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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace objektu 

městského úřadu a časovým srovnáním technologií provádění příček dvou zvolených variant.  

         Každá těchto dvou zvolených, řešených variant je zpracována na způsob stavebně 

technologického předpisu provádění příček novostavby a má své výhody a nevýhody. Objekt 

městského úřadu je řešen jako třípodlažní sloupový skelet s plochou střechou a je částečně 

podsklepen. Stavba je založena na ŽB, dvoustupňových patkách. Půdorys má tvar obdélníku a 

jako obvodové, výplňové zdivo bude použito zdivo Porotherm. 

         Celé řešení projektu je provedeno v souladu s platnými normami. 

Annotation 

This bachelor thesis be concerned with elaboration project documentation of 

municipality object and time confrontation technology of implementation rungs in two 

selective variants.  

Every of these selective solving variants it’s work up in construction technology 

regulation are operation implementation rungs has our advantages and disadvantages. 

Municipality object is designed as three-storey frame with a flat roof and it’s in part cellaring. 

Construction is based on a reinforced concrete structure of two-stage bases. Build plan has the 

shape of a rectangle and the perimeter, filling masonry will be used Porotherm. 

 Completely solvent projection it’s realize with a valid standards. 
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Úvod diplomové práce 

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby 

městského úřadu a časovým srovnáním technologií provádění příček dvou zvolených variant. 

Varianta A: se zabývá prováděním zděných příček Porotherm. Stěnové konstrukce 

z cihel zajišťují vysokou kvalitu v úrovni výstavby. Dle ČSN EN 1996 1-1-Navrhování 

zděných konstrukcí musí cihly splňovat požadavky na bezpečnost, trvanlivost, únosnost, 

požární odolnost, tepelnou ochranu, ochranu proti hluku a zdravotní nezávadnost. 

Varianta B: řeší provádění sádrokartonových příček Rigips, které jsou jednoduše 

opláštěny a dutina mezi opláštěním je vyplněna izolací Orsil UNI. 

Diplomová práce je složena z textové a výkresové části.       
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A. Průvodní zpráva 

a) Identifikační údaje 

Název akce:  Městský úřad 

Místo stavby:  Nábřežní 8, Valašské Meziříčí 757 01 

Parcela číslo:  42/21 

Stupeň PD:  realizační projekt pro stavební povolení 

Kraj:  Vsetín 

Stavební úřad:  Vsetín 

Investor:  Vít Kačinský 

Sokolská 1908, Valašské Meziříčí 757 01 

Dodavatel stavby:  bude vybrán v soutěži 

Projektant:   Bc. Ivana Mořkovská 

Spolupráce na projektu 

Stavební část:    viz. Projektová dokumentace  

Statika:    viz. Statická dokumentace 

Technika prostředí staveb  viz. Projektová dokumentace TZB:  

Požární ochrana:   viz. Požární zpráva 

Elektro:    viz. Projekt elektro 

b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Stavební parcela č. 42/21 o celkové výměře 1628,51 m2 v katastrálním území Valašské 

Meziříčí se nachází v centru města. Vjezd na pozemek je z ulice Nábřežní, což je asfaltová 

komunikace široká 6 m. Stavební parcela je situována na rovinatém území. Pozemek není 

zastavěn, ale nachází se zde 2 vzrostlé listnaté stromy. Základová půda je tvořena 

písčitojílovými hlínami pevné konzistence. Na území Valašského Meziříčí nebylo zjištěno 

riziko pronikání radonu. Geologický průzkum zjistil hladinu podzemní vody v úrovni 5,000 

m n.m. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v téže ulici (viz 

příloha stavební části -zastavovací plán). 

c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000, 
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- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 

- požadavky investora, 

- zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů 

- vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, 

- energetický audit. 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 

známé požadavky  dotčených   orgánů  jsou  zapracovány  v dokumentaci   (Energetický  

audit  budovy  viz. samostatná část projektové dokumentace: D - Dokladová část), případně 

budou na základě jejich požadavků následně doplněny. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 

dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 

výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

g) Věcné a časové vazby 

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

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

 Dokončení projektu stavby únor      2012 

Zahájení stavby duben   2012 

Ukončení stavby únor      2013 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta stavební  8 Diplomová práce 

  Katedra Pozemního stavitelství 
 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: 1418,15 m
2
 

Obestavěný prostor: 4421,99m
3
 

Podlahová plocha celkem: 1157,98 m
2
 

Celkové náklady stavby: 80 60 222,95 Kč 
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B. Souhrnná zpráva 

Název akce: Městský úřad, nábřežní 8, Valašské Meziříčí, 757 01 

Stupeň: realizační projekt pro stavební povolení 

Investor: Vít Kačinský, Sokolská 1908, Valašské Meziříčí, 757 01 

Projekt: Stavební části 

Zodp. Projekt: Bc. Ivana Mořkovská 

Arch. Číslo: 2/2010 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Stavební parcela č. 42/21 o celkové výměře 1628,51 m2 v katastrálním území Valašské 

Meziříčí se nachází v centru města. Vjezd na pozemek je z ulice Nábřežní, což je asfaltová 

komunikace široká 6 m. Stavební parcela je situována na rovinatém území. Pozemek není 

zastavěn, ale nachází se zde 2 vzrostlé listnaté stromy. Základová půda je tvořena 

písčitojílovými hlínami pevné konzistence. Na území Valašského Meziříčí nebylo zjištěno 

riziko pronikání radonu. Geologický průzkum zjistil hladinu podzemní vody v úrovni 5,000 m 

n.m. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v téže ulici (viz příloha 

stavební části -zastavovací plán. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt městského úřadu je situován v obytné zóně: ve Valašském Meziříčí. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace Z-V) je kolmá k ose 

komunikace (ul. Nábřežní). Vjezd na pozemek navazuje na parkoviště, které je na východní 

straně domu. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen plotem. Objekt splňuje závazné 

pokyny zadané regulačním plánem. 

Půdorys objektu městského úřadu je ve tvaru obdélníku. Budova je třípodlažní, částečné 

podsklepená. Střecha je řešená jako plochá. V 1.PP je chodba, schodišťový prostor s výtahem, 

sklad nábytku, serverovna, dlouhodobý archív. V 1NP se nachází chodba + recepce pro 

zaměstnance a veřejnost, schodišťový prostor s výtahem,chodba pro návštěvníky restaurace, 

restaurace, WC ženy, WC muži, WC vozíčkáři, WC personál+ sprchový kout, šatna pro 

zaměstnance restaurace, 2 úklidové místnosti, kuchyň, denní sklad, suchý sklad, sklad 

biologického odpadu, kancelář vedoucí . V 2.NP se nachází chodba s recepcí pro veřejnost, 

schodišťový prostor s výtahem, velký sál, dočasný archív, oddělení územní řízení, právník 
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staveb. úřadu, kancelář vedoucí stavebního úřadu, sekretariát, 3 úklidové místnosti, kuchyňka, 

WC ženy, WC muži, WC vozíčkáři, oddělení ochrany přírody a památkové péče, kancelář 

vedoucího ŽP, šatna starosty. V 3. NP. se nachází chodba s recepcí pro veřejnost, schodišťový 

prostor s výtahem, personální oddělení, doplňková místnost, dočasný archív, oddělení petic a 

stížností, kancelář starosty, sekretariát, 3 úklidové místnosti, kuchyňka, WC ženy, WC muži, 

WC vozíčkáři, vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví, sklad. Co se týče prostředí 

kolem objektu je počítáno s výstavbou parkoviště, oplocení, chodníků, zahradní úpravou. 

c) Technické řešení  

Základy 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Sloupy budou založeny na prefabrikovaných základových, 

dvoustupňových patkách z  ŽB (C 45/55) o rozměrech 1700x1700 mm a 850x850 mm. 

Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou založeny na základových pražcích z ŽB (C 45/55) o 

šířce 500 mm. Hloubka základových pražců a menší patky je 500 mm, větší patka má hloubku 

800 mm. Izolace proti zemní vlhkosti bude asfaltový hydroizolační pás Bitagit 40 AL tl. 4 

mm., který se použije jak na vodorovné plochy, tak i na svislé plochy.  Podkladní beton bude 

proveden z betonu (C 20/25) tl. 100 mm a pod touto vrstvou bude navržen štěrkový podsyp 

z hrubého kameniva tl. 100 mm. Dojezd osobního výtahu bude proveden pomocí ŽB 

základových pásů (C 20/25). Venkovní schodiště je založeno na základových pásech šířky 

250 mm a do hl. 1450 mm. Rampa je také založena na základovém pásu šířky 250 mm a do 

hl. 1500 mm. 

Konstrukční systém 

Sloupy objektu budou mít tvar čtverce (400x400mm) z ŽB C 45/55. Obvodové, 

výplňové zdivo je z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D 400/247/238 mm na který se 

provede kontaktní zateplení (TI-Isover tl. 100 mm). Objekt je v určitých částech fasády 

zasklen pomocí prosklené fasády firmy Alvir s.r.o. typ: Curtain Wall 50 -Stanadrt Version. 

Vnitřní nosné stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D 300/247/238 mm na 

maltu POROTHERM CB. Stěny plní funkci nosnou. Z důvodů možného tlaku zeminy na 

obvodové výplňové zdivo Porotherm 40 P+D v 1.PP je každá ložná spára doplněná o 

příhradovou výztuž Murfor. 
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Stropy 

Stropní konstrukce 1. PP, 1.NP, 2.NP a 3 NP  je z prefabrikovaných panelů Filigran. 

Tloušťka stropu 150 mm (tl. panelů Filigran tl. 60 mm C 45/55 + beton tl. 90 mm C 20/25). 

Rozměry panelů viz. výkres č. F1.8. Délka panelu nepřekračuje 6 m. Prefabrikované panely 

jsou uloženy na průvlaky tvaru L, obraceného T a ztužidlech. Uložení na ozub je šířky 150 

mm. Zálivka betonem C 20/25 je v tl. 90 mm. V některých panelech budou provedeny výřezy 

z důvodu vedení instalací(vzduchotechnika,podtlakové vedení dešťové vody ze střechy). 

Průvlaky tvaru L a obraceného T jsou z ŽB (C 45/55) o rozměrech 700x350 mm s ozubem 

šířky 150 mm. Ztužidla tvaru L jsou z ŽB (C 45/55) o rozměrech 550x350 mm s ozubem 

šířky 150 mm. 

Schodiště 

Do objektu se lze dostat pomocí venkovních jednoramenných schodištích a rampy (z 

důvodu bezbariérového přístupu).Rampa je z ŽB (C 20/25). Venkovní schodiště je z ŽB 

desky (C 20/25) a je založeno na základových pásech šířky 250 mm do hl. 1450 mm. 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným schodištěm. 

Schodišťové ramena jsou provedena z ŽB prefabrikovaných desek o tl. 150 mm a jsou z jedné 

strany ukotveny na péro a drážku do mezipodest a z druhé strany na stropní panely Filigran 

také na péro a drážku. Mezipodesta je vetknutá deska do obvodové zdi o tl. 150 mm s 

bočními trámky. Zábradlí je ocelové tyčové s dřevěným madlem. 

Zastřešení 

Je řešena jako plochá střecha jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Atika je po 

celém obvodu střechy z cihel POROTHERM 24 P+D  je kontaktně zateplena (TI-Isover tl. 

100 mm) a oplechována titanzinkovým plechem. Střecha je odvodněna do dvou vnitřních 

vyhřívaných vpustí. Minimální sklon je 2 %. Vylez na střechu je situován v 3.NP u schodiště 

v místnosti chodba o rozměrech 700x1000 mm. Odvádění dešťové vody je pomocí 

podtlakového vedení. 

Skladba ploché střechy: 

· Kačírek tl.150 mm 

· Expanzní vrstva tl.3 mm 

· Hydroizolace Alkoplán 35 176 tl.5 mm 

· Podkladní vrstva betonová mazanina tl. 30 mm 
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· Hydroizolace tl.4 mm 

· Tepelná izolace Rigips 100 A Stabil tl.200 mm 

· Spádová vrstva polystyrenbeton, sklon 2% tl. 50 mm 

· Filigran tl. 60 mm+ betonová vrstva C 20/25 tl. 90 mm 

Vnější plochy  

Vjezd na pozemek navazuje na parkoviště, které je na východní části objektu. Pěší vstup 

je od mobilní komunikace oddělen plotem. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava 

oplocením a drobnou architekturou. Celé okolí stavby bude osázeno půdo-kryvnou, nízkou i 

vzrostlou zelení a keři. Vjezd na pozemek, parkovací stání a pěší komunikace je provedena ze 

zámkové betonové dlažby. 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. Splašková kanalizace bude odvedena a napojena na veřejnou kanalizační síť. Bude 

provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 100 PVC v ulici Nádražní. 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Plynovod bude napojen na veřejný plynovod, na hranici pozemku je umístěn HUP. Napojení 

na veřejnou komunikaci – ulice Nábřežní bude provedeno pomocí sjezdu. 

e)  Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou komunikaci – ulici Nádražní bude provedeno pomocí sjezdu. 

Vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Součásti objektu parkoviště s 23 

parkovacími místy a 4 parkovacími místy pro vozíčkáře. 

f)  Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění objektu bude pomocí podlahového topení Ivar.CS- systémová deska TB 20 P 

05. Splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou zaústěny do 

RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy staveniště. Stavební suť, stavební materiály 

apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle příslušných předpisů - zajistí 

dodavatelská stavební firma. Protikorozní ochrana konstrukcí bude vyřešena ochrannými 

nátěry. 

K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace 

pevného domovního odpadu v obci. 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném provedení všech prací 
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nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

Městský úřad je bezbariérově řešen.  

h) Průzkumy a měření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

j) Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO-01- Novostavba Městský úřad 

SO-02- Přípojka vody 

SO-03- Kanalizace 

SO-04- Přípojka plynu 

SO-05- Přípojka NN 

SO-06- Zpevněné plochy, parkoviště, rampa, venkovní schodiště, terénní úpravy 

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci (č. 324/90 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální 

pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 

vykonávat. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. Pro 

kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. Dále budou respektovány ustanovení zákona 

č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj navazující ustanovení vlády. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpočet. 

3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky hodnocení 

jsou přiloženy v příloze č. 1 Souhrnné technické zprávy. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznikání odpadů 

• separovat jednotlivé druhy odpadů 

• uplatňovat zásady maximální recyklace 

•           minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

kategorie odpadu 

  (t/rok) ke 

17 01 01 Beton  1,0t O 

17 02 01 Dřevo  3,5t O 

17 02 02 Sklo  0,5t O 

17 02 03 Plasty  0,2t O 

17 04 05 Železo ocel 1,0t O 
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 17 09 04 Směsné stavební a demoliční a odpady vzniklé provozem 

(t/rok) kategorie odpadu nakládání  s odpadem 

20 01 21* Zářivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad   0,8t O 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveniště. 

Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

6. Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny a prosklenou 

fasádou se standardní zvukovou izolací. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 

8. Bezbariérové řešení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není stavba řešena jako bezbariérová. Venkovní 

schodiště je vybaveno zábradlím. První a poslední stupeň vnitřního schodiště není výrazně 

kontrastně odlišen od okolní plochy a ostatních schodů (označením pouze shora). Šikmé 

chodníky jsou navrženy ve sklonu maximálně 1:10.  

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 
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11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch. 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 

b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 100 PVC v ulici 

Nábřežní v majetku JČVaK. Průměrná denní spotřeba vody se pohybuje cca kolem 40 l/den – 

pro čtyři osoby. 

c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Napojení k STL plynovodu STL DN 90 PE 80 bylo již provedeno. Na  pozemku je umístěna 

skříň s HUP. 

d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z chodníku (součástí 

akce Vybudování chodníků na ulici Nábřežní), není součástí této PD. 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. 

f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 

C. SITUACE STAVBY 

C 1.1. Výkres situace 1:250  

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

Není předmětem této diplomové práce. 
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E. ZÁSADÝ ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Název akce: Městský úřad, Nábřežní 8, Valašské Meziříčí 757 01 

Stupeň: realizační projekt pro stavební povolení 

Investor: Vít Kačinský, Sokolská 1908, Valašské Meziříčí 757 01 

Projekt: Stavební části 

Zodp. Projekt: Bc. Ivana Mořkovská 

Arch. Číslo: 2/2010 

1. Charakteristika staveniště 

Stavební parcela č. 42/21 o celkové výměře 1628,51 m2 v katastrálním území Valašské 

Meziříčí se nachází v obytné zóně města. Vjezd na pozemek je z ulice Nábřežní, což je 

asfaltová komunikace široká 5 m. Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, 

který v nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby 

nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. 

Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Vlastní 

práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním oplocením 

jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná a 

domluví investor sám s příslušným městským úřadem. Materiál pro stavbu bude dopravován 

po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní 

prostředky, přepravující stavební materiál. 

2. Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou dotčeny. 

3. Napojení staveniště na energie 

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součásti zápisu o převzetí staveniště. 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob pomocí oplocení (v=1,8 m). 

Vzhledem k charakteru prací je nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí 
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dodavatel stavby a seznámí s nimi všechny nájemníky. Mezi požadavky po dobu prací patří 

nevstupování do okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného staveniště. Při provádění 

stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat dodržení prácí ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni pracovníci musí být s 

předpisy seznámení před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané 

osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

6. Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - stavební buňka, 

chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi skladována na 

vyhrazené ploše na paletách, které se v případě potřeby budou podkládat deskami tak, aby 

nedocházelo k poškození travnaté plochy. Tento materiál bude uskladněn na staveništi pouze 

krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným 

zajištěním proti poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna v uzamykatelných 

skladech. 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující 

základy). Po ukončení výstavby se buňky odvezou. Uvedené stavby zařízení staveniště, které 

jsou umístěné na staveništi v areálu investora nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 

vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
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proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb., nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb., 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

9. Vliv stavby na životní prostředí 

Projekt zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a 

technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných 

negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 

je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování 

přilehlých komunikačních ploch, případně znečištění musí být odstraněno. Přilehlé 

komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. 

Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod. Při 

provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat nařízení vlády č. 502/2000 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle 

§ 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 

2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 

13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

10. Orientační lhůta výstavby 

Lhůta výstavby je 22 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 

dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je 

dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 
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Zařízení staveniště 

Popis stavby: 

Jedná se o třípodlažní budovu s plochou střechou, objekt je částečně podsklepená. 

Stavba bude sloužit jako městský úřad. 

Postup budování a likvidace staveniště: 

 Prostor staveniště je majetkem investora. Pozemek je bude oplocený (v=1,8 m). Pro 

zařízení staveniště bude proveden zábor pozemku. Staveniště se začne budovat týden před 

započetím vlastní stavby a bude se postupně doplňovat dle potřeb stavby. Likvidovat se 

budou objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčistěním objektu zařízení 

staveniště zlikvidováno. Před započetím stavebních prací zajistí investor koordinátora BOZP 

a vytýčí inženýrské sítě. 

Uspořádání staveniště: 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno, bude prováděná kontrola a čištění 

dojíždějících vozidel, aby nedocházelo k znečištění komunikací. Staveniště bude  mít 

vnitrostaveništní komunikaci (š =5m), vymezené chodníky pro pěší a hlavní vstup (kvůli 

zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště) 

 Pro výstavbu bude využita těžká mechanizace -jeřáb na kolovém podvozku  

Před zahájením výstavby budou realizovány přípojky kanalizace, vodovodu, elektrického 

silnoproudu a plynovodu. 

Napojení staveniště na sítě: 

Voda: Pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné 

vodovodní sítě a bude napojena z ulice Nábřežní 8. 

Kanalizace: splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude 

odváděna přípojkou napojenou na hlavní řád 

Elektrická energie: Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí pod 

komunikací přilehlé ulice. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země na volně ložené 

zajištěné dřevěnou konstrukcí proti přetržení či přeseknutí. 

Potřeba energií: 

Při výpočtu elektrizace vycházíme : 

Vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 
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orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť. Určení požadavků na nepřerušovanou 

dodávku. Jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby. Pořadí je 

určeno důležitosti odběrných míst, na základě kterých jsou dimenzovány rozvody 

Stanovení maximálního zdánlivého výkonu 

 Celkový zdánlivý příkon činní 146 kW (dle přílohy voda+elektro) 

 Je navržen stožárový transformátor o příkonu 160 kW 

Určení vnitrostaveništního rozvodu NN: 

 Druh rozvodu – volný vodič zajištěný proti roztrhnutí a porušení. 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů: 

 Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými 

stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby 

nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

Osvětlení na staveništi: 

 Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 

projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodu koordinovaného 

zapínání a vypínání. Jelikož oplocení bude zasahovat do chodníku bude osvětleno červenými 

světly s max. vzdálenosti 50 m od sebe. Uvnitř objektu žárovkovými a výbojkovými tělesy 

napájenými z rozvaděčů. 

Potřeby vody: 

Pro provoz staveniště potřebujeme vodu: 

- užitkovou 

- pitnou 

- požární 

Spotřeba vody: 

Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví  

Qn = (Pk . Kn / t . 3600 ) l/sec. 

   Qn…vteřinová spotřeba vody 

   Pn…spotřeba vody na den, směnu 

   Kn…koef.nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

   t…doba, po kterou je voda odebírána 
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Qn= 2,08 l/sec 

Požární voda – 2 hydranty = 2 x 3,3 = 6,6 l/sec. 

Celková spotřeba vody :           8,69 l/sec. 

 

Navrhujeme potrubí o průměru 100 mm ( Ø 100 mm = 11,5 l/sec). 

Potřeby sociálního zařízení: 

  Sociální zařízení slouží k sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Zařízení staveniště je vždy vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 

zařízení staveniště závisí na počtu pracovníků, pro které je budováno a na počtu pracovníků, 

pro které je nutné zajistit stravování, popř. ubytování. Na staveništi, kde je méně než 20 

pracovníků, je třeba zajistit vhodné místnosti pro převlékání a ukládání oděvů. Návrh a 

zřízení sociálního zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými 

ministerstvem zdravotnictví.  

Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou, 

tj.20.:  

· šatny: min 1,25 m² na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 = 25  m² 

- navrženo 2 buňky o rozměrech 9 x 5m(včetně 4x WC a 2x sprcha) = 60 

m² 

- (Řemesla si dovážejí buňky sami, je pro to vymezen prostor na 

staveništi.) 

· umyvárna: navrženy jsou 3umyvadla a 2 sprchy 

- (potřeba min. 1umyvadlo / 15 osob a 1 sprcha /20 osob ) 

Potřeby administrativy: 

Pro potřeby administrativy stavbyvedoucího je navržena 1 buňka o rozměrech 3,0 x 6 

m. Pro dva mistry byla navržena taktéž 1 buňka o rozměrech 3,0 x 6 m. Na staveništi je také 

umístěna při vjezdu na staveniště buňka pro vrátného o rozměrech 2,5 x 2,5 m. 

Skladovací prostory: 

Požadavky na uspořádání skládek: 

Materiál, jehož plocha je větší než 4m², a materiál, při jehož přemísťování připadá na 1 

muže váha větší než 50kg, se smí skladovat do výše 1,2m. Pokud se materiál uloží pomocí 
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mechanismu pak se může skladovat do výšky max. 3m musíme však zajistit stabilitu 

materiálu (např. stojany, podložkami, klíny, opěrami). Plochy skládek obecně by měli být 

odvodněny, označeny, urovnány a zpevněny. Nebezpečné látky nesmějí být nošeny na zádech 

ani taženy nebo tlačeny po podlaze.   

Skladování na staveništi: 

Na staveništi se objevují 3 typy skládek materiálu: 

· skládka otevřená na volném prostranství – nezpevněná, neupravená plocha 

· kryté sklady - umístěný na zpevněné, upravené ploše - štěrkodrť 

· uzamykatelný sklad - sklad je ocelový, umístěný na zpevněné a upravené ploše -

štěrkodrť 

V krytých skladech se skladuje: stropní desky Filigran, ztužidla, T-průvlaky, výztuž, zdící 

materiál. 

V uzamykatelném skladu se skladuje: spojovací materiál, nářadí, kování, zámky, sklo, 

obkladačky, sádra, vápno, izolace, sádrokartonové desky. Sklad je ocelový.  

Oplocení staveniště a komunikace na staveništích: 

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Nábřežní 8. Staveniště je oploceno do výšky 1,8 m, 

hlavní vjezd a vstup bude opatřen uzamykatelnou bránou s tabulkami zakazujícími vstup 

nepovolaných osob na staveniště. Oplocení staveniště je z drátěného pletiva. Vnitrostaveništní 

komunikace má dva pojízdné pruhy. Vozovka je zpevněná panelová. 

Umístění komunikací je zřejmé na výkrese F1.14. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

F1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Název akce: Městský úřad, Nábřežní 8, Valašské Meziříčí 757 01 

Stupeň: realizační projekt pro stavební povolení 

Investor: Vít Kačinský, Sokolská 1908, Valašské Meziříčí 757 01 

Projekt: Stavební části 

Zodp. Projekt: Bc. Ivana Mořkovská 

Arch. Číslo: 2/201 

Architektonické a stavebně technické řešení 

A. Účel objektu 

Účelem projektové dokumentace je občanská výstavba. Stavební parcela č. 42/21 v 

katastrálním území Valašské Meziříčí. Objekt je částečně podsklepen. Objekt má tři nadzemní 

podlaží a je částečně podsklepen. Střecha je řešená jako plochá. 

B. Zásady architektonického funkčního a výtvarného řešení 

 Půdorys objektu občanské výstavby je ve tvaru obdélníku. Budova je třípodlažní včetně 

podsklepení. Legendy místností všech podlaží se nachází ve výkresech č.,F1.4,F1.5,F1.6, 

F1.7. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a drobnou architekturou. 

Hmotové řešení přízemní budovy je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby 

rodinnými a bytovými domy.  

C. Kapacity užitkových ploch, obestavěné prostory, orientace oslunění 

Zastavěná plocha celkem: 1418,15 m
2 

Obestavěný prostor: 4421,99 m
3
 

Podlahová plocha celkem: 1157,98 m
2
 

Vstup do objektu je situován na sever 

D. Technické konstrukční řešení objekt 

d1) Zemní práce 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,3 

m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 
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rekultivacím. Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu 

stávajících podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je svahovaná (maximální 

spád 1:1). Výkopy budou provedeny do hl. -4,850 m v podsklepené části (včetně výkopu pro 

výtah v hl.-5,050)a v nepodsklepené části budou výkopy do hl.-1,5 m. V místě základových 

patek a prahů bude proveden výkop svislý nepažený v hloubce 500 mm. Zemina bude z části 

deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na skládku určenou 

stavebním úřadem poblíž Valašského Meziříčí. Na hutněné zásypy (podél základu 

v nepodsklepeném objektu) bude dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité hlíny 

v rozsahu výkopů jsou namrzavé, nelze ponechat otevřené výkopy v zimním období.  

d2) Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Sloupy budou založeny na prefabrikovaných základových, 

dvoustupňových patkách z  Žb (beton C 45/55) o rozměrech 1700x1700 mm a 850x850 mm. 

Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou založeny na základových pražcích z Žb (beton C 45/55) 

o šířce 500 mm. Hloubka základových pražců a menší patky je 500 mm, větší patka má 

hloubku 800 mm. Izolace proti zemní vlhkosti bude asfaltový hydroizolační pás Bitagit 40 AL 

tl. 4 mm., který se použije jak na vodorovné plochy, tak i na svislé plochy.  Podkladní beton 

bude proveden z betonu C 20/25 tl. 100 mm a pod touto vrstvou bude navržen štěrkový 

podsyp z hrubého kameniva tl. 100 mm. Dojezd osobního výtahu bude proveden pomocí ŽB 

základových pásů (C 20/25). Venkovní schodiště je založeno na základových pásech šířky 

250 mm a do hl. 1450 mm. Rampa je také založena na základovém pásu šířky 250 mm a do 

hl. 1500 mm. 

d3) Svislé nosné konstrukce 

Sloupy objektu budou mít tvar čtverce (400x400 mm) z ŽB (C 45/55). Obvodové zdivo 

je z cihelných bloků POROTHERM 40 P+D 400/247/238 mm na který se provede kontaktní 

zateplení (TI-Isover tl. 100 mm). Objekt je v určitých částech zasklen pomocí prosklené 

fasády firmy Alvir s.r.o. typ: Curtain Wall 50-Standart Version.. Vnitřní nosné stěny jsou 

zděné z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D 300/247/238 mm na maltu POROTHERM 

CB. Stěny plní funkci nosnou. Největší odchylka rovinatosti je 5 mm/2m lať. Z důvodů 

možného tlaku zeminy na obvodové výplňové zdivo Porotherm 40 P+D v 1.PP je každá ložná 

spára doplněná o příhradovou výztuž Murfor. 
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d4) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce 1. PP, 1.NP, 2.NP a 3 NP  je z prefabrikovaných panelů Filigran. 

Tloušťka stropu 150 mm (tl. panelů Filigran tl. 60 mm C 45/55 + beton tl. 90 mm C 20/25). 

Rozměry panelů viz. výkres č. F1.8. Délka panelu nepřekračuje 6 m. Prefabrikované panely 

jsou uloženy na průvlaky tvaru L, obraceného T a ztužidlech. Uložení na ozub šířky 150 mm. 

Zálivka betonem C20/25 je v tl. 90 mm. V některých panelech budou provedeny výřezy 

z důvodu vedení instalací. 

Průvlaky tvaru L a obraceného T jsou z ŽB (C 45/55) o rozměrech 700x350 mm 

s ozubem šířky 150 mm. 

Ztužidla tvaru L jsou z ŽB (C 45/55) o rozměrech 550x350 mm s ozubem šířky 150 

mm. 

d5) Schodiště 

Do objektu se lze dostat pomocí venkovních jednoramenných schodištích a rampy (z 

důvodu bezbariérového přístupu). Rampa je z ŽB (C 20/25). Venkovní schodiště je z ŽB 

desky (C 20/25) a je založeno na základových pásech šířky 250 mm do hl. 1450 mm. 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným schodištěm. 

Schodišťové ramena jsou provedena z ŽB prefabrikovaných desek o tl. 150 mm a jsou z jedné 

strany ukotveny na péro a drážku do mezipodest a z druhé strany na stropní panely Filigran 

také na péro a drážku. Mezipodesta je vetknutá deska do obvodové zdi o tl. 150 mm s 

bočními trámky. Zábradlí je ocelové tyčové s dřevěným madlem. 

d6) Střešní konstrukce 

 Je řešena jako plochá střecha jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Atika je po 

celém obvodu střechy z cihel POROTHERM 24 P+D 240/372/238 mm je kontaktně zateplena 

(TI-Isover tl. 100 mm) a oplechována titanzinkovým plechem. Střecha je odvodněna do dvou 

vnitřních vyhřívaných vpustí. Minimální sklon je 2 %. Vylez na střechu je situován u 

schodiště v místnosti chodba o rozměrech 700x1000 mm. Dešťové vody jsou svedeny pomocí 

podtlakového vedení. Osobní výtah Schnindler 5400 je umístěn v zrcadle schodiště budovy. 

Výtahová šachta je vyzděna z cihel Porotherm 16 AKU. Kabina výtahu má rozměry 1500 x 

1800 mm. 

Skladba ploché střechy: 
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· Kačírek tl. 150 mm 

· Expanzní vrstva tl. 3 mm 

· Hyhroizolace Alkoplan 33 176 tl. 5 mm 

· Hydroizolace tl.4 mm 

· Tepelná izolace Rigips 100 A Stabil tl. 200 mm 

· Spádová vrstva Polystyrenbeton 2% tl.50 mm 

· Storpní panely Filigran tl.60 mm + betonová zálivka tl. 90 mm (C 20/25) 

d7) Příčky 

 V místnostech hygienického zařízení navrženy pro zavěšení sanitárních předmětů a pro 

krytí instalačních rozvodů Zl a VZT sádrokartonové předsazené stěny Rigips (tl. 150 mm) na 

roštu z CW profilů. V 1PP,1NP,2NP,3NP jsou navrženy vnitřní příčky POROTHERM 8 P+D 

80/247/238 mm, POROTHERM 19 AKU 190/247/238 mm na zdící maltu POROTHERM 

CB. Největší odchylka rovinatosti je 5 mm/2m lať. 

D8) Překlady 

 Nad výplňovými otvory ve všech podlažích jsou navrženy POROTHERM nosné 

překlady 23,8 s délkou uložení 125 mm a 250 mm. (viz výkres č. F1.4, F1.5 ,F1.6, F1.7) 

D9) Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora.U 

sociálních zařízení a kuchyně je navržená keramická dlažba, v ostatních místnostech je 

plovoucí podlaha.V podlaze bude také vedeno podlahové topení Ivar.CS-systémová izolační 

deska Ivar.TB 20 P 05. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností 

(viz. půdorysy č. F1.4, F1.5, F1.6, F1.7). Největší odchylka rovinatosti je 2 mm/2m lať. 

Přesná barevná a materiálová specifikace plovoucích podlah a dlažeb bude upřesněna při 

realizaci s architektem interiérů. 

d11) Výplně otvorů 

Okna jsou plastová firmy Horizont PS Penta Plus-7 komorový systém, okenní kování  

MACO MULTI je s bezpečnostními prvky obsahuje nerezový rámeček, okno je zaskleno 

izolačním dvojsklem – 4+16 ( argon ) +  4 mm (součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,1 W.m
-

2
.K

-1). Součásti dodávky oken jsou vnitřní parapety a žaluzie, vnitřní parapety jsou plastové 

šířky 350 mm, venkovní z hliníku. Dveře vnitřní jsou dřevěné, jednokřídlé firmy Vltavín 

Lenka 1S4,částečně prosklené v s hotovou povrchovou úpravou dekor smrk, jako kování je 
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tříbodový zámek a budou osazeny do dřevěné obložkové zárubně. Venkovní dveře firmy 

Vltavín jsou jednokřídlé, částečně prosklené izolačním dvojsklem (4+16+4), s požární 

odolností dle požárně bezpečnostního řešení EW 30 DP3 (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 

1,1 W.m
2
.K

1
), materiál smrk.osazení venkovních dveří je do ocelových zárubní. 

d12) Úpravy povrchů 

Omítky vnitřní pro zdivo POROTHERM – omítka POROTHERM UMIVERSAL 

Omítky vnější (kontaktní zateplovací systém) 

Skladba vrstev: 

o Penetrační nátěr 

o TI Isover TF 10 tl. 100 mm 

o Hmoždinky + plastové talíře 

o Síťovina 

o Podkladní nátěr 

o Tenkovrstvá omítka tl .3 mm 

Obklady: 

Vnitřní -v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické obklady 

do výšky 2 m (poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). 

Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace 

stavby.  

d13) Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný SBS pás Bitagit (tl. 4 mm) 

nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený terén 

minimálně 300 mm. Plochá střecha- HI Alkoplan 33 176 tl.5mm. 

Podlahy v přízemí: tepelná izolace Rocwool – desky Steprock. Po celém objektu je 

provedeno  VKZS ISOVER TF-minerální izolace z kamenných vláken tl.100 mm. 

d14) Truhlářské práce 

Truhlářské práce jsou vedeny ve výpisu truhlářských prácí. 

d15)Zámečnické práce 

Zámečnické práce jsou vedeny ve výpisu zámečnických prácí. 

d16)Klempířské práce 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta stavební  29 Diplomová práce 

  Katedra Pozemního stavitelství 
 

Klempířské práce jsou vedeny ve výpisu klempířských prácí. 

d17)Venkovní zpevněné plochy 

Podél objektu je navržen a zámková betonová dlažba tl. 60 mm(okapový chodník) šíře 

500 mm, se sklonem 1% a betonovým obrubníkem, uložený do kamenné drtě frakce 4-8 mm 

tl. 40 mm. 

Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tl. 60 mm uloženou do 

kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť. 

Chodník je lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 

E. Technická zařízení budov 

Vnitřní vodovod-je napojen k prodlouženému vodovod  v ulici Nábřežní 8 . 

Vnitřní kanalizace- bude odvedena a napojena na veřejnou kanalizační síť a bude vyvedena na 

střešní rovinu zakončená větrací hlavicí. 

Venkovní kanalizace- je napojena na veřejnou síť. 

F. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 

G. Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné Sloupy budou založeny na prefabrikovaných, základových, 

dvoustupňových patkách z  ŽB (beton C 45/55) o rozměrech 1700x1700 mm a 850x850 mm. 

Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou založeny na základových pražcích z Žb (beton C 45/55) 

o šířce 500 mm. Hloubka základových pražců a menší patky je 500 mm, větší patka má 

hloubku 800 mm. Izolace proti zemní vlhkosti bude asfaltový hydroizolační pás Bitagit 40 AL 

tl. 4 mm., který se použije jak na vodorovné plochy, tak i na svislé plochy.  Podkladní beton 

bude proveden z betonu C 20/25 tl. 100 mm a pod touto vrstvou bude navržen štěrkový 

podsyp z hrubého kameniva tl. 100 mm.  

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta stavební  30 Diplomová práce 

  Katedra Pozemního stavitelství 
 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů).  

H. Dopravní řešení 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 

stávající pěší komunikaci. 

Vjezd na pozemek je napojen na místní komunikaci a navazuje na parkoviště, které je 

situováno na východ. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen oplocením. 

I. Ochrana objektu před škodlivými vlivy proti radonová opatření 

Zůstávají stávající a nemění se. 

J. Dodržení obecných požadavků 

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

K. Výpočet schodiště 

Výpočet schodiště  venkovního schodiště: 

Upravený terén: -0,350 m 

Výška stupně: h=175 mm 

šířka stupně: b=280 mm 

délka podesty: 2000 mm 

šířka podesty:2000mm 

Výpočet schodiště 1 PP: 

3 350 : 170 = 19,70=20 stupňů 

výška stupně: h= 3 350 : 20 = 167,5 mm 
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Šířka stupně: b=630 – 2x167,5= 295 mm 

C= 339,23 mm 

Úhel alfa: cos
-1

 295/339,23 = 0,8696 = 29
o 
 vyhoví 

Šířka ramene: návrh 1500 mm 

Délka ramene: 295x9 = 2 655 mm 

Šířka zrcadla: návrh 2 100 mm 

H1 = 1 500 + 750 /0,869 = 2 356 mm vyhoví podmínce nad 2 100 mm 

Výpočet schodiště 1 NP, 2 NP, 3 NP: 

3 650 : 170 = 21,47= 22 stupňů 

výška stupně: h= 3 650 : 22 = 165,9 mm = 166 mm 

Šířka stupně: b= 630 – 2x166= 298 mm 

C= 341,11 mm 

Úhel alfa: cos 298/ 341,11 = 0,999= 29
o 
 vyhoví 

Šířka ramene: návrh 1500 mm 

Délka ramene: 298x10 = 2 980 mm 

Šířka zrcadla: návrh 2 100 mm 

H1 = 1 500 + 750 /0,999= 2 356 mm vyhoví podmínce nad 2 100 mm 
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SEZNAM VÝKRESŮ 

 

 

ČÍSLO 
VÝKRESU 

NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

F 1.2. ZÁKLADY 1:50 A1 

F 1.3. ŘEZ ZÁKLADEM 1:50 A2 

F 1.4. PŮDORYS 1.PP 1:50 A2 

F 1.5. PŮDORYS 1.NP 1:50 A1 

F 1.6. PŮDORYS 2.NP 1:50 A1 

F 1.7. PŮDORYS 3.NP 1:50 A1 

F 1.8. STROP  1.NP 1:50 A1 

F1.9. PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 1:50 A1 

F 1.10. PLOCHÁ STŘECHA 1:50 A1 

F 1.11.a) DETAILY ZDĚNÝCH PŘÍČEK 1:10 A3 

F 1.11.b) DETAILY SÁDROKARTON.PŘÍČEK 1:10 A3 

F 1.12. POHLEDY SEVERNÍ A ZÁPADNÍ 1:100 A1 

F 1.13. POHLEDY JIŽNÍ A VÝCHODNÍ 1:100 A1 

F.1.14. STAVENIŠTĚ 1.250 A3 

F.1.15 
HARMONOGRAM-PŘÍČKY 

POROTHERM 
- A4 

F.1.16 
HARMONOGRAM-SÁDROKARTONOVÉ 

PŘÍČKY RIGIPS 
- A4 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ PŘÍČEK  

POROTHERM  

 

Název akce: Městský úřad, Nábřežní 8, Valašské Meziříčí 757 01 

Stupeň: realizační projekt pro stavební povolení 

Investor: Vít Kačinský, Sokolská 1908, Valašské Meziříčí 757 01 

Projekt: Stavební části 

Zodp. Projekt: Bc. Ivana Mořkovská 

Arch. Číslo: 2/2010 

 

Varianta A: Technologický předpis příček Porotherm 

1. Obecné informace 

Technologický předpis řeší provedení zděných příček z cihel Porotherm. Objekt je ve 

volné zástavbě, je řešen jako sloupový skelet o třech nadzemních podlažích a je částečně 

podsklepen. Vnitřní dělící příčky jsou zhotoveny z Porotherm 8 P+D 80/247/238 mm. 

Výtahová šachta je vytvořena z cihel Porotherm 19 AKU 160/247/238 mm. Jednotlivé cihly 

jsou kladeny do zdící malty Porotherm ™. Konstrukční výška podlaží je 3650 mm. Budova je 

založena na ŽB prefabrikovaných, dvoustupňových patkách a střecha je řešena jako plochá. 

2. Materiály 

Pro zdění z příček jsou tvarovky Porotherm 8 P+D 80/247/238 mm a Porotherm 19 

AKU 190/247/238 mm. Zdící malta pro zdění bude použita pytlovaná suchá maltová směs 

Porotherm ™. Materiál má ideální spojení na péro a drážku a je ideální jako podklad pro 

omítku s minimální spotřebou malty. Splňuje požadavky na pevnost v tlaku, má nízký odpor 

proti difúzi vodních par, je únosný, trvanlivý a zdravotně nezávadný. 

2.1 Skladování 

Zdící materiál bude skladován na paletách rozměru 1180x1000 mm zafoliovaný. 

Skladovací plocha by měla být zpevněná a odvodněná. Pytlované maltové směsi jsou 

vhodnější skladovat v suchém prostředí nejlépe v krytých skladech (zastřešených). To se tyká 

i pracovních pomůcek a strojů. 
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2.2. Doprava 

Materiál se naloží na dopravní prostředek a odveze se na místo určené, tedy na 

staveniště. 

2.3 Převzetí materiálů 

Dodávku bude přejímat stavbyvedoucí spolu se stavebním dozorem investora. 

Stavbyvedoucí je povinen výrobek zkontrolovat jeho množství, jakost a zda zboží není nijak 

poškozeno. Když bude vše v pořádku stavbyvedoucí podepíše dodavateli dodací list a vše se 

dokumentuje ve stavebním deníku. 

3. Pracovní podmínky 

Staveniště musí být po celém obvodě oploceno. Z přilehlé komunikace by měla být 

provedena příjezdová cesta z betonových panelů. Skládky materiálu budou umístěny na 

staveništi odvodněné, zpevněné a vyvýšené nad okolní terén. Také zde budou stavební buňky 

pro potřeby pracovníků a dva uzamykatelné sklady včetně přístřešku na ochranu materiálu 

před povětrnostními vlivy. Celý prostor staveniště musí být osvětlen a oplocen z důvodu 

zamezení vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Rozvod elektrické energie bude pomocí 

rozvodné skříně, která se napojí na přivedené elektrické vedení z místní sítě. Rozvod vody se 

napojí na veřejnou vodovodní sít a kanalizace pomocí kanalizační přípojky na kanalizační řád 

v ulici. Stavební práce budou prováděny dle platných norem a požadavků investora. Zdící 

práce nebudou započaty dříve, než budou hotové základové konstrukce (z hlediska dosažené 

požadované pevnosti a únosnosti). Je třeba dále zkontrolovat stav provedených izolací proti 

zemní vlhkosti a proti vzlínání vody. Stropní konstrukce se musí také vyznačovat potřebnou 

únosností. Stavební práce budou provádět pouze pracovníci kvalifikovaní (proškoleni), kteří 

byli poučeni o provádění zdících prací. 

4. Převzetí pracoviště 

          Zdící práce bude provádět stejná firma, která prováděla zemní práce a základy. Než 

firma převezme staveniště, musí stavbyvedoucí se stavebním dozorem zkontrolovat 

konstrukce, které budou zakryté. Pokud je vše v pořádku, může se předat staveniště a provede 

se zápis do stavebního deníku. 

5. Obecné pracovní podmínky 

U zdění ze systému Porotherm by se měl dodržet výškový modul 250 mm a půdorysný 

modul 125 mm. Nutností je také dodržet vazbu zdiva. 
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Zdění za nízkých teplot (pokud teplota klesne pod + 5
 o

C) se musí dodržet tyto 

podmínky: 

· Povrch podkladu musí mít teplotu + 10 o
C 

· Je třeba zdít bez přerušení a maltu rozlívat po malých záběrech 

· Pokud musíme přerušit či ukončit práce musíme zdivo ochránit proti mrazu 

· Použít materiály v projektové dokumentaci co se týče zdící malty a zdících 
výrobků 

           Zdění za normálních podmínek: 

· Použít materiály v projektové dokumentaci 

· Dodržovat technologické postupy 

· Pokud hrozí nebezpečí, že by cihly mohly maltě nadměrně odebírat vodu- 

musíme provlhčit 

·  Po delší přestávce nebo za horkého počasí musíme navlhčit zaschlé ložné spáry 

6. Personální obsazení 

· 1x vedoucí čety (stavbyvedoucí) 

· 4x zedník 

· 2x pomocník 

· 1x obsluha u míchačky a stavebního výtahu 

Pracovníci, kteří provádějí odbornou činnost, musí mít platná osvědčení o způsobilosti. 

Také musí být řádně proškoleni o BOZP. Stavbyvedoucí bude dohlížet na zhotovování 

zděných konstrukcí. Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, dodržení správného 

technologického postupu a kontrola postavených kubatur. O všem bude denně provádět zápis 

o stavu provedených prací do stavebního deníku. 

7. Stroje a pomůcky 

            Kolečko, lopata, zednická lžíce, kladivo, gumová palička, olovnice, vodováha, 

míchačka, stavební výtah, hřebíky, zednická skoba, provázek, ochranné pomůcky 

8. Předpis pracovního postupu 

Práce budou započaty ihned po předání staveniště. Zdění bude prováděno dle 

projektové dokumentace v těchto krocích: 

8.1. Založení první a druhé vrstvy zděných příček 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta stavební  40 Diplomová práce 

  Katedra Pozemního stavitelství 
 

Příčky se začínají zdít tehdy  jsou-li dokončeny nosné obvodové zdi, popřípadě  uloženy 

stropy. Pokud je potřeba, vyrovná se podlaha v místě, kde budou stát příčky. První vrstva 

cihel se ukládá do maltového lože v tl.10 mm na asfaltový izolační pás a napojuje se na 

obvodovou zeď pomocí jedné stěnové, ploché, nerezové kotvy v každé druhé ložné spáře. 

Druhá vrstva cihel se zdí do tenkovrstvé malty Porotherm. 

 

                                          

Obr.č.1. Uložení první vrstvy cihel do          Obr.č.2. Napojení příčky na nosnou zeď [1] 

             maltového lože [1] 

8.2. Kotvení zděných příček 

Než se kotva vloží do namaltované spáry musí se namočit do tenkovrstvé malty. Kotva 

ohnutá do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkneme do maltového lože spáry a svislou částí 

přišroubujeme pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. Stěnové spony neboli kotvy se 

mohou také vkládat přímo při zdění jejich vložením do každé druhé ložné spáry v místě, kde 

bude stát budoucí příčka. Styčná plocha cihel v místě napojení musí být namaltována. 

 

Obr.č.3. Dvě varianty kotvení příček nosné zdi pomocí nerezových, plochých kotev [1] 

 

[1]Wienerberger.[online].2012,29.října[cit.2012-10-29].Dostupné z:    http://www.wienerberger.cz/zdivo. 
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8.3. Zárubně ve zděných příčkách 

Zárubně v příčce se musí prvně vyrovnat pomocí klínu a jsou zafixovány šikmými 

latěmi. Zárubně se v příčkách upevňují buď maltou, nebo izolační pěnou.  Nad zárubněmi se 

místo překladu vkládají dva pruty hřebínkové betonářské výztuže do průměru 8 mm 

s přesahem cca 500 mm na obě strany. Pruty se vkládají do maltového lože, nebo můžeme 

místo prutu vložit speciální výztuž do ložných spár Murfor firmy Bekaert. 

 

 

Obr.č.4. Upevnění zárubně v příčce [1] 

8.4. Akustické příčky 

 Boční a horní připojení se provádí pomocí akustické izolace. Cihly se kladou ve 

vodorovném směru na sraz, taky se kladou na asfaltový pás. Pro zdění se doporučuje použít 

spíše těžkou cementovou maltou. 

8.5. Spára mezi stropem a příčkou 

Mezera mezi stropem a příčkou se vyplní maltou. Pokud je strop většího rozpětí (víc 

než 3,5 m), tak se z důvodu možného průhybu vyplňuje mezera stlačitelným materiálem 

například Pur pěnou. 

8.6. Spojení rohů příček 

Stejně jako u ostatních stěn se rohy příček spojují na vazbu. Přečnívající péra a rohů se 

jednoduše uklepnou zednickým kladívkem a drážka je vyplněna maltou. 

 

 

 

[1]Wienerberger.[online].2012,29.října [cit. 2012-10-29]. Dostupné z: http://www.wienerberger.cz/zdivo. 
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8.7. Drážky 

Drážky by neměly snižovat stabilitu příčky. Vodorovné a šikmé drážky se nerealizují. 

Co se týče vytváření a velikosti instalačních, svislých drážek se řídí podle zásad: 

 

Tloušťka stěny 

 

Dodatečné provádění drážky a 

výklenky 

Vyzdívané drážky a výklenky 

Největší hloubka 

(mm) 

 

Největší šířka 

(mm) 

Největší 

šířka(mm) 

Min.zbytková 

tloušťka stěny 

(mm) 

85 až 115 30 100 300 70 

116 až 175 30 125 300 90 

176 až 225 30 150 300 140 

226 až 300 30 175 300 175 

Více jak 300 30 200 300 215 

Tabulka č. 1:Rozměry svislých drážek a výklenků ve zdivu přípustné bez posouzení [1] 

Jestli je některá hodnota překročena v uvedené tabulce, musí se únosnost příčky ověřit 

v tlaku, smyku a ohybu statickým výpočtem. 3ířka drážky nesmí být větší než polovina tl. 

stěny. U stěn větších jak tl. 175 mm se smí přípustná hloubka drážky zvětšit o10 mm, pokud 

bude drážka vyřezaná na danou hloubku. Vodorovná vzdálenost mezi otvorem a koncem 

drážky ve stěně nesmí být menší než 500 mm. 

8.8. Omítání příček 

Podklad pro omítky by měl být rovný se zcela vyplněnými spárami mezi cihlami, suchy 

s max. vlhkostí zdiva 6% v zimě 4 %). Dále by měl být podklad očištěn od případného 

výkvětu, nesmí být zmrzlý, vodoodpuzující a neměl by se drolit. Případné trhliny a díry se 

vyplní maltou a to alespoň 5 dnů před samotným omítáním. Povrchy jiného materiálu (např. 

dřevo, beton, ocel, heraklit, polystyren, apod.) s přechodem na cihelné zdivo se musí opatřit 

drátěnou výztuží nebo sklotextilní síťovinou. Podklad by se měn před omítáním navlhčit. 

 Vnitřní omítky vápenocementové se provedou v  tl. 10-15 mm. Tloušťka štukové 

vrstvy je 1-2 mm a je to buď vápenný, nebo vápenocementový štuk. Vnitřní jádrové omítky 

mohou být i lehké tepelně izolační, které jsou na dotek příjemně teplé.  

Vnitřní omítky se provádějí nejdříve za 2 měsíce po vyzdění stěn z důvodu mokrého 

procesu. 
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Konečná vrstva je malba Primalex Polar Standart. 

9.  Jakost a kontrola kvality 

Práce budou prováděny v souladu s platnými normami dle přiložené technické 

dokumentace. Je nutné dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků. Je nutné 

umožnit pozdější řádné vyvázání příček do zdiva. 

Kontrola kvality – dovolená odchylka je 5 mm při měření dvoumetrovou latí. Kontrolu 

provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude 

proveden řádný zápis do stavebního deníku. 

10. Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci 

   Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. 

 Musí splňovat požadavky podle vyhlášky pro zednické práce, zdění svislých 

konstrukcí a práce související. 

 

· 37 Výroba, zpracování a doprava malt 

· 38 Zdění 

· 40 Příprava montáže 

· 41 Montážní pracoviště 

· 42 Dílce pro montáž 

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystavěn svévolně žádnému nebezpečí aby 

neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 

ve stavebním deníku. 

Platné normy a předpisy s BOZP: 

· Zákon č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
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11. Ekologie 

Při ochraně životního prostředí musí být dodrženy platné zákony a nařízení. 

· zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí 

· zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

· zákon 183/2006 Sb. stavební zákon 

· zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ 

SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK 

Název akce: Městský úřad, Nábřežní 8, Valašské Meziříčí 757 01 

Stupeň: realizační projekt pro stavební povolení 

Investor: Vít Kačinský, Sokolská 1908, Valašské Meziříčí 757 01 

Projekt: Stavební části 

Zodp. Projekt: Bc. Ivana Mořkovská 

Arch. Číslo: 2/2010 

Varianta B: Technologický předpis sádrokartonových příček 

1. Obecné informace 

Technologický předpis řeší provedení sádrokartonových příček Rigips. Objekt je ve 

volné zástavbě a je řešen jako sloupový skelet o třech nadzemních podlažích. Vnitřní dělící 

příčky jsou zhotoveny ze sádrokartonových příček Rigips. Do příček jsou vloženy zárubně. 

Mezi desky se vkládá teplená minerální vata Orsil. Spáry po osazení desek se spárují a desky 

se před omítnutím opatří penetračním nátěrem. Na sádrokartonové příčky bude jako 

povrchová úprava provedena tenkovrstvá sádrová stěrka Rimano Plus. Konstrukční výška 

podlaží je 3650 mm. Budova je založena na ŽB patkách a střecha je řešena jako plochá. 

2. Materiály 

3.40.0b (SK 12) odpovídá W111. 

Příčky jednoduše opláštěné sádrokartonovými deskami Rigips, konstrukce je se svislých 

hliníkových profilů CW 50 a vodorovných hliníkových profilů UW 50. Dutina mezi 

opláštěním je vyplněna tepelnou izolaci Isover UNI tl. 50 mm. Připevnění desek je pomocí 

rychlošroubů Rigips 212/25 TN.  Napojení sádrokartonové příčky na obvodouvou zeď se 

provádí těsnící páskou (role 30 m). Oplaštění z každé strany: 1x RF 15 (RF- stavební desky 

pro požární odolnost), rozměry 1200/2000 mm. Sádrokartonová příčka má celkovou tl. 80 

mm. Výtahová šachta  je z desek RF tloušťky 95 mm,samovrtné šrouby 421 LB. 

Tenkovrstvá sádrová stěrka Rimano Plus  s hlazeným povrchem pro tl. do 10 mm. 

 

 

 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta stavební  46 Diplomová práce 

  Katedra Pozemního stavitelství 
 

2.1 Skladování 

Sádrokartonové příčky budou skladovány v uzamykatelných skladech, kde nebude 

docházet navlhnutí jednotlivých desek. Desky musí být dostatečně podloženy, aby nedošlo ke 

znehodnocení. Na stejném místě budou také skladovány komponenty pro realizaci 

sádrokartonových příček, včetně izolační vrstvy Isover Uni a omítky pro finální úpravu 

povrchů. 

2.2. Doprava 

Sádrokartonové desky, profily a ostatní materiál bude na stavbu dovezen automobilem. 

Na staveništi se bude materiál nosit buď to ručně, nebo kolečky.  

2.3 Převzetí materiálů 

Dodávku bude přejímat stavbyvedoucí spolu se stavebním dozorem investora. 

Stavbyvedoucí je povinen výrobek zkontrolovat jeho množství,  jakost a zda zboží není nijak 

poškozeno. Když je vše v pořádku stavbyvedoucí podepíše dodavateli dodací list a vše se 

dokumentuje ve stavebním deníku.  

3. Pracovní podmínky 

Staveniště musí být po celém obvodě oploceno (výška oplocení je 1800 mm). Z přilehlé 

komunikace by měla být provedena příjezdová cesta z betonových panelů. Skládky materiálu 

budou umístěny na staveništi odvodněné, zpevněné a vyvýšené nad okolní terén. Také zde 

budou stavební buňky pro potřeby pracovníků a dva uzamykatelné sklady včetně přístřešku na 

ochranu materiálu před povětrnostními vlivy. Celý prostor staveniště musí být osvětlen a 

oplocen z důvodu zamezení vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Rozvod elektrické 

energie bude pomocí rozvodné skříně, která se napojí na přivedené elektrické vedení z místní 

sítě. Rozvod vody se napojí na veřejnou vodovodní sít a kanalizace pomocí kanalizační 

přípojky na kanalizační řád v ulici. Stavební práce budou prováděny dle platných norem a 

požadavků investora. Práce nebudou započaty dříve, než budou hotové základové konstrukce 

(z hlediska dosažené požadované pevnosti a únosnosti), obvodové konstrukce, podlahy a 

stropy. Je třeba dále zkontrolovat stav provedených izolací proti zemní vlhkosti a proti 

vzlínání vody. Stropní konstrukce se musí také vyznačovat potřebnou únosností. Stavební 

práce budou provádět pouze pracovníci kvalifikovaní (proškoleni), kteří byli poučeni o 

provádění zdících prací. 
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4. Převzetí pracoviště 

          Zdící práce bude provádět stejná firma, která prováděla zemní práce a základy. Než 

firma převezme staveniště, musí stavbyvedoucí se stavebním dozorem zkontrolovat 

konstrukce, které budou zakryté. Předá se výkresová dokumentace a záznam o provedených 

pracích. Veškeré mokré procesy interiérů jsou ukončeny a měli by být připraveny pro 

provedení sádrokartonových příček. Minimální požadovaná doba od posledních   

provedených mokrých  prací je 14 dní.  Pokud je vše v pořádku, může se předat staveniště a 

provede se zápis do stavebního deníku. 

5. Obecné pracovní podmínky 

            Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP a musí být zajištěna jejich maximální 

péče z hlediska BOZP. Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy 

v různých vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být 

v plném rozsahu respektovány. 

           Práce budou prováděny v interiéru, tedy není potřeba požadavků pro práci v zimním 

období a na povětrnostní podmínky. Požadovaná minimální teplota pro provedení prací je 

 5
 o

C a montáž je možno provádět při maximální vlhkosti interiéru 60%. Pokud máme vlhkost 

vyšší nad 60%, umístíme do místnosti vysoušeče vzduchu. 

            Pracovníci budou obeznámeni se staveništěm. Každý pracovník bude vlastnit certifikát 

pro sepsání protokolu o shodě při kontrolách provedené práce. 

            Před započetím prací je nutno zajistit materiál pro stavbu. Materiál je nutné zajistit 

proti krádeži. 

6. Personální obsazení 

          3 vedoucí čety, každá četa se bude skládat: 

· 1x vedoucí čety (stavbyvedoucí) 

· 4x sádrokartonáři 

· 2x pomocník 

· 1x stavebního výtahu 

Pracovníci, kteří provádějí odbornou činnost, musí mít platná osvědčení o způsobilosti. 

Také musí být řádně proškoleni o BOZP. Stavbyvedoucí bude dohlížet na zhotovování 
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sádrokartonových konstrukcí. Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, dodržení 

správného technologického postupu a kontrola postavených kubatur. O všem bude denně 

provádět zápis o stavu provedených prací do stavebního deníku. 

7. Stroje a pomůcky 

           Ochranné pomůcky pro práci, tj. pracovní oděv, rukavice, helma, pevná pracovní obuv 

a respirátory. 4eta bude vybavena speciálními nástroji pro montáž sádrokartonových příček. 

Např. nůžkami na plech, vodováhou, nerezovými stěrkami, brusnými hobly, nýtovačkou, 

vrtačkami aku-vrtačkami na šroubování, 2 montážními žebříky, metry, barvícím sprejem, 

laserem pro vyměřování, odlamovací nůž. 

8. Předpis pracovního postupu 

8.1. Vyměření a zakreslení příček 

 Pracovníci vyměří na podlaze hrany příčky, dveřní otvory a vyznačí je barevnou 

šňůrou. Pomocí laserového přístroje nebo vodováhy tyto rysky přeneseme na strop na stěny. 

8.2. Připevnění UW profilů 

Pracovníci profily nastříhají nůžkami na železo na potřebnou délku. Než uložíme UW 

50 profily, tak na vnější část profilu se nalepí těsnící páska a položí se na podlaze 

k připravené rysce. UW profil se připevní k podlaze universálními zatloukacími 

hmoždinkami. Následně se umístí stejným postupem profily na stropní konstrukci. Je nutné 

dbát na potřebnou svislou dilataci příčky od průhybu nosné stropní konstrukce. 

8.3. Připevnění CW profilů 

Pracovníci nastříhají CW 50 profily na potřebnou délku pro vložení mezi UW 50 

profily. V případě potřeby kotvení prvního a posledního profilu do jiné konstrukce nalepí na 

CW 50 profil těsnící pásku a s předvrtanými otvory DN 6 mm po 800 mm. Jednotlivé CW 

profily osazují svisle do UW 50 profilů vždy 625 mm od sebe (osově) otevřenou stranou ve 

směru postupu montáže desek. 
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Obr.č.4. Kotvení CW profilů [2]                 Obr.č.5. Konečná fáze kotvení CW profilů[2]                                                               

8.4. Řezání desek 

Sádrokartonové desky se řežou na potřebnou šířku nebo délku odlamovacím nožem tak, 

aby řez nožem byl proveden na lícové straně sádrokartonové desky. Řez provádí pracovník o 

hranu pravítka a následně zlomí naříznutou desku o hranu stolu. Nakonec nožem prořízne 

druhou stranu kartonu. Vzniklou hranu srazí pod úhlem cca 22° hoblíkem do 2/3 tloušťky 

desky. 

8.5. Opláštění sádrokartonovými deskami 

Začíná se v jednom rohu konstrukce, deska je osazena asi 10 mm od podlahy. 

Přišroubuje se šrouby TN 25 (cca 750 mm). Další deska se připevní nadoraz. Je nutné zajistit 

vzájemné převázání desek (nesmí vzniknout křížení). Nejdříve pracovníci provedou opláštění 

příčky z jedné strany z důvodu provedení instalací a izolace. Poté provedou opláštění i druhé 

strany konstrukce. 

 

Obr.č.6. Opláštění příčky z jedné strany sádrokartonovými deskami [2] 

 

[2] Rigips.[online].2012, 29.října [cit. 2012-10-29]. Dostupné z: http://www.rigips.cz/. 
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8.6. Instalace rozvodů 

Instaluje se do jednostranně oplášťované příčky. Rozvody protáhne instalatér H-tvory 

v CW 50 profilech. V případě montáží výztužných konstrukcí pro závěsné mísy typu Geberit, 

umyvadla atd. Je nutné přizpůsobit rozměry CW50 profilů dle katalogů a návodů výrobce. Po 

provedení všech instalací je možné umístit do příčky minerální vlnu v tloušťce meziprostoru 

příčky. 

8.7. Kontrola a zaklopení 

Před konečným zaklopením příčky je nutné provést instalaci – převzetí díla a o převzetí 

provést zápis do stavebního deníku. Do desek, které zaklopí konstrukci se předem označí a 

provedou prostupy pro elektrikářské krabice a ostatní instalace. 

Provede se konečné dvojité zaklopení. Je nutné zajistit vzájemné převázání desek 

(nesmí zde vzniknout křížení). Než se připevní desky je nutné vytáhnout instalace ven a 

zajistit tak, aby při manipulaci deskou nezapadli zpět dovnitř. 

8.8. Broušení, tmelení a začištění opláštění 

Tmelení se provádí v několika vrstvách spáry mezi deskami, prostor hlav šroubů a 

poškozená místa v ploše. Pracovník při tmelení vyplňuje spáru v celé její tloušťce, přičemž 

kvalita zatlačení tmele a 100% zaplnění spáry je rozhodující pro její výslednou pevnost. Ke 

tmelení pracovník využije pouze nerezové nářadí. Při tmelení a v době vytvrzování 

naneseného tmele nesmí být teplota okolí nižší než +10°C a současně teplota nesmí být 

výrazně kolísat. Stálost teploty by měla být cca 1,5 až 2 dny před a minimálně 2 dny po 

aplikaci tmele. Po vytvrdnutí každé vrstvy tmele je nutné tmel přebrousit a nerovnosti znovu 

zatmelit a přebrousit pro docílení krásně celistvého povrchu. Proti pozdějšímu praskání 

tmelených spár se používá síťová páska, kterou se daná spára před tmelením přelepí.  

 

Obr.č.7. Tmelení a zarovnávání spár [2] 
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8.9. Povrchové úpravy 

Základní nátěr: Stejně jako u jiných podkladů se na desky Rigips nanáší vhodný 

základní nátěr (penetrace) například (Rikombi-Grund). Jako vhodné základní nátěry jsou 

prostředky ředitelné vodou. Pod keramické obklady se doporučuje použití základního nátěru, 

ale je třeba dbát na doporučení výrobce lepidla. Základní nátěr musí před dalším zpracováním 

vyschnout. 

Nátěry: Vhodné nátěry jsou na bázi akrylátové nebo polyvinylátové disperze, které se 

mohou aplikovat pomocí válečku nebo postřiku. Doporučuje se nanášení barvy pomocí 

válečku. 

Omítky: Pro desky Rigips se používají sádrové omítky nebo stěrky. Po penetraci desek 

základním nátěrem lze nanášet také tenkovrstvé či strukturované omítky na bázi minerální 

nebo syntetické. Vše je dle pokynů výrobce omítek pro tento účel. 

Keramické obklady:  Obklad se lepí flexibilními speciálními lepidly doporučené 

výrobcem. Lepidlo se nanáší zubatou stěrkou a je třeba dbát na dobu vyschnutí lepidla. 

Prostupy, kouty a napojení ploch se utěsní silikonovým tmelem. Plocha obkladu se vyspáruje 

spárovací hmotou. 

9.  Jakost a kontrola kvality 

Práce budou prováděny v souladu s platnými normami dle přiložené technické 

dokumentace. Je nutné dbát požadavků výrobce jednotlivých stavebních prvků. Kontrola 

kvality kde se sleduje svislost a přesnost provedené konstrukce z profilů jejich osazení. 

Kontrolu provede stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole 

bude proveden řádný zápis do stavebního deníku. 

10. Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci 

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystavěn žádnému nebezpečí, aby neutrpěl 

úraz. U pracovníka jsou vyžadovány ochranné a pracovní pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků musí být zapsáno ve stavebním 

deníku. 

BOZP při provádění sádrokartonových konstrukcí se řídí:  

- nařízení vlády č.591/2006 sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu při práci na staveništích 

-Příloha č.1- Obecné požadavky:  
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II. Zařízení pro rozvod energie     

-Příloha č.2- Bližší min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi:    

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů: 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení prácí   

-Příloha č.3- Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

XI. Montážní práce 

- nařízení vlády č.362/2005 sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

-Příloha:  

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádů předmětů a materiálu  

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

- zákon č.309/2006 sb. – Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 

pomůcky a zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky  

Hlava I,II,III. 

11. Ekologie 

Při ochraně životního prostředí musí být dodrženy platné zákony a nařízení. 

· zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí 

· zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

· zákon 183/2006 Sb. stavební zákon 

· zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
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Harmonogramy viz. výkresová dokumentace. 

SROVNÁNÍ VARIANT POMOCÍ ŘÁDKOVÉHO DIAGRAMU: 

   Varianta A: příčky Porotherm 

Cihla jako materiál se používal už před více jak 5000 lety a díky inovací se používá 

dodnes. Tento tradiční stavební materiál našel své uplatnění v případě běžných staveb, tak i u 

staveb církevních a šlechtických sídel. Díky inovací se používá dodnes, převážně u rodinných 

domů, rekonstrukcí a občanských vybaveností. 

Obecně mají cihly Porotherm splňovat tyto požadavky: 

· mechanickou odolnost a stabilitu 

· únosnost 

· požární odolnost 

· ochranu proti hluku 

· hygienu a ochranu životního prostředí 

· úsporu energie 

· bezpečnost při užívaní 

 

Výhody příček Porotherm: 

- tradiční materiál 

- rychlost výstavby 

- minimální spotřeba malty 

- ideální obklad pro omítku 

- vysoká pevnost: staticky velmi stabilní a únosný systém 

- ekologický materiál: minimální spotřeba na použitý materiál 

- variabilita: naprostá volnost při navrhování a projektování 

- zvuková izolace: zabránění šíření zvuku přes konstrukci 

-snadné provádění: spojení péro a drážka umožňuje jednoduchost, rychlost, přesnost výstavby 

Nevýhody příček porotherm: 

- vyšší hmotnost: příčka je 6 krát těžší oproti sádrokartonové příčce 

- časově náročnější než je tomu u sádrokartonových příček 
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- náročnější technologie: mokrý proces zdění, mokrý proces omítek 

- vedení kabelových rozvodů: velmi těžko se provádí přesná drážka, může dojít k porušení 

materiálu 

  Varianta B: sádrokartonové příčky Rigips 

Využití sádrokartonových příček je velmi široká. Lze je použít například v interiérech 

novostaveb, při rekonstrukcích a je vhodný do občanských vybaveností. Splňuje požadavky 

estetické, ale i tepelně izolační, pokud je zvolena vhodná izolace.  

Výhody sádrokartonových příček: 

- odpadá mokrý proces 

- protipožární odolnost 

- přesnost a odolnost 

- finanční dostupnost 

- malá dopravní a energetická náročnost 

- minimální technologické prostoje 

- nízká cena: sádrokartonové příčky jsou levnější oproti příčkám Porotherm 

- sádrokartonové příčky nejsou omezeny plochou 

- ekologické řešení výstavby (zdravotní nezávadnost sádrokartonů) 

- snadná manipulace: k realizaci příček není potřeba těžké stavební techniky 

- estetičnost: sádrokartonové příčky vynikají ideálně rovnými plochami 

- variabilita: možnost rychlé přestavby nebo změny v členění interiéru do budoucna 

- rychlý postup výstavby: jednodušší interiér muže být hotový i za pár hodin 

- lehkost sádrokartonu: sádrokartonové příčky nezatěžuji konstrukci budovy  

- velká variabilita instalačních rozvodů: dutina uvnitř konstrukce lze využít k vedení instalací 

vody,kanalizace, kabelové rozvody atd. 

Nevýhody sádrokartonových příček: 

- nízká nosnost 

- větší spotřeba při malování 

- vysoká prašnost: při obrušování tmelu 

- špatná zvuková izolace: lze zlepšit návrhem správné izolace 

- sádrokartonová příčka nesnese takovou zátěž jako příčka Porothem 
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- na sádrokarton je zakázáno použít materiály obsahující vápno, silikáty, vodní sklo a 

disperzní silikátové barvy. 

Z časových harmonogramů obou variant vyplývá, že varianta B- sádrokartonové příčky 

jsou časově méně náročné oproti příčkám Porotherm. Hlavním důvodem je technologie 

provádění příček. U sádrokartonových příček odpadá mokrý proces, tudíž odpadají časové 

prodlevy, které jsou s mokrým procesem spojené. Dalším důvodem je vedení instalačních 

rozvodů. Konstrukce sádrokartonové příčky umožňuje v její dutině vést instanční rozvody a 

to také urychluje dobu celkové realizace příček. 

Varianta A- příčky Porotherm jsou na dobu provádění náročnější, ale mají také širokou 

škálu výhod proč zdít právě s tohoto materiálu. 
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Přílohy 

1. Porotherm nosné zdivo- technický list 

2. Porotherm nenosné příčky- technický list 

3. Porotherm překlady- technický list 

4. Rigips sádrokartonové příčky-technické listy 

5. Isover izolace pro sádrokartonové příčky- technický list 

6. Isover izolace pro kontaktní zateplení- technický list 

7. Osobní výtah Schnindler- technický list 

8. Jeřáb na pásovém podvozku 

9. Podlahové vytápění- technický list 

10. Stropy -fotky 
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