se skladovat 

v originálních obalech po dobu maximáln� dvanácti m�síc� v suchu p�i teplotách v rozmezí 

+5°C ~ + 25°C. a musí být chrán�ny p�ed zmrznutím.  

�rouby a hmo�dinky jsou dodávány v krabi�kách po 1000 kusech. A musí být 

skladovány ve skladech chrán�ných proti pov�trnostním vliv�m.  

Dodaný materiál bude p�ebírat stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je povinen p�i p�ebírání 

materiálu zkontrolovat jeho kvalitu a mno�ství dle dodacího listu. O p�evzetí materiálu musí 

stavbyvedoucí provézt záznam do stavebního deníku. 

9.4 P�ibli�ná spot�eba materiálu 

9.4.1 Sádrovláknité desky Rigidur tlou��ky 10 mm 

rozm�ry desky 10x1249x2500 = 3,1225 m2 

1382 m2 / 3,1225 m2 = 443 desek 

9.4.2 Sádrovláknité desky Rigidur tlou��ky 12,5 mm 

rozm�ry desky 12x1249x2500 = 3,1225 m2 
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366 m2 / 3,1225 m2 = 118 desek 

9.4.3 Sádrovláknité desky Rigidur tlou��ky 15 mm 

rozm�ry desky 15x1249x2500 = 3,1225 m2 

93 m2 / 3,1225 m2 = 30 desek 

9.4.4 RigiProfil R-UW50 

délka profilu 2,75 m  

184 m / 2,75 = 67 profil�

9.4.5 RigiProfil R-CW50 

délka profilu 4 m  

434 m / 4 = 109 profil�

9.4.6 RigiProfil R-UW75 

délka profilu 2,75 m  

277 m / 2,75 = 101 profil�

9.4.7 RigiProfil R-CW75 

délka profilu 4 m  

656 m / 4 = 164 profil�
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9.4.8 Lepidlo na spáry Rigidur Nature Line 

obsah kartu�e 310 ml 

7244 / 310 = 24 kartu�í 

9.4.9 Samo�ezné �rouby Rigidur 4,0 x 30 mm 

obsah krabi�ky 1000 ks 

4067 ks / 1000 = 4 krabi�ky 

9.4.10 Samo�ezné �rouby Rigidur 4,0 x 45 mm 

obsah krabi�ky 1000 ks 

5824 ks / 1000 = 6 krabi�ek 

9.4.11 Izolace Isover ORSET tl. 50 mm 

spot�eba izolace 208 m2

9.4.12 Izolace Isover ORSET tl. 60 mm 

spot�eba izolace 314 m2

9.4.13 Spárovací tmel Rigidur 

pytle o hmotnosti 5 kg 

175 kg / 5 = 35 pytl�
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9.5 Pracovní podmínky 

9.5.1 P�ipravenost staveni�t�  

Rozvod vody po staveni�ti bude zaji�t�n p�ípojkou s vodom�rnou komorou. P�ípojka 

bude napojena na ve�ejnou vodovodní sí�. Rozvod elektrické energie bude zaji�t�n pomocí 

elektrické p�ípojky s rozvodnou sk�íní, která bude napojena na ve�ejnou elektrickou sí�. 

Odpadní vody ze staveni�t� budou odvád�ny pomocí kanalizace, která bude p�ipojena na 

uli�ní kanaliza�ní �ád. Napojení objektu na in�enýrské sít� bude provedeno dle výkresu 

Za�ízení staveni�t�.  

Tmely Rigidur budou skladovány ve skladech suchých sm�sí. Sklad suchých sm�sí 

bude umíst�n v prostoru staveni�t�. Sklad bude proveden jako skladový kontejner o 

rozm�rech 6058x2435x2610 mm. Kontejner bude ulo�en na silni�ních panelech ulo�ených 

v �t�rkopískovém lo�i, které bude provedeno na upraveném zhutn�ném terénu. Sádrovláknité 

desky budou uskladn�ny p�ímo v objektu na rovném podkladu o maximální rozte�i 350 mm. 

Prostor staveni�t� bude osv�tlen pomocí prost�edk� provád�cí stavební firmy.  

Systém Rigidur se za�ne montovat a� po dokon�ení a pot�ebném vyschnutí v�ech 

mokrých proces� v interiéru. A to zejména podlahových pot�r� a omítek. Vlhkost st�n a 

strop� musí být ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. Montá� by se m�la 

provád�t a� po osazení oken a uzav�ení stavby proti vliv�m pov�trnosti. 

9.5.2 P�evzetí staveni�t�

Kontrolu a p�ejímku pracovi�t� provádí stavbyvedoucí. Kontroluje se, zda jsou 

dokon�ené a dostate�n� vyschlé v�echny mokré procesy v interiéru a to zejména podlahové 

pot�ry a omítky. Dále se musí zkontrolovat rovinnost podlahy a stropu. Kontroluje se, zda 

jsou dodr�eny zásady systému bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (BOZP). Záznam o 

kontrole a p�ejímce staveni�t� je nutné zapsat do stavebního deníku.  
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9.5.3 Podmínky pro provád�ní 

Materiály suché výstavby jsou citlivé na vlhkost, proto je t�eba skladovat tyto 

materiály v suchém prost�edí. Suché sm�si budou uskladn�ny ve skladovém kontejneru na 

staveni�ti a sádrovláknité desky budou uskladn�ny p�ímo v objektu. V�echny materiály musí 

být minimáln� po dobu 48 hodin skladovány v prostoru montá�e, aby do�lo k vzájemnému 

vyrovnání vlhkosti.  

Systém Rigidur se za�ne montovat a� po dokon�ení a pot�ebném vyschnutí v�ech 

mokrých proces� v interiéru. A to zejména podlahových pot�r� a omítek. Vlhkost st�n a 

strop� musí být ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. Montá� by se m�la 

provád�t a� po osazení oken a uzav�ení stavby proti vliv�m pov�trnosti. Teplota, p�i 

provád�ní p�í�ek, uvnit� objektu nesmí klesnout pod +5°C. P�i pou�ití technologie lepení spár 

sádrovláknitých desek je t�eba, aby teplota prost�edí i konstrukce b�hem lepení a tuhnutí 

lepidla neklesla pod +10°C.  

Po montá�i je t�eba chránit desky p�ed déletrvající vysokou vzdu�nou vlhkostí. Uvnit�

budovy je pot�eba po skon�ení montá�e desek zajistit dostate�né v�trání. Tmelení se bude 

moct provád�t a� v dob�, kdy se neo�ekávají výrazné zm�ny teploty ani vlhkosti. Teplota 

uvnit� objektu p�i tmelení nesmí klesnout pod +5°C. Po ukon�ení procesu výstavby p�í�ek 

není vhodné místnosti rychle vytáp�t, aby nedo�lo k deformaci konstrukce. Protilehlé 

konstrukce musí být oh�ívány soum�rn�.   

9.6 Personální obsazení 

Po�et pracovník� zhotovující konstrukce sádrovláknitých p�í�ek závisí na rozsahu a 

druhu prací. Konstrukce musí zhotovovat pracovníci podrobn� seznámení s p�íslu�nou 

technologii a �ádn� za�koleni. Ti budou provád�t stavbu konstrukce, oplá�t�ní konstrukce, 

tmelení a brou�ení konstrukce. Do �et jsou za�azeni i pomocní pracovníci, kte�í po �ádném 

pou�ení a za�kolení zabezpe�ují p�ípravu tmel� a p�ísun materiálu do prostoru pracovi�t�. 

Do�ezávají prvky na p�íslu�né rozm�ry a obsluhují r�zné mechanizmy.  
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Na provád�ní sádrovláknitých konstrukcí bude osobn� dohlí�et stavbyvedoucí nebo 

jím pov��ený mistr. Mistr organizuje a �ídí práci, p�ebírá pracovi�t� a p�edává hotové dílo. 

Mistr zodpovídá za pr�b�h a kvalitu provedených prací. Ka�dý den bude mistr provád�t zápis 

o stavu prací do stavebního deníku.  

Na stavb� budou pracovat 4 �ety. Pracovní �eta se bude skládat z 5 pracovník�. Mistr 

(stavbyvedoucí) 1x; Za�kolený pracovník 2x; Pomocný pracovník 2x. 

9.7 Mechanizmy a pomocné prost�edky 

9.7.1 Elektrické p�ístroje 

- elektrický �roubovák 

- elektrické n��ky na plech 

- elektrická vrta�ka s mixovací metlou na míchání tmelu 

- elektrická vrta�ka s vykru�ovacím vrtákem na provád�ní otvor� pro elektro krabice 

- elektrická vrta�ka s vym�nitelnými vrtáky 

- kotou�ová pila s vodící li�tou s odsávacím za�ízením pro �ezání sádrovláknitých desek 

- laserový zam��ova�

9.7.2 Pracovní ná�adí a pom�cky 

- transportní dr�ák na desky � pro p�ená�ení desek na stavb�

- vozík na desky � pro dopravu desek ve v�t�ím mno�ství 

- zveda� desek 

- n�� s vým�nným ost�ím 

- hoblík na hrany � pro úpravu hran desek 

- hoblík struhák � pro úpravu nerovností hran desek 

- struhák nebozez � pro provád�ní otvor� do desek 

- ru�ní n��ky na plech 

- kladivo 
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- truhlík na míchání 

- st�rka nerez 50 a 100 mm 

- �pachtle s k�í�ovým �roubovákem 

- hladítko 280 a 480 mm 

- ru�ní dr�ák na smirkový papír 

- brusná m�í�ka 

- vodováha 

- pistole na akrylové a silikonové tmely 

- �pachtle pro vn�j�í a vnit�ní rohy 

- pásmo 

- tesa�ská tu�ka 

- barvící provázek (�brnka�ka�)  

- stavební plo�ina � ocelové kozy, fo�ny 

9.7.3 Ochranné pom�cky 

- pracovní od�v 

- obuv odpovídající zásadám BOZP 

- ko�ené ochranné rukavice (v p�ípad� st�íhání ocelových profil�) 

- respirátor (v p�ípad� �ezání sádrovláknitých dese a p�i brou�ení) 

9.8 Pracovní postupy 

Práce budou zapo�aty a� po dokon�ení a pot�ebném vyschnutí v�ech mokrých proces�

v interiéru. A to zejména podlahových pot�r� a omítek. Vlhkost st�n a strop� musí být 

ustálená, povrchy suché a podkladní betony vyzrálé. S montá�í p�í�ek se za�ne a� po osazení 

oken a uzav�ení stavby proti vliv�m pov�trnosti. P�ed zapo�etím prací se musí zkontrolovat 

rovinnost podlahy a stropu. 

Montá� p�í�ky bude za�ínat vyty�ením p�í�ky. Pokud, mají být v p�í�ce umíst�ny 

dve�e, je nutné vyzna�it jejich velikost a umíst�ní a jejich osu podle projektové dokumentace. 
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Vyty�ení p�í�ky se provede pomocí laserového vyty�ovacího p�ístroje. Obrysové linie p�í�ky 

se vyzna�í na st�nách i na strop� pomocí barvícího provázku.  

Dále se bude pokra�ovat tím, �e se na podlahu a strop p�ipevní vodorovné profily R-

UW. Profily se z d�vodu zvukové izolace podlepí jednostrann� lepicím napojovacím 

t�sn�ním Rigips. Profily se p�ipevní na podlahu a na strop vhodnými kotevními prost�edky. 

Do �elezobetonové konstrukce se p�ipev�ují natloukacími hmo�dinkami. Do cihel Porotherm 

se p�ipevní profily pomocí kotevních prost�edk� k tomu ur�ených. Kotevní prvky musí být 

rozmíst�ny maximáln� po 80 cm. V rozích p�í�ky je maximální vzdálenost prvního p�ipojení 

od rohu 20 cm.  

Do p�ipravených R-UW profil� se u okraj� p�í�ky nasadí svislé R-CW profily. I tyto 

profily se musí opat�it napojovacím t�sn�ním s ohledem na zvukovou izolaci. I tyto profily se 

osadí pomocí vhodných p�ipojovacích prost�edk�. Po fixaci okrajových profil� se osadí zbylé 

R-CW profily. Profily se budou st�íhat asi o 10 a� 15 mm krat�í ne� je vý�ka místnosti a to 

z d�vod� mo�né svislé dilatace p�í�ek. Profily se osazují jednotn� otev�ením ve sm�ru 

montá�e. Profily R-CW se do profil� R-UW pouze voln� zasunou, nijak se nebudou kotvit. 

Profily R-CW se rozmístí na osovou rozte� 625 mm dle �í�ky pou�ité tepelné izolace. Profily 

R-CW jsou ve stojin� opat�eny H-prolisy, které jsou ur�eny pro prota�ení elektroinstalace 

nebo jiných instala�ních vedení. P�i zkracování profil� CW na pat�i�nou délku je vhodné H-

prolisy alespo� na jedné stran� délky profilu zachovat.  

Pokud mají, být v p�í�ce umíst�ny dve�e, je t�eba pou�ít zárube� ur�enou pro montá� 

do sádrokartonových p�í�ek. Pro uspo�ádání p�í�ky v oblasti zárubní je rozhodující sv�tlá 

vý�ka místnosti, sv�tlá �í�ka zárubn� a hmotnost dve�ního k�ídla. K upevn�ní zárubn� se 

provede konstrukce z výztu�ných profil� UA (tlou��ka plechu 2 mm) p�ipojených pomocí 

�roubovacích úhelník�.  

Za�izovací p�edm�ty (umyvadla, WC aj.), které zp�sobují velké konzolové zatí�ení, se 

p�ipev�ují na speciální nosné konstrukce sanitárních dr�ák� zabudované do meziprostoru 

instala�ních p�í�ek. Tyto konstrukce sanitárních dr�áku jsou montovány výhradn� do dvojice 

UA profil�. Instala�ní p�í�ky budou provedeny jako dvojit� oplá�t�ná s dvojitou kovovou 

konstrukcí s mezerou. Kovová konstrukce bude oplá�t�na dvojicí sádrovláknitých desek 
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Rigidur o tlou�t� 12,5 mm z ka�dé strany. Montá� dvojité konstrukce bude probíhat podle 

stejných zásad jako montá� jednoduché konstrukce.  

Po zhotovení nosné kovové konstrukce bude následovat oplá�t�ní první strany st�ny. 

Aby, bylo mo�né provád�t oplá�t�ní, je t�eba p�izp�sobovat rozm�ry sádrovláknitých desek 

velikosti konstrukce. Sádrovláknité desky lze snadno opracovávat nástroji b��n� pou�ívanými 

p�i práci se d�evem a sádrokartonem. Desky Rigidur se mohou na�íznout (2 � 3x v jednom 

míst�) a zlomit p�es hranu nap�. vyskládaných desek. Takto �ezané desky se m��ou pou�ívat 

na tmelené spáry, kde je �í�ka spáry minimáln� polovina tlou��ky desky. �lenit�j�í �ezy se 

m��ou provád�t pomocí ru�ní pily ocasky nebo pomocí p�ímo�aré pily. Nej�ist�í p�í�ezy, 

které budeme pot�ebovat zvlá�t� pro lepenou spáru (�í�ka spáry max. 1 mm), se provád�jí 

pomocí kotou�ové pily s vodicí li�tou. Pro �ezání desek Rigidur jsou doporu�eny speciální 

�ezací kotou�e.  

Pou�ité p�í�ky Rigips jsou oplá�t�ny dvojicí sádrovláknitých desek Rigidur. 

K oplá�t�ní se budou pou�ívat, pokud to bude mo�né celé desky Rigidur. Zbytky desek se 

budou moct pou�ívat pouze za podmínky, �e vý�ka zbytku je minimáln� 400 mm. V t�sné 

blízkosti nesmí být pou�ity dva a více zbytk�. P�i pou�ití technologie lepení jsou poveleny 

k�í�ové spáry. První vrstva oplá�t�ní se za�ne s deskou o plné �í�ce. Aby bylo dosa�eno 

pot�ebného p�ekrytí spár, za�ne se druhá vrstva s deskou polovi�ní �í�ky. Desky se budou 

montovat na R-CW profily pomocí speciálních samo�ezných �roub� Rigidur 4,0 x 30 mm ve 

vzájemné rozte�i maximáln� 750 mm. Svislé spáry desek na obou stranách st�ny budou 

umíst�ny vst�ícn� (na stejném R-CW profilu). Desky se budou montovat od otev�ené strany 

R-CW profilu. Sousední desky budou sesazeny na t�sný sraz. Tmelení ani lepení spár desek 

se v první vrstv� nebude provád�t. Druhá vrstva plá�t� je tvo�ena takté� sádrovláknitými 

deskami Rigidur. Desky se budou �roubovat do R-CW profil� pomocí speciálních 

samo�ezných �roub� Rigidur 4,0 x 45 mm ve vzájemné rozte�i maximáln� 250 mm. Svislé 

spáry desek druhé vrstvy oplá�t�ní budou p�esazeny o jedno pole R-CW profil� oproti spárám 

prvního oplá�t�ní. Vzájemný p�esah soub��ných (svislých i vodorovných) spár první a druhé 

vrstvy oplá�t�ní musí být minimáln� 200 mm. U p�í�ek s jednovrstvým oplá�t�ním deskami 

Rigidur se bude postupovat takto. P�i montá�í se za�ne s deskou o plné �í�ce. Desky se budou 

montovat na R-CW profily pomocí speciálních samo�ezných �roub� Rigidur 4,0 x 30 mm ve 
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vzájemné rozte�i maximáln� 250 mm. Svislé spáry desek na obou stranách st�ny budou 

umíst�ny vst�ícn� (na stejném R-CW profilu).  

Desky se budou montovat od otev�ené strany R-CW profilu. Sousední desky k sob�

budou p�ilepeny speciálním lepidlem. Samo�ezné �rouby Rigidur se budou �roubovat 

speciálním elektrickým �roubovákem. Samo�ezné �rouby Rigidur se m��ou na�roubovat skrz 

desku do profilu Rigips bez p�edvrtání. �rouby musí být antikorozn� povrchov� upraveny a 

musí být zapu�t�ny tak, aby nevy�nívaly nad povrch desek. Vzdálenost v�ech upev�ovacích 

prost�edk� od okraje desky musí být minimáln� 10 mm. Desky druhé vrstvy plá�t� se budou 

spojovat lepením. Pro tento typ spáry se pou�ívají hrany z výroby nebo hrany �ezané 

kotou�ovou pilou podle vodicí li�ty. Lepidlo Rigidur se bude naná�et p�ímo z kartu�e na 

�istou a suchou hranu ji� namontované desky. Dal�í deska se k hran� ji� namontované desky 

s naneseným lepidlem p�itla�í tak, aby �í�ka spáry byla maximáln� 1 mm. Po ztuhnutí se 

p�ebyte�né lepidlo odstraní �pachtlí. Pro lepení a tuhnutí lepidla je t�eba, aby teplota prost�edí 

i konstrukce byla vy��í ne� +10°C.  

Po oplá�t�ní první strany st�ny a montá�i pot�ebných elektroinstalací a sanitárních 

instalací se do dutiny st�ny vlo�í vrstva minerální izolace pro zlep�ení nepr�zvu�nosti. 

Meziprostor se musí vyplnit v celé plo�e bez mezer.  

Po dokon�ení izolací se za�ne s oplá�t�ním druhé strany p�í�ky. Po provedení 

oplá�t�ní druhé strany získá st�na definitivní stabilitu. Oplá�t�ní druhé strany p�í�ky se za�ne 

deskou plné �í�ky, tak aby spáry le�ely vst�ícn� na spole�ném R-CW profilu. Postup bude 

stejný jako u oplá�t�ní první strany p�í�ky.  

Po dokon�ení oplá�t�ní konstrukce se musí zatmelit spojovací prost�edky a spáry mezi 

p�í�kou a okolními konstrukcemi. P�i napojení oplá�t�ní na okolní návazné konstrukce (strop, 

podlaha, bo�ní st�na) je pro mo�nost �ádného zatmelení t�eba dodr�et minimální �í�ku spáry 

rovnou polovin� tlou��ky desky. Pro tmelení sádrovláknitých desek se bude pou�ívat 

spárovací tmel Rigidur. Plochy ur�ené ke tmelení musí být suché, pevné, zbavené prachu, 

mastnoty a ne�istot. P�ed provád�ním kone�ných povrch� p�í�ek musí být konstrukce 

oplá�t�né z obou stran. Desky oplá�t�ní musí být správn� p�ipevn�ny (p�i�roubovány). Tmel 

se p�ipraví tak, �e se do �isté nádoby s �istou vodou postupn� sype sádrový tmel, dokud 
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nevzniknou ostr�vky. Pomalé sypání zabrání p�ípadné tvorb� hrudek a vede k dosa�ení 

správné konzistence tmelu. Po nasypání se sm�s nechá asi t�i minuty stát, poté se rozmíchá 

elektrickou metlou. V p�ípad� pot�eby lze sm�s z�edit p�idáním vody a �ádným rozmícháním. 

Nikdy se nedoporu�uje dodate�n� dosypávat prá�ek, tedy sm�s dodate�n� zahu��ovat! Tmel 

se nanese v po�adovaném mno�ství pomocí hladítek.  

Po zaschnutí finální vrstvy tmelu se v p�ípad� pot�eby provede p�ebrou�ení tmeleného 

povrchu. Brou�ení se bude provád�t pomocí speciálních brusných m�í�ek upnutých do 

ru�ního dr�áku. Po vyschnutí zatmelených míst a po dokon�ení brou�ení bude st�na 

p�ipravena pro následnou povrchovou úpravu.  

Sádrovláknité desky Rigidur jsou vzhledem ke svému hladkému a tvrdému povrchu 

mimo�ádn� vhodné pro jakoukoli povrchovou úpravu � nát�ry, tapety, obkláda�ky i omítky. 

P�ed jakoukoli povrchovou úpravou je t�eba provést p�ípravu podkladu. Podklad musí být 

suchý a o�i�t�ný od prachu. Na sádrovláknité desky je mo�no pou�ít nát�ry. Pro nát�ry 

sádrovláknitých desek Rigidur je mo�né pou�ít b��n� dostupné barvy, nap�íklad disperzní, 

latexové, akrylátové barvy a laky. Na desky Rigidur je mo�né pou�ít i tapety. V�echny druhy 

tapet lze lepit b��ným tapetá�ským lepidlem. Na sádrovláknité desky Rigidur lze bez 

jakýchkoli problém� lepit obklady z um�lé hmoty nebo keramiky. Jako lepidlo by bylo 

vhodné pou�ít tenkovrstvé lepidlo, které se naná�í ozubenou st�rkou. Pro spárování obkladu 

by m�la být pou�ita elastická spárovací malta. Pro lepení a spárování musejí být pou�ity 

výrobky kompatibilní se sádrovláknitými deskami. 

9.9 Jakost a kontrola kvality 

P�í�ky Rigips jsou nenosné, samonosné interiérové konstrukce. P�í�ky Rigips musí 

spl�ovat tyto po�adavky bezpe�nost; trvanlivost a rozm�rovou stálost; po�ární odolnost; 

ochranu proti hluku; zdravotní nezávadnost. Velký vliv na kone�né vlastnosti p�í�ek má 

pe�livost a zp�sob jejich provedení.  

P�ed zapo�etím prací je nutno zkontrolovat zda jsou materiály, polotovary a výrobky 

dolo�eny atesty (certifikáty, schvalovací protokoly, záznamy o zkou�kách) od akreditovaných 
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zku�eben. Zda jsou zaji�t�ny transportní cesty pro p�ísun materiálu a pro p�echody 

pracovník�. Zda je zaji�t�no dostate�né osv�tlení a v�trání. Dále se musí zkontrolovat, jestli 

do�lo k pot�ebnému vyschnutí v�ech mokrých proces� v interiéru. A to zejména podlahových 

pot�r� a omítek. Vlhkost st�n a strop� musí být ustálená, povrchy suché a podkladní betony 

vyzrálé. Dále se musí zkontrolovat rovinnost podlahy a stropu. 

V pr�b�hu prací je nutné kontrolovat, zda se dodr�ují zásady pro technologii výstavby 

p�í�ek Rigips. A zda jsou pou�ívány správné systémové prvky. 

Po dokon�ení výstavby p�í�ek je t�eba provést výstupní kontrolu. P�i výstupní kontrole 

je t�eba ov��it, zda se v�echny práce pr�b��n� kontrolovaly. Zda byly dodr�eny podmínky 

prost�edí pro provád�ní p�í�ek Rigips. Zda odpovídá osazení zárubní projektové dokumentaci. 

Dále se kontroluje, zda kvalita povrchu dosáhla po�adovaných po�adavk�. Pro kvalitu 

dokon�ených povrch� sádrovláknitých konstrukcí Rigips jsou zavedeny �ty�i stupn� kvality. 

Jsou to Q1 � základní tmelení pro povrchy na které nejsou kladeny �ádné optické nároky; Q2 

� standartní tmelení pro obvyklé nároky na povrchy; Q3 � speciální tmelení pro zvý�ené 

nároky na kvalitu povrchu; Q4 � celoplo�né tmelení pro nejvy��í nároky na kvalitu 

dokon�ených povrch�. Pokud nejsou ve specifikaci prací uvedeny �ádné bli��í údaje o kvalit�

povrchu, pova�uje se za standartní stupe� Q2. Dále se kontroluje rovinnost hotových 

konstrukcí. Rovinnost ploch nesmí p�ekro�it stanovené tolerance. Pro m��ení tolerancí ploch 

se pou�ívá la� o délce 4 m. P�ím�rná la� se m��e p�ikládat na plochu v libovolném sm�ru. 

Tolerance nam��ené pod p�ím�rnou latí mezi m�rnými body nesmí p�esáhnout 10 mm na 

plo�e dlouhé 4 m. Dále je t�eba zkontrolovat, jestli byly dodr�eny v�echny rozm�ry dle 

projektové dokumentace. Vstupní kontrola, postup prací, meziopera�ní kontrola, výstupní 

kontrola, p�edání a p�evzetí díla musí být písemn� odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem 

v zápisu o p�edání a p�evzetí díla ve stavebním deníku. 

9.10 BOZP 

Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci se �ídí zásadami Zákoníku práce a vyhlá�kou 

�.309/2006 a �.362/2005. P�i pracích na p�í�kách Rigips je nutné pou�ívat základní ochranné 
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pom�cky. P�i brou�ení a do�ezávání sádrovláknitých desek je t�eba pou�ívat ochranné brýle a 

respirátor. P�i práci s tenkost�nnými profily je t�eba pou�ít ochranné pracovní rukavice. 

Pokud se produkty Rigips pou�ívají správn�, není t�eba p�ijímat �ádná zvlá�tní 

bezpe�nostní opat�ení. Materiál musí být ulo�en v materiálovém pásmu a nesmí p�eká�et v 

pracovním pásmu. Pracovníci musí být p�ed vstupem na staveni�t� �ádn� pro�koleni. 

Pro�kolení pracovník� musí být zapsáno ve stavebním deníku. 
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10. Záv�r 

Dokumentace je zpracována v nále�itosti a podrobnostech nutných pro realizaci 

stavby. V�echny konstrukce objektu vyhovují normám uvedených v seznamu pou�ité 

literatury a norem. 
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[14] Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 

[15] Zákon �. 17/1992 Sb., o �ivotním prost�edí 

[16] Zákona �. 133/ 1985 Sb., o po�ární ochran�, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�

[17] Vyhlá�ka �. 268/2009 Sb. o technických po�adavcích na stavby 

[18] Vyhlá�ka �. 398/2009 Sb., o obecných technických po�adavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové u�ívání staveb 

[19] Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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[20] Vyhlá�ka �. 381/2001 Sb., katalog odpad�

[21] Vyhlá�ka �. 428/01 Sb., o vodovodech a kanal. pro ve�ejnou pot�ebu 

11.3 Internetové zdroje 

[22] www.dektrade.cz 

[23] www.montkov.cz 

[24] www.cze.sika.com 

[25] www.spedos.cz 

[26] www.g-mont.cz 

[27] www.gastromcs.cz 

[28] www.stavebnivytahy.cz 

[29] www.kone.cz 

[30] www.wienerberger.cz 

[31] www.isover.cz 

[32] www.rigips.cz 

[33] www.contimade.cz 

[34] www.liebherr.cz 

11.4 Pou�itý software 

[35] ArchiCAD 12 

[36] Build Power 

[37] Microsoft Office Word 2007 

[38] Microsoft Office Project 2007 

[39] Microsoft Office Excel 2007 

[40] AutoCad 2010 
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12. P�ílohy 

P�íloha �. 1 � Rozpo�et stavby pro variantu s p�í�kami Porotherm 

P�íloha �. 2 � Rozpo�et stavby pro variantu s p�í�kami Rigips 

P�íloha �. 3 � Výkresová dokumentace 

Výkres F1.01 � Situace (M 1:200) 

Výkres F1.02 � Za�ízení staveni�t� (M 1:200) 

Výkres F1.03 � Základy (M 1:50) 

Výkres F1.04 � P�dorys 1. PP (M 1:50) 

Výkres F1.05 � P�dorys 1. NP (M 1:50) 

Výkres F1.06 � P�dorys 2. NP (M 1:50) 

Výkres F1.07 � P�dorys 1. PP � variantní �e�ení p�í�ek Rigips (M 1:50) 

Výkres F1.08 � P�dorys 1. NP � variantní �e�ení p�í�ek Rigips (M 1:50) 

Výkres F1.09 � P�dorys 2. NP � variantní �e�ení p�í�ek Rigips (M 1:50) 

Výkres F1.10 � �ez A-A (M 1:50) 

Výkres F1.11 � P�dorys st�echy (M 1:50) 

Výkres F1.12 � Pohled západní a východní (M 1:100) 

Výkres F1.13 � Pohled severní a ji�ní (M 1:100) 

Výkres F1.14 � A - Detail atiky (M 1:10) 

Výkres F1.15 � B � Detail st�e�ního vtoku (M 1:10) 

Výkres F1.16 � C � Detail pod atikou, p�echod z prosklené fasády na fasádu s 

kontaktním zateplovacím systémem (M 1:5) 

Výkres F1.17 � D � Detail ukotvení prosklené fasády (M 1:5) 

Výkres F1.18 � E � Detail ukotvení prosklené fasády u soklu (M 1:5) 

Výkres F1.19 � Skladby podlah a konstrukcí 

Výkres F1.20 � Výpis dve�í 

Výkres F1.21 � Výpis oken 

Výkres F1.22 � Výpis p�eklad�

Výkres F1.23 � Výpis záme�nických výrobk�

Výkres F1.24 � Výpis klempí�ských výrobk�

Výkres F1.25 � Harmonogram stavebních prací 
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P�íloha �. 1 � Rozpo�et stavby pro variantu s p�í�kami Porotherm 

V této p�íloze je umíst�n rozpo�et stavby pro výkopy, základy, hrubou stavbu a 

zast�e�ení. Hrubou stavbou jsou my�leny svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné 

konstrukce, vnit�ní zdivo v�etn� p�eklad� a p�í�ek, st�e�ní konstrukce, hydroizolace a tepelné 

izolace spodní stavby a výpln� otvor�.    

�

�

�

�
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POLO�KOVÝ ROZPO�ET
Rozpo�et 1 Objekt ob�anské vybavenosti JKSO 801
Objekt Název objektu SKP 

01 Objekt ob�anské vybavenosti M�rná jednotka m3

Stavba Název stavby Po�et jednotek 0

SO 01 Objekt ob�anské vybavenosti Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpo�tu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 1

Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

HSV celkem 9 119 198 Ztí�ené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 788 075 Oborová p�irá�ka 0

R M práce celkem 0 P�esun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveni�tní doprava 0

ZRN celkem 10 907 273 Za�ízení staveni�t� 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompleta�ní �innost (I�D) 0

ZRN+HZS 10 907 273 Ostatní náklady neuvedené 0

10 907 273 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :

Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 10,0 %  
DPH 10,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

ZRN+ost.náklady+HZS

Jméno : Bc. Gabriela Vejlupková

Datum : 28.11.2011

10 907 273 K�
1 090 727 K�

0 K�
0 K�

11 998 000 K�
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SO 01 Objekt ob�anské vybavenosti Rozpo�et : 1
01 Objekt ob�anské vybavenosti

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montá� HZS
1 Zemní práce 933 111 0 0 0 0
2 Základy a zvlá�tní zakládání 397 551 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 970 476 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 3 712 669 0 0 0 0
64 Výpln� otvor� 382 090 0 0 0 0
94 Le�ení a stavební výtahy 106 424 0 0 0 0
99 Staveni�tní p�esun hmot 616 876 0 0 0 0
711 Izolace proti vod� 0 513 305 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 237 839 0 0 0
721 Vnit�ní kanalizace 0 449 727 0 0 0
724 Strojní vybavení 0 447 010 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 140 194 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 9 119 198 1 788 075 0 0 0

VEDLEJ�Í ROZPO�TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN K� % Základna K�
Ztí�ené výrobní podmínky 0 0,0 10 907 273 0
Oborová p�irá�ka 0 0,0 10 907 273 0
P�esun stavebních kapacit 0 0,0 10 907 273 0
Mimostaveni�tní doprava 0 0,0 10 907 273 0
Za�ízení staveni�t� 0 0,0 10 907 273 0
Provoz investora 0 0,0 10 907 273 0
Kompleta�ní �innost (I�D) 0 0,0 10 907 273 0
Rezerva rozpo�tu 0 0,0 10 907 273 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Objekt ob�anské vybavenosti

0
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SO 01 Objekt ob�anské vybavenosti Rozpo�et: 1
01 Objekt ob�anské vybavenosti

P.�. �íslo polo�ky Název polo�ky MJ mno�ství cena / MJ celkem (K�)

Díl: 1 Zemní práce
1 111201102R00 Odstran�ní k�ovin i s ko�eny na plo�e do 10000 m2 m2 2 840,00 21,30 60 492,00
2 121101103R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním p�es 100 do 250 m m3 568,00 86,30 49 018,40
3 131201203R00 Hloubení zapa�ených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 1 751,00 212,00 371 212,00
4 131201209R00 P�íplatek za lepivost - hloubení zapa�.jam v hor.3 m3 1 751,00 41,00 71 791,00
5 133201102R00 Hloubení �achet v hor.3 nad 100 m3 m3 110,19 606,00 66 775,14
6 133201109R00 P�íplatek za lepivost - hloubení �achet v hor.3 m3 110,19 128,50 14 159,42
7 162201102R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 752,52 34,40 25 886,69
8 162601102R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 107,67 180,00 199 380,60
9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v mno�ství nad 100 m3 m3 752,52 60,30 45 376,96
10 171201201R00 Ulo�ení sypaniny na skládku m3 1 860,19 15,60 29 018,96

Celkem za 1 Zemní práce 933 111,16
Díl: 2 Základy a zvlá�tní zakládání
11 274321511U00 Základový pás �B C20/25 m3 42,84 2 700,00 115 668,00
12 275321511U00 Základová patka �B C20/25 m3 48,92 2 700,00 132 084,00
13 567114112U00 Podkl beton t� PBII tl 100mm m2 486,36 308,00 149 798,88

Celkem za 2 Základy a zvlá�tní zakládání 397 550,88
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 17,5 cm m2 92,40 709,00 65 511,60
15 311238546R00 Zdivo POROTHERM 40 EKO+ Profi DRYFIX P8, tl. 40 cm m2 596,33 1 444,00 861 100,52
16 317168111R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm kus 10,00 204,50 2 045,00
17 317168112R00 P�eklad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm kus 13,00 278,00 3 614,00
18 317168131R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm kus 8,00 393,00 3 144,00
19 317168136R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm kus 8,00 1 020,00 8 160,00
20 317168137R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/275 cm kus 4,00 1 094,00 4 376,00
21 317168140R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/350 cm kus 4,00 1 339,00 5 356,00
22 317321321R00 Beton p�eklad� �elezový  C 20/25  (B 25) m3 2,92 3 125,00 9 125,00
23 317351107R00 Bedn�ní p�eklad� - z�ízení m2 14,61 474,00 6 925,14
24 317351108R00 Bedn�ní p�eklad� - odstran�ní m2 14,61 125,00 1 826,25
25 317361821R00 Výztu� p�eklad� a �íms z betoná�ské ocelí 10505 t 0,15 27 580,00 4 137,00
26 317998115R00 Izolace mezi p�eklady polystyren tl.10 cm m 13,75 88,70 1 219,63
27 330321311000 Beton zdí �elezový C 20/25   (B 25) m3 45,54 3 695,00 168 270,30
28 330321311R00 Beton sloup� a pilí�� �elezový C 20/25   (B 25) m3 44,35 3 695,00 163 880,64
29 331351101000 Bedn�ní zdí - z�ízení m2 227,70 318,00 72 408,60
30 331351101R00 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu - z�ízení m2 443,52 318,00 141 039,36
31 331351102000 Bedn�ní zdí-odstran�ní m2 227,70 72,70 16 553,79
32 331351102R00 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu-odstran�ní m2 443,52 72,70 32 243,90
33 331361821000 Výztu� zdí z betoná�ské oceli 10505 t 2,00 30 640,00 61 280,00
34 331361821R00 Výztu� sloup� hranatých z betoná�ské oceli 10505 t 8,00 30 640,00 245 120,00
35 342248151R00 P�í�ky POROTHERM 8 Profi DRYFIX, tl. 8 cm m2 68,00 509,00 34 612,00
36 342248152R00 P�í�ky POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX, tl. 11,5 cm m2 368,00 524,00 192 832,00
37 55341407 Prosklená fasáda hueck hartman m2 166,32 5 205,00 865 695,60

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 970 476,33
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
38 411321315R00 Stropy deskové ze �elezobetonu C 20/25  (B 25) m3 364,77 3 030,00 1 105 253,10
39 411351101R00 Bedn�ní strop� deskových, bedn�ní vlastní -z�ízení m2 1 459,08 351,50 512 866,62
40 411351102R00 Bedn�ní strop� deskových, vlastní - odstran�ní m2 1 459,08 107,00 156 121,56
41 411361721R00 Výztu� strop� z oceli 10425 (Bst 500 S) t 54,36 30 110,00 1 636 779,60
42 58937607 Sm�s bet pro lehký b. z SPC t�.B5 z expand.perlitu m3 72,95 4 135,00 301 648,25

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3 712 669,13
Díl: 64 Výpln� otvor�
43 642942111R00 Osazení zárubní dve�ních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 25,00 580,00 14 500,00

Polo�kový rozpo�et 

Stavba :
Objekt : Objekt ob�anské vybavenosti
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44 642942332R00 Osaz konstrukce pro sek�ní vrata do 10 m2 kus 2,00 6 000,00 12 000,00
45 55330304 Zárube� ocelová H 95   700x1970x95 P kus 10,00 569,43 5 694,30
46 55330306 Zárube� ocelová H 95   800x1970x95 kus 10,00 580,88 5 808,80
47 55330307 Zárube� ocelová H 95   900x1970x95 kus 5,00 594,41 2 972,05
48 55341510.A Dv aut 2xposuv+2xpevn STARDOR 2100x2100 v�. 

montá� kus 1,00 132 488,07 132 488,07
49 55341511.A Dv aut 2xposuv+2xpevn STARDOR 2800x2100 v�. 

montá� kus 1,00 136 381,41 136 381,41
50 55344631 Vrata ocelová sek�ní 300x250 s rámem zateplená kus 1,00 34 873,50 34 873,50
51 55344632 Vrata ocelová sek�ní 200x210 s rámem zateplená kus 1,00 37 371,90 37 371,90

Celkem za 64 Výpln� otvor� 382 090,03
Díl: 94 Le�ení a stavební výtahy
52 941111122U00 Mt� le� �ad trub leh+podl �1,2 v25m m2 1 080,00 51,70 55 836,00
53 941111822U00 Dmt� le� �ad trub leh+podl �1,2 v25 m2 1 080,00 31,10 33 588,00
54 941955002R00 Le�ení lehké pomocné, vý�ka podlahy do 1,9 m m2 170,00 100,00 17 000,00

Celkem za 94 Le�ení a stavební výtahy 106 424,00
Díl: 99 Staveni�tní p�esun hmot
55 998012022R00 P�esun hmot pro budovy monolitické vý�ky do 12 m t 1 974,00 312,50 616 876,11

Celkem za 99 Staveni�tní p�esun hmot 616 876,11
Díl: 711 Izolace proti vod�
56 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením 1 vrstva - 

v�etn� dod. dekbit v60 s35 m2 486,36 223,00 108 458,28
57 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením 1 vrstva - 

v�etn� dodávky dekbit al s40 m2 486,36 153,50 74 656,26
58 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením 1 vrstva - 

v�etn� dod. dekbit v60 s35 m2 338,44 243,00 82 239,95
59 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením 1 vrstva - 

v�etn� dodávky al s40 m2 338,44 171,00 57 872,56
60 628522502 Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor �ervený m2 486,36 138,89 67 550,54
61 62852268 Pás modif ikovaný asfalt samolep Glastek 30 sticker m2 486,36 114,05 55 469,36
62 62852268 Pás modif ikovaný asfalt samolep Glastek 30 sticker m2 486,36 114,05 55 469,36
63 998711102R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, vý�ky do 12 m t 14,76 785,00 11 588,95

Celkem za 711 Izolace proti vod� 513 305,25
Díl: 713 Izolace tepelné
64 713141125R00 Izolace tepelná st�ech, desky , na lepidlo m2 486,36 118,00 57 390,48
65 713141221R00 Montá� parozábrany, ploché st�echy, p�elep. spoj� m2 486,36 45,90 22 323,92
66 28375967 Deska soklová fasádní EPS tl. 100 mm m2 338,44 443,94 150 247,05
67 63150860 ISOVER ostech 4  tl. 40 mm m2 99,36 69,12 6 867,76
68 998713102R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, vý�ky do 12 m t 1,40 721,00 1 009,89

Celkem za 713 Izolace tepelné 237 839,11
Díl: 721 Vnit�ní kanalizace
69 721212114U00 �lab odtok 100cm+ro�t kus 42,00 10 500,00 441 000,00
70 721234101RT2 Vtok st�e�ní PP HL62HUL pro plochou st�echu �ivi�ný 

pás, záchytný ko�, DN 150 kus 3,00 2 860,00 8 580,00
71 998721102R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, vý�ky do 12 m t 0,30 496,50 146,66

Celkem za 721 Vnit�ní kanalizace 449 726,66
Díl: 724 Strojní vybavení
72 47111245 Výtah osobní OT 320/0,7 J-K-S zdvih do 30 m kus 1,00 445 851,00 445 851,00
73 998724102R00 P�esun hmot pro strojní vybavení, vý�ky do 12 m t 1,37 846,00 1 159,02

Celkem za 724 Strojní vybavení 447 010,02
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
74 769000000R00 Montá� plastových oken kus 10,00 828,00 8 280,00
75 61143060 Okno plastové jednodílné 100 x 100 cm kus 2,00 2 532,53 5 065,06
76 61143080 Okno plastové jednodílné 150 x 100 cm kus 2,00 3 052,66 6 105,32
77 61143102 Okno plastové 3dílné se sloupkem 460 x 100 cm OS/O kus 3,00 15 480,00 46 440,00
78 61143108 Okno plastové 3dílné se sloupkem 460 x 175 cm OS/O kus 3,00 24 768,00 74 304,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 140 194,38
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P�íloha �. 2 � Rozpo�et stavby pro variantu s p�í�kami Rigips 

V této p�íloze je umíst�n rozpo�et stavby pro výkopy, základy, hrubou stavbu a 

zast�e�ení. Hrubou stavbou jsou my�leny svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné 

konstrukce, vnit�ní zdivo v�etn� p�eklad� a p�í�ek, st�e�ní konstrukce, hydroizolace a tepelné 

izolace spodní stavby a výpln� otvor�.    
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POLO�KOVÝ ROZPO�ET
Rozpo�et 2 Variantní �e�ení p�í�ek Rigips JKSO 801
Objekt Název objektu SKP 

01 Objekt ob�anské vybavenosti M�rná jednotka m3

Stavba Název stavby Po�et jednotek 0

SO 01 Objekt ob�anské vybavenosti Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpo�tu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové �íslo 1

Rozpo�toval Po�et list�

ROZPO�TOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo�tové náklady Ostatní rozpo�tové náklady

HSV celkem 9 507 937 Ztí�ené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 788 075 Oborová p�irá�ka 0

R M práce celkem 0 P�esun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveni�tní doprava 0

ZRN celkem 11 296 012 Za�ízení staveni�t� 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompleta�ní �innost (I�D) 0

ZRN+HZS 11 296 012 Ostatní náklady neuvedené 0

11 296 012 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :

Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 10,0 %  
DPH 10,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Jméno : Bc. Gabriela Vejlupková

Datum : 28.11.2011

11 296 012 K�
1 129 601 K�

0 K�
0 K�

12 425 613 K�

0

ZRN+ost.náklady+HZS
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SO 01 Objekt ob�anské vybavenosti Rozpo�et : 2
01 Objekt ob�anské vybavenosti

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL�

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montá� HZS
1 Zemní práce 933 111 0 0 0 0
2 Základy a zvlá�tní zakládání 397 551 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 3 361 923 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 3 712 669 0 0 0 0
64 Výpln� otvor� 384 666 0 0 0 0
94 Le�ení a stavební výtahy 106 424 0 0 0 0
99 Staveni�tní p�esun hmot 611 593 0 0 0 0
711 Izolace proti vod� 0 513 305 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 237 839 0 0 0
721 Vnit�ní kanalizace 0 449 727 0 0 0
724 Strojní vybavení 0 447 010 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 140 194 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 9 507 937 1 788 075 0 0 0

VEDLEJ�Í ROZPO�TOVÉ  NÁKLADY

Název VRN K� % Základna K�
Ztí�ené výrobní podmínky 0 0,0 11 296 012 0
Oborová p�irá�ka 0 0,0 11 296 012 0
P�esun stavebních kapacit 0 0,0 11 296 012 0
Mimostaveni�tní doprava 0 0,0 11 296 012 0
Za�ízení staveni�t� 0 0,0 11 296 012 0
Provoz investora 0 0,0 11 296 012 0
Kompleta�ní �innost (I�D) 0 0,0 11 296 012 0
Rezerva rozpo�tu 0 0,0 11 296 012 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Variantní �e�ení p�í�ek Rigips
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SO 01 Objekt ob�anské vybavenosti Rozpo�et: 2
01 Objekt ob�anské vybavenosti

P.�. �íslo polo�ky Název polo�ky MJ mno�ství cena / MJ celkem (K�)

Díl: 1 Zemní práce
1 111201102R00 Odstran�ní k�ovin i s ko�eny na plo�e do 10000 m2 m2 2 840,00 21,30 60 492,00
2 121101103R00 Sejmutí ornice s p�emíst�ním p�es 100 do 250 m m3 568,00 86,30 49 018,40
3 131201203R00 Hloubení zapa�ených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 1 751,00 212,00 371 212,00
4 131201209R00 P�íplatek za lepivost - hloubení zapa�.jam v hor.3 m3 1 751,00 41,00 71 791,00
5 133201102R00 Hloubení �achet v hor.3 nad 100 m3 m3 110,19 606,00 66 775,14
6 133201109R00 P�íplatek za lepivost - hloubení �achet v hor.3 m3 110,19 128,50 14 159,42
7 162201102R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 752,52 34,40 25 886,69
8 162601102R00 Vodorovné p�emíst�ní výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 107,67 180,00 199 380,60
9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v mno�ství nad 100 m3 m3 752,52 60,30 45 376,96
10 171201201R00 Ulo�ení sypaniny na skládku m3 1 860,19 15,60 29 018,96

Celkem za 1 Zemní práce 933 111,16
Díl: 2 Základy a zvlá�tní zakládání
11 274321511U00 Základový pás �B C20/25 m3 42,84 2 700,00 115 668,00
12 275321511U00 Základová patka �B C20/25 m3 48,92 2 700,00 132 084,00
13 567114112U00 Podkl beton t� PBII tl 100mm m2 486,36 308,00 149 798,88

Celkem za 2 Základy a zvlá�tní zakládání 397 550,88
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 17,5 cm m2 92,40 709,00 65 511,60
15 311238546R00 Zdivo POROTHERM 40 EKO+ Profi DRYFIX P8, tl. 40 cm m2 596,33 1 444,00 861 100,52
16 317168131R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm kus 8,00 393,00 3 144,00
17 317168136R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/250 cm kus 8,00 1 020,00 8 160,00
18 317168137R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/275 cm kus 4,00 1 094,00 4 376,00
19 317168140R00 P�eklad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/350 cm kus 4,00 1 339,00 5 356,00
20 317321321R00 Beton p�eklad� �elezový  C 20/25  (B 25) m3 2,92 3 125,00 9 125,00
21 317351107R00 Bedn�ní p�eklad� - z�ízení m2 14,61 474,00 6 925,14
22 317351108R00 Bedn�ní p�eklad� - odstran�ní m2 14,61 125,00 1 826,25
23 317361821R00 Výztu� p�eklad� a �íms z betoná�ské ocelí 10505 t 0,15 27 580,00 4 137,00
24 317998115R00 Izolace mezi p�eklady polystyren tl.10 cm m 13,75 88,70 1 219,63
25 330321311000 Beton zdí �elezový C 20/25   (B 25) m3 45,54 3 695,00 168 270,30
26 330321311R00 Beton sloup� a pilí�� �elezový C 20/25   (B 25) m3 44,35 3 695,00 163 880,64
27 331351101000 Bedn�ní zdí - z�ízení m2 227,70 318,00 72 408,60
28 331351101R00 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu - z�ízení m2 443,52 318,00 141 039,36
29 331351102000 Bedn�ní zdí-odstran�ní m2 227,70 72,70 16 553,79
30 331351102R00 Bedn�ní sloup� �ty�úhelníkového pr��ezu-odstran�ní m2 443,52 72,70 32 243,90
31 331361821000 Výztu� zdí z betoná�ské oceli 10505 t 2,00 30 640,00 61 280,00
32 331361821R00 Výztu� sloup� hranatých z betoná�ské oceli 10505 t 8,00 30 640,00 245 120,00
33 342031131R00 P�í�ka Rigidur,1x CW 50;1x opl.tl.75,deska 12,5 mm m2 41,27 985,00 40 650,95
34 342032112R00 P�í�ka Rigidur,1x CW 75;2x opl.tl.115,deska 10 mm m2 313,95 1 388,00 435 762,60
35 342032341R00 P�í�ka Rigidur,2x CW 50;2x opl.tl.160,deska 12,5mm m2 82,67 1 792,00 148 135,68
36 55341407 Prosklená fasáda hueck hartman m2 166,32 5 205,00 865 695,60

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 361 922,56
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
37 411321315R00 Stropy deskové ze �elezobetonu C 20/25  (B 25) m3 364,77 3 030,00 1 105 253,10
38 411351101R00 Bedn�ní strop� deskových, bedn�ní vlastní -z�ízení m2 1 459,08 351,50 512 866,62
39 411351102R00 Bedn�ní strop� deskových, vlastní - odstran�ní m2 1 459,08 107,00 156 121,56
40 411361721R00 Výztu� strop� z oceli 10425 (Bst 500 S) t 54,36 30 110,00 1 636 779,60
41 58937607 Sm�s bet pro lehký b. z SPC t�.B5 z expand.perlitu m3 72,95 4 135,00 301 648,25

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 3 712 669,13
Díl: 64 Výpln� otvor�
42 642942111R00 Osazení zárubní dve�ních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00 580,00 1 160,00
43 642942213R00 Osazení zárubn� do sádrokarton. p�í�ky tl. 115 mm kus 23,00 477,00 10 971,00

Polo�kový rozpo�et 

Stavba :
Objekt : Variantní �e�ení p�í�ek Rigips
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44 642942332R00 Osaz konstrukce pro sek�ní vrata do 10 m2 kus 2,00 6 000,00 12 000,00
45 55330307 Zárube� ocelová H 95   900x1970x95 kus 2,00 594,41 1 188,82
46 55330394 Zárube� ocelová YH115   700x1970x115 kus 10,00 781,79 7 817,90
47 55330396 Zárube� ocelová YH115   800x1970x115 kus 10,00 797,41 7 974,10
48 55330398 Zárube� ocelová YH115   900x1970x115 kus 3,00 813,02 2 439,06
49 55341510.A Dv aut 2xposuv+2xpevn STARDOR 2100x2100 v�. 

montá� kus 1,00 132 488,07 132 488,07
50 55341511.A Dv aut 2xposuv+2xpevn STARDOR 2800x2100 v�. 

montá� kus 1,00 136 381,41 136 381,41
51 55344631 Vrata ocelová sek�ní 300x250 s rámem zateplená kus 1,00 34 873,50 34 873,50
52 55344632 Vrata ocelová sek�ní 200x210 s rámem zateplená kus 1,00 37 371,90 37 371,90

Celkem za 64 Výpln� otvor� 384 665,76
Díl: 94 Le�ení a stavební výtahy
53 941111122U00 Mt� le� �ad trub leh+podl �1,2 v25m m2 1 080,00 51,70 55 836,00
54 941111822U00 Dmt� le� �ad trub leh+podl �1,2 v25 m2 1 080,00 31,10 33 588,00
55 941955002R00 Le�ení lehké pomocné, vý�ka podlahy do 1,9 m m2 170,00 100,00 17 000,00

Celkem za 94 Le�ení a stavební výtahy 106 424,00
Díl: 99 Staveni�tní p�esun hmot
56 998012022R00 P�esun hmot pro budovy monolitické vý�ky do 12 m t 1 957,10 312,50 611 593,29

Celkem za 99 Staveni�tní p�esun hmot 611 593,29
Díl: 711 Izolace proti vod�
57 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením 1 vrstva - 

v�etn� dod. dekbit v60 s35 m2 486,36 223,00 108 458,28
58 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy p�itavením 1 vrstva - 

v�etn� dodávky dekbit al s40 m2 486,36 153,50 74 656,26
59 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením 1 vrstva - 

v�etn� dod. dekbit v60 s35 m2 338,44 243,00 82 239,95
60 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p�itavením 1 vrstva - 

v�etn� dodávky al s40 m2 338,44 171,00 57 872,56
61 628522502 Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor �ervený m2 486,36 138,89 67 550,54
62 62852268 Pás modif ikovaný asfalt samolep Glastek 30 sticker m2 486,36 114,05 55 469,36
63 62852268 Pás modif ikovaný asfalt samolep Glastek 30 sticker m2 486,36 114,05 55 469,36
64 998711102R00 P�esun hmot pro izolace proti vod�, vý�ky do 12 m t 14,76 785,00 11 588,95

Celkem za 711 Izolace proti vod� 513 305,25
Díl: 713 Izolace tepelné
65 713141125R00 Izolace tepelná st�ech, desky , na lepidlo m2 486,36 118,00 57 390,48
66 713141221R00 Montá� parozábrany, ploché st�echy, p�elep. spoj� m2 486,36 45,90 22 323,92
67 28375967 Deska soklová fasádní EPS tl. 100 mm m2 338,44 443,94 150 247,05
68 63150860 ISOVER ostech 4  tl. 40 mm m2 99,36 69,12 6 867,76
69 998713102R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, vý�ky do 12 m t 1,40 721,00 1 009,89

Celkem za 713 Izolace tepelné 237 839,11
Díl: 721 Vnit�ní kanalizace
70 721212114U00 �lab odtok 100cm+ro�t kus 42,00 10 500,00 441 000,00
71 721234101RT2 Vtok st�e�ní PP HL62HUL pro plochou st�echu �ivi�ný 

pás, záchytný ko�, DN 150 kus 3,00 2 860,00 8 580,00
72 998721102R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, vý�ky do 12 m t 0,30 496,50 146,66

Celkem za 721 Vnit�ní kanalizace 449 726,66
Díl: 724 Strojní vybavení
73 47111245 Výtah osobní OT 320/0,7 J-K-S zdvih do 30 m kus 1,00 445 851,00 445 851,00
74 998724102R00 P�esun hmot pro strojní vybavení, vý�ky do 12 m t 1,37 846,00 1 159,02

Celkem za 724 Strojní vybavení 447 010,02
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
75 769000000R00 Montá� plastových oken kus 10,00 828,00 8 280,00
76 61143060 Okno plastové jednodílné 100 x 100 cm kus 2,00 2 532,53 5 065,06
77 61143080 Okno plastové jednodílné 150 x 100 cm kus 2,00 3 052,66 6 105,32
78 61143102 Okno plastové 3dílné se sloupkem 460 x 100 cm OS/O kus 3,00 15 480,00 46 440,00
79 61143108 Okno plastové 3dílné se sloupkem 460 x 175 cm OS/O kus 3,00 24 768,00 74 304,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 140 194,38
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Záv�r 

Pomocí programu BUILDpower byly vytvo�eny rozpo�ty pro variantu stavby se 

zd�nými p�í�kami firmy POROTHERM a sádrokartonovými p�í�kami RIGIPS. Cena varianty 

s p�í�kami POROTHERM �iní 11 998 000 K�. A cena varianty s p�í�kami RIGIPS �iní 

12 425 613 K�. Z t�chto výsledk� vyplývá, �e varianta s p�í�kami RIGIPS je dra��í 

o 427 613 K�.  
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P�íloha �. 3 � Výkresová dokumentace 

Výkres F1.01 � Situace (M 1:200) 

Výkres F1.02 � Za�ízení staveni�t� (M 1:200) 

Výkres F1.03 � Základy (M 1:50) 

Výkres F1.04 � P�dorys 1. PP (M 1:50) 

Výkres F1.05 � P�dorys 1. NP (M 1:50) 

Výkres F1.06 � P�dorys 2. NP (M 1:50) 

Výkres F1.07 � P�dorys 1. PP � variantní �e�ení p�í�ek Rigips (M 1:50) 

Výkres F1.08 � P�dorys 1. NP � variantní �e�ení p�í�ek Rigips (M 1:50) 

Výkres F1.09 � P�dorys 2. NP � variantní �e�ení p�í�ek Rigips (M 1:50) 

Výkres F1.10 � �ez A-A (M 1:50) 

Výkres F1.11 � P�dorys st�echy (M 1:50) 

Výkres F1.12 � Pohled západní a východní (M 1:100) 

Výkres F1.13 � Pohled severní a ji�ní (M 1:100) 

Výkres F1.14 � A - Detail atiky (M 1:10) 

Výkres F1.15 � B � Detail st�e�ního vtoku (M 1:10) 

Výkres F1.16 � C � Detail pod atikou, p�echod z prosklené fasády na fasádu s 

kontaktním zateplovacím systémem (M 1:5) 

Výkres F1.17 � D � Detail ukotvení prosklené fasády (M 1:5) 

Výkres F1.18 � E � Detail ukotvení prosklené fasády u soklu (M 1:5) 

Výkres F1.19 � Skladby podlah a konstrukcí 

Výkres F1.20 � Výpis dve�í 

Výkres F1.21 � Výpis oken 

Výkres F1.22 � Výpis p�eklad�

Výkres F1.23 � Výpis záme�nických výrobk�

Výkres F1.24 � Výpis klempí�ských výrobk�

Výkres F1.25 � Harmonogram stavebních prací 

P�ílohy �. 3 � Výkresová dokumentace jsou ulo�eny v samostatné slo�ce. 


