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Anotace 
 

V této bakalářské práci řeší autor stavebně technologický projekt stavby hotelu Krokus 

– depandance v Peci pod Sněžkou. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou 

strukturou plánování. Dále navrhuje optimální řešení pro zařízení staveniště. Bakalářská práce 

obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, schéma postupu výstavby, 

rozborový list, technologický normál, časoprostorový graf, časový harmonogram, 

harmonogram nasazení rozhodujících mechanizmů, graf s počtem nasazení pracovníků, 

výkresy návrhu zařízení staveniště včetně technické zprávy, apod. Detailněji se zaměřuje na 

technologický předpis pro zdění příček a montáž sádrokartonového podhledu. Cílem této 

bakalářské práce je navrhnout výstavbu objektu v plynulé časové posloupnosti a optimálním 

nasazení pracovníků a strojů. 
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Annotation 
 

In this bachelor thesis the author demonstrates the structural and technological project 

of construction of a hotel Krokus – depandance in Pec pod Sněžkou. The author deals with 

spatial, technological and temporal sctucture planning. Proposes optimal solution for site 

facilities. Bachelor thesis includes assessing the completeness and accuracy of project 
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in continuous time sequence and optimal deployment of personnel and equipment. 
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Úvod 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vypracování stavebně 

technologického projektu pro hotel Krokus – dependance v Peci pod Sněžkou. 

Bakalářská práce vychází z převzaté projektové dokumentace, která je 

nejdříve posouzena z hlediska správnosti a úplnosti. 

Na základě dokumentace je vytvořen model postupu výstavby, ze kterého se 

dále bude odvíjet řešení prostorové, časové a technologické struktury. 

Další část stavebně technologického projektu se bude zabývat návrhem a 

dimenzováním zařízení staveniště pro 4 etapy výstavby. Podkladem pro tuto část 

bude graf nasazení pracovníků. Cílem je dosáhnout optimálního řešení v jednotlivých 

etapách výstavby. 

Jako další část této práce je zpracován technologický předpis pro zdění příček 

a na montáž sádrokartonového podhledu. 

Stavebně technologický projekt je důležitou součástí realizace stavby. 

Zajišťuje výstavbu objektu v plynulé časové posloupnosti s optimálním nasazením 

pracovníků a strojů. Tyto všechny aspekty vedou k vytvoření úspěšného projektu 

realizovaného za optimální čas, a za co možná nejpřijatelnější cenu. 
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1 Předaná dokumentace 

1.1 Základní údaje o stavbě 

Název stavby:   Hotel Krokus - depandance 

Místo stavby:   Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, Královehradecký kraj 

    st. parcela č. 22/10 a 22/12, k. ú. Pec pod Sněžkou 

Účel stavby:    Bydlení 

Druh stavby:    Novostavba 

Termín zah. a ukonč. díla: 1.3.2017 – 1.12.2017 

1.2 Základní popis objektu 

Jedná se o novostavbu pozičně oddělené části hotelu KROKUS, v Peci pod 

Sněžkou, na parcelách 22/10 a 22/12, katastrální území Pec pod Sněžkou. 

Navržený objekt je čtyřpodlažní nepodsklepený s komerčními prostory v 

1.PP, se třemi bytovými jednotkami v 1.NP, třemi apartmány v 2.NP a bytovou 

jednotkou investora v 2.NP-3.NP. Ke čtyřpodlažní hmotě dependance přiléhá 

jednopodlažní hmota garáže. Garáž je zahloubena pod úroveň terénu. 

Obvodové nosné zdivo bude provedeno z vápenopískových tvárnic KMB 

SENDWIX tloušťky 240 mm, stejně jako vnitřní nosné stěny. Stěny 1. podzemního 

podlaží, které tvoří současně opěrné stěny, budou provedeny železobetonové. 

Stropní konstrukce budou provedeny jako železobetonová monolitická deska 

tloušťky 200 mm, strop nad 1.PP bude kromě stropu nad garáží tloušťky 250 mm. 

Schodiště jsou navržena z monolitického železobetonu. 

Fasády objektu jsou bohatě členěny. Části objektu přiléhající k terénu jsou 

obloženy přírodním kamenem, vyšší podlaží jsou obložena dřevem. Jednotlivá 

podlaží jsou v dřevěném obkladu oddělena pruhem bílé omítky. Předsazená východní 

fasáda je akcentována v šedé omítce s bílým obložením oken. Střecha je navržena z 

hliníkového falcovaného plechu v šedé barvě. 

Půdorysné rozměry objektu jsou 25,04 m x 11,71 m a zastavěná plocha je 

251,0 m2. Obestavěný prostor je 2706,0 m3 a vnitřní podlahová (užitná) plocha je 

471,2 m2. 
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1.3 Seznam předané zadávací dokumentace 

Technická zpráva   Příloha č. 1 

Koordinační situace   Příloha č. 2 

Celkový situační výkres  Příloha č. 3 

Základy    Příloha č. 4 

Půdorys 1.PP    Příloha č. 5 

Půdorys 1.NP    Příloha č. 6 

Půdorys 2.NP    Příloha č. 7 

Půdorys 3.NP    Příloha č. 8 

Krov     Příloha č. 9 

Půdorys střechy   Příloha č. 10 

Řez A-A´    Příloha č. 11 

Řez B-B´    Příloha č. 12 

Řez C-C´    Příloha č. 13 

Řez D-D´    Příloha č. 14 

Řez E-E´    Příloha č. 15 

Pohledy    Příloha č. 16 
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2 Posouzení předané dokumentace 

2.1 Posouzení formální – soulad se zákonnými předpisy 

K tomuto posouzení byla použita vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 

62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. Z této vyhlášky jsme použili přílohu č. 6 „Rozsah 

a obsah dokumentace pro provádění stavby“. 

A Průvodní zpráva 

Vše je obsaženo v technické zprávě (příloha č. 1). 

B Souhrnná technická zpráva 

Vše je obsaženo v technické zprávě (příloha č. 1). 

C Situační výkresy 

Vše je obsaženo v koordinační situaci (příloha č. 2) a v celkovém situačním 

výkresu (příloha č. 3). 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 a) Technická zpráva - obsaženo v technické zprávě (příloha č. 1) 

 b) Výkresová část - obsaženo v PD (přílohy č. 4-16) 

         - chybí výkres výkopů 

 c) Dokumenty podrobností - skladby obsaženy v PD 

             - chybí výkresy detailů konstrukcí 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 a) Technická zpráva - obsaženo v technické zprávě (příloha č. 1) 

             - chybí statické výpočty a další údaje o kcích 

 b) Podrobný statický výpočet - není obsažen v PD 

 c) Výkresová část - není obsaženo v PD 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není obsaženo v PD 

D.1.4 Technika prostředí a staveb 

Zdravotně technické instalace 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD 

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Plynová odběrná zařízení 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Vzduchotechnika 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Vytápění 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Chlazení 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Měření a regulace 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 



České vysoké učení technické 

Fakulta stavební 

Katedra technologie staveb 

15 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Elektronická komunikace a další 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

Zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 
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Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další 

a) Technická zpráva – není obsažena v PD  

b) Výkresová část – není obsažena v PD 

c) Seznam zařízení a technické specifikace – není obsažen v PD 

E Dokladová část 

Není obsaženo v PD 

2.2 Chyby ve výkresech v projektové dokumentaci 

Chybí zakreslit kazetový pohled v řezu B-B´ (příloha č. 12) v místnosti lyže a 

kola ( 1.0.03) a v řezu D-D´ (příloha č. 14) v prostoru ložnic (4.6.05 a 4.6.06). 

Navržený ŽB monolitický překlad v prostoru schodiště (2.0.04 a 3.0.01) není 

zakreslen v řezu B-B´ (příloha č. 12). Dále v řezu B-B´ (příloha č. 12) není 

vyšrafovaný ŽB průvlak v místnosti strojovny (1.0.07). 

Dále v řezu B-B´ (příloha č. 12) v podlaží 2.NP (příloha č. 7) není zakreslená 

v levé části výkresu balkonová sestava, kterou je veden řez a místo ní je zakresleno 

obvodové zdivo. 

V půdorysu 3.NP (příloha č. 8) jsou zakresleny dveře v prostoru schodiště 

(4.6.01), které byly plánované, ale nakonec nebudou provedeny. 

V řezu D-D´ (příloha č. 14) není zakreslena svislá hydroizolace na východní 

stěně. 

V celkovém situačním výkrese (příloha č. 3) jsou zakresleny balkony na 

severní straně, ale ve všech ostatních výkresech chybí zakreslit. 

V půdorysech a řezech jsou v legendě materiálu špatně zapsané rozměry 

zdiva z tvárnic KMB SENDWIX 16 DF-LD 498x248x248 mm. Správné rozměry 

jsou 498x240x248 mm. Také zdivo z tvárnic KMB SENDWIX 4 DF-LP 

248x115x248 mm je špatně zapsáno. Správné koncovky jsou pouze D nebo LD, kdy 

LD značí zdění na lepidlo a to autor myslel. 
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2.3 Chybná či nevhodná řešení 

Z ekonomického důvodu by se neprováděla stěna z příčkového zdiva 

přiléhající na ŽB stěnu v prostoru strojovny (1.0.07) v půdorysu 1.PP (příloha č. 5). 

Dále bych v řezu B-B´ (příloha č. 8) na východní stěně, kde se garáž napojuje 

na stávající objekt, navrhl místo podchycení základů stávající budovy podezděním 

z betonových cihel, postupným podbetonováním. 

Dále bych navrhl nepoužití ztraceného bednění v prostoru vstupu (1.0.02) a 

změnil bych skladbu K v řezu B-B´ (příloha č. 12), kdy bych na ŽB stěnu připevnil 

hydroizolační vrstvu a až na ni dal tepelnou izolaci z XPS. 
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3 Řešení prostorové struktury 

3.1 Technologické schéma objektu 

3.1.1 Rozdělení na stavební objekty 

SO 01 Hotel 

SO 02 Hrubé terénní úpravy 

SO 03 Vodovodní přípojka 

SO 04 Splašková kanalizační přípojka 

SO 05 Dešťová kanalizační přípojka 

SO 06 Plynovodní přípojka 

SO 07 Elektro přípojka 

SO 08 Sdělovací kabel místní 

SO 09 Venkovní úpravy 

 

Obr. 1: Stavební objekty 
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3.1.2 Technologické etapy 

0 Přípravné práce 

1 Zemní práce 

2 Základy 

3 Hrubá spodní stavba 

4 Hrubá vrchní stavba 

5 Zastřešení 

6 Příčky a hrubé instalace 

7 Vnitřní úpravy povrchů 

8 Vnitřní kompletace 

9 Vnější úpravy 

 

Obr. 2: Rozdělení pracovního prostoru pro jednotlivé technologické etapy 
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3.2 Směr postupu výstavby etapových procesů 

 
Obr. 3: Směr postupu výstavby etapových procesů 0, 1, 2, 3, 4, 5 

 

 
Obr. 4: Směr postupu výstavby etapových procesů 6, 7, 8 
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Obr. 5: Směr postupu výstavby etapových procesů 9 
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3.3 Soupis hlavních kcí v jednotlivých techn. etapách 

Tab. 1: Soupis hlavních konstrukcí 

Č. etapy Technologická etapa Hlavní konstrukce 

0 Přípravné práce 

vytyčení 

ZS 

ornice 

zřízení jeřábu 

1 Zemní práce 

výkop jámy 

výkop desky, pasů, patek 

přípojky 

2 Základy 

postupné podezdění stávající budovy 

provedení podkladu 

hydroizolace 

ŽB základová deska 

základové pasy a patky 

3 Hrubá spodní stavba 

ŽB stěny a sloupy 

nosné zděné stěny a překlady 

ŽB monolitický strop 

ŽB monolitické schodiště 

4 Hrubá vrchní stavba 

nosné zděné stěny a překlady 

ŽB monolitický strop 

ŽB monolitické schodiště a balkony 

komínové těleso 

5 Zastřešení 

montáž vazných kcí krovu 

střešní souvrství 

střešní krytina 

6 Příčky a hrubé instalace 

příčky 

hrubé rozvody VZT 

hrubé kanalizační rozvody 

hrubé topenářské rozvody 

hrubé el. rozvody 

osazení oken a balkonových dveří 

7 Vnitřní úpravy povrchů 

tepelná izolace podlah 

podlahové topení 

samonivelační potěr 

SDK příčky 

omítky 

SDK podhledy 

keramická dlažba a obklady 

vinylová podlaha 

kazetový podhled 

8 Vnitřní kompletace 

parkovací systém 

sanita 

kompletace instalací 

malby 

zámečnické práce 

9 Vnější úpravy dešťová kanalizace 
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fasáda 

komunikace, chodníky, zpevněné plochy 

úprava terénu 
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3.4 Návrh a posouzení zdvihacího prostředku 

Návrh zdvihacího prostředku představuje určitý metodický přístup, při kterém 

komplexně posuzujeme parametry v úvahu přicházejících zvedacích prostředků pro 

realizaci daného objektu [2]. 

Na stavbě využijeme jeřáb, který bude umístěn mimo objekt v jižní části před 

objektem. Jeřáb budeme především používat pro přesun bednění a ocelové výztuže. 

Návrh jeřábu ovlivňuje více parametrů. Mezi ně patří technologie realizovaného 

objektu, druh a hmotnost zvedaných prvků, jejich rozměry a způsob osazování, 

rozměry budovy a její dispoziční řešení. 

Tab. 2: Minimální výška výložníku 

Průhyb 3 

Dojezd 1 

Kočka 3 

Závěs břemene 1,2 

Břemeno 3 

Bezpečnostní odstup 2 

Výška budovy 14 

Celkem H 27,2 

 
Tab. 3: Parametry návrhu jeřábu 

Nejdelší vzdálenost 27 m 

Vzdálenost od budovy 1,5 m 

Nejtěžší břemeno 1,5 t 

Minimální výška výložníku 27,2 m 

 

Navrhuji jeřáb: LIEBHERR Turmdrehkran 110 EC-B 6 

 
Tab. 4: Parametry jeřábu 

Model Liebherr Turmdehkran 110 EC B6 

Maximální výška 27,5 m 

Maximální únosnost (27,5 m) 3 t 

Maximální dosah ramene 27,5 m 

 

Viz. příloha č. 27: Technický list LIEBHERR Turmdrehkran 110 EC-B 6 
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3.5 Návrh a posouzení autočerpadla 

Na stavbě použijeme čerpadlo pro čerpání betonu. Při návrhu budou 

rozhodující rozměry budovy a její dispoziční řešení.  

Tab. 5: Parametry návrhu čerpadla 

Maximální vzdálenost 19,7 m 

Maximální výška 14 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Rozměrová tabulka čerpadel 

 

Navrhuji čerpadlo: M24 PUMI 

 
Tab. 6: Parametry čerpadla 

Model M24 PUMI 

Maximální vzdálenost 20 m 

Maximální výška 23,8 m 

 

Viz. příloha č. 28: Technický list čerpadlo M24 PUMI 
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4 Řešení technologické struktury 

4.1 Seznam pracovních sil 

Příloha č. 17 

4.2 Rozborový list 

Příloha č. 18 

4.3 Technologický normál 

Příloha č. 18 

4.4 Rozbor dopravních procesů 

Rozbor dopravních procesů bude řešen pro 2 rozhodující stavební materiály. 

Prvním rozhodujícím materiálem je vytěžená zemina, která bude odvážena na 

skládku přímo ve městě Pec pod Sněžkou. Délka trasy je 3,5 km. 

 

Obr. 7: Dopravní trasa – skládka zeminy [3] 

Druhým rozhodujícím materiálem je beton, který je dovážen autodomíchávači 

z nejbližší betonárny. Betonárna ve městě Trutnov je vzdálena 16,9 km. 

 

Obr. 8: Dopravní trasa – betonárna [3] 
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5 Řešení časové struktury 

5.1 Časoprostorový graf  

Příloha č. 19 

5.2 Harmonogram 

Příloha č. 20 

5.3 Graf nasazení pracovníků 

Příloha č. 21 

5.4 Graf nasazení strojů 

Příloha č. 21 

5.5 Graf nasazení materiálů 

Příloha č. 21 

 



České vysoké učení technické 

Fakulta stavební 

Katedra technologie staveb 

28 

6 Řešení zařízení staveniště 

Zařízení staveniště můžeme dělit do 3 základních skupin a to: provozní ZS, 

sociální ZS a doplňující ZS. Do provozního ZS patří především prostory 

administrativy a správy. Do sociálního ZS patří objekty sloužící kulturním, sociálním 

a hygienickým potřebám lidí, pracujících na stavbě. 

 
Obr. 9: Organizační schéma ZS [2] 

 

6.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

Příloha č. 22 

6.2 Výkresy zařízení staveniště 

6.2.1 ZS pro zemní práce 

Příloha č. 23 

6.2.2 ZS pro hrubou spodní a vrchní stavbu a zastřešení 

Příloha č. 24 

6.2.3 ZS pro hrubé vnitřní a dokončovací práce  

Příloha č. 25 

6.2.4 ZS pro závěr výstavby  

Příloha č. 26 
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7 Technologický předpis – zdění příček 

7.1 Základní identifikační údaje 

7.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Hotel Krokus - depandance 

Místo stavby:   Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, Královehradecký kraj 

    st. parcela č. 22/10 a 22/12, k. ú. Pec pod Sněžkou 

Účel stavby:    Bydlení 

Druh stavby:    Novostavba 

Termín zah. a ukonč. díla: 1.3.2017 – 1.12.2017 

Jedná se o novostavbu pozičně oddělené části hotelu KROKUS, v Peci pod 

Sněžkou, na parcelách 22/10 a 22/12, katastrální území Pec pod Sněžkou. 

Navržený objekt je čtyřpodlažní nepodsklepený s komerčními prostory v 

1.PP, se třemi bytovými jednotkami v 1.NP, třemi apartmány v 2.NP a bytovou 

jednotkou investora v 2.NP-3.NP. Ke čtyřpodlažní hmotě dependance přiléhá 

jednopodlažní hmota garáže. Garáž je zahloubena pod úroveň terénu. 

Půdorysné rozměry objektu jsou 25,04 m x 11,71 m a zastavěná plocha je 

251,0 m2. Obestavěný prostor je 2706,0 m3 a vnitřní podlahová (užitná) plocha je 

471,2 m2. 

7.1.2 Vymezení předmětu řešení 

Předmětem řešení tohoto předpisu je provádění příček. Příčky v objektu jsou 

zděné z vápenopískových tvárnic KMB SENDWIX tl. 115 mm. Celková plocha 

zděných příček je 303,215 m2. Viz. Rozborový list (příloha č. 18). 
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7.2 Vstupní materiál 

7.2.1 Tabulka vlastností materiálu 

Tab. 7: Tabulka vlastností zdiva SENDWIX 4DF-LD [4] 
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Tab. 8: Tabulka vlastností lepidla SX-ZM 921 [5] 

 

Tab. 9: Tabulka vlastností zdící malty ZM 920 [6] 
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Tab. 10: Tabulka vlastností tyč ocelová L rovnoramenná [7] 

 

Viz přílohy Technické listy výrobků (příloha č. 29 - 31). 

7.2.2 Výpis materiálu 

Tab. 11: Výpis materiálu – příčky 

Název Množství Spotřeba Potřeba Nákup 

zdící malta ZM 920 13,034 m2 18,5 kg/m2  241,12 kg 

241,12/40=6,03 

=> 7 pytlů 

SENDWIX 4DF-LD  303,215 m2  16 ks/m2 4851,4 ks 

4851,4/84=57,75 

=> 58 palet  

lepidlo SX-ZM 921  303,215 m2  3,4 kg/m2 1030,9 kg 

 1030,9/30=34,36 

=> 35 pytlů 

stěnové spony z korozivzdorné 

oceli, bal. 100 ks - - -  2 balení 

ocelový překlad z válcovaného 

profilu L 50x50x4 82 ks - - 82 ks  

7.2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Při dopravě, nakládání a skládání nesmí dojít k poškození zdících výrobků a 

musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracujících. Zdící výrobky se nesmějí 

nakládat nahazováním, navalováním apod. a vykládat shazováním, vyklápěním nebo 

jinými nevhodnými a nebezpečnými způsoby. Doprava materiálu na místo 

skladování bude prováděna nákladním automobilem a složena staveništním jeřábem, 
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který složí palety s materiálem na místo určení, aby nedošlo k poškození a 

znehodnocení. Z důvodu stísněných podmínek staveniště se bude zásobovat po 

částech. 

Pytle s lepidlem a maltou budou skladovány v suchu a neporušeném obalu na 

dřevěné paletě. Skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data výroby. 

7.2.4 Metody kontroly kvality materiálu při převzetí na stavbě 

Vstupní kontrola 

Při převzetí se kontroluje, jestli je dodán objednaný materiál v objednaném 

množství, zda je materiál i obal neporušený. Dále se kontroluje datum spotřeby 

výrobku. Při převzetí se sepíše protokol. 

7.3 Pracovní podmínky 

7.3.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením zdění příček musí být hotovo: 

- nosná konstrukce objektu 

- v místě zdění budoucích stěn je zajištěn volný prostor pro pohyb pracovníků 

a pro manipulaci s materiálem 

- pracoviště musí být uklizeno 

Před zahájením zdění příček bude zkontrolováno: 

- čistota povrchu v místě budované příčky 

- rovinnost podkladu (stropní desky, základové desky) 

7.3.2 Struktura pracovní čety 

- 1 vedoucí čety 

- zakládaní příček, hlídá dodržování bezpečnostních a technologických 

předpisů 

- nese zodpovědnost za provedení díla 

- kvalifikace: - praxe na stavbě min. 3 roky 

- 3 zedníci  

- není vyžadována kvalifikace, zaměstnanec je proškolen 
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- 1 pomocný dělník 

- úklid pracoviště a výroba malty  

- není vyžadována kvalifikace, zaměstnanec je proškolen 

7.3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Maltu nezpracovávat za teplot vzduchu a zdících prvků pod + 5°C. Čerstvé 

zdivo je třeba chránit proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého 

slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, 

nárazovým větrem a účinky mrazu. Kvádry u nichž vlhkost přesahuje 10 % 

hmotnosti, se nesmí do zdiva použít. 

7.3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

- řezačka, ruční pila 

- dávkovač na lepidlo 115 nebo zubová stěrka 

- přesná lžíce 115 

- míchačka, míchadlo 

- kbelík, hadr 

- vodováha 

- nivelační přístroj 

- metr, pásmo, úhelník 

- kalkulačka, tužka 

- nůž, nůžky 

- gumové kladívko 

- zednická lžíce, fanka 

Prostředky osobní ochrany 

- rukavice, ochranné brýle 

- ochranný oděv 

- pracovní obuv 

- ochranná přilba 

Dopravní prostředky pro vodorovnou a svislou přepravu 

- transportní vozík, stavební kolečko 

- jeřáb a poté stavební výtah 
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7.3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

1) Připravenost pracoviště (vyklizeno a vyčištěno). 

2) Zaměření a vyznačení příčky a polohy dveří. K výškovému založení první řady 

zdiva lze použít tzv. zakládací soupravu. Alternativou zakládání s využitím této 

soupravy je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě 

na minimální vrstvu malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zajistit potřebnou 

rovinu. Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí provázku a vodováhy. 

Výchozí bod je nivelací zjištěné nejvyšší místo. Pomocí šroubů, vodováhy a 

nivelačního přístroje nastavíte minimální výšku maltové vrstvy a potřebnou rovinu. 

Přibližně dva metry od první zakládací soupravy umístěte druhou – mezi soupravami 

je položena hliníková stahovací lať. [4] 

3) Příčky mají být založeny na separační vrstvě, například lepence [4] 

4) Na založení první vrstvy malty bude použita zdicí malta ZM 920. Maltu aplikujte 

do připraveného prostoru mezi dvě zakládací soupravy. Maltu rozprostírejte nejlépe 

po celé délce ohraničené zakládacími soupravami. Latí strhávejte maltu do krajů. [4] 

5) První vápenopísková cihla se pokládá přímo do malty. Začínáme vždy od vazby 

rohů. Prvek uložte do čerstvé malty a srovnejte pomocí vodováhy a napnutých 

provázků. Při zdění na lepidlo si připravte lepidlo SX-ZM 921 v takovém množství, 

abyste jej stačili zpracovat do předepsané doby uvedené na obalu (viz doba 

zpracovatelnosti). [4] 

6) Zubovou stěrkou nebo dávkovačem lepidla naneste lepidlo v celé šířce na horní 

části prvku KMB SENDWIX 4DF-LD a pokračujte v realizaci rohové vazby tak, že 

na vápenopískový prvek 4DF-LD položíte na lepidlo další prvek stejných rozměrů. 

Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky. Svislé spáry u prvků se 

systémem pero-drážka se nemaltují. Každý blok 4DF-LD má na sobě kapsy pro 

snadnější manipulaci a pokládání. Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu 

mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze 

základního prvku 4DF-LD. Každá následující řada je realizována obdobně. [4] 
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Obr. 10: Zdění příček na lepidlo [4] 

7) Na styku nosných stěn a příček se mají uvážit rozdílná přetvoření těchto stěn od 

dotvarování a smršťování a nedoporučuje se vzájemné provázání vazbou zdiva, ale 

dovoluje se jejich vzájemné spojení pomocí stěnových spon. V každé druhé ložné 

spáře provedeme vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou z 

korozivzdorné oceli, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčkneme 

do lepidla ložné spáry a svislou částí přišroubujeme pomocí vrutu a hmoždinky k 

nosné stěně. [4] 

 

Obr. 11: Kotvení stěnových spon [4] 

8) Příčky se budou zdít ve dvou výškových úrovní, v 1.PP ve třech výškových 

úrovní. První výšková úroveň bude do výšky 1,5 m. Poté se postaví lešení pro zdění 

druhé výškové úrovně do výšky 2,75 m. Třetí výšková úroveň je ve výšce 3,45 m. 

Technologická přestávka mezi oběma záběry bude minimálně 10 hodin. 

9) V místech otvorů se osadí ocelový překlad z válcovaného profilu L 50x50x4. 

10) Příčky se doporučuje oddělit od stropní konstrukce poddajnou vrstvou (nutno 

respektovat průhyb vodorovné nosné konstrukce). [4] 

11) Odstranění nedostatků. 
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12) Demontáž lešení. 

13) Uklizení pracoviště. 

Plán kontrol 

K0 – kontrola projektu 

K1 – viz bod 7.3.1 Připravenost pracoviště 

K2 – kontrola pracoviště, kontrola kvality souvisejících konstrukcí, kontrola 

klimatických podmínek (teplota se musí pohybovat v rozmezí 5-25°C), provede se 

zápis do stavebního deníku 

K3 – kontrola vytyčení 

K4 – kontrola založení první vrstvy (kontroluje se tloušťka zakládací vrstvy malty a 

správné výškové uložení první vrstvy 

K5 – kontrola provedení (kontroluje se průběžně po celou dobu provádění) 

K6 – kontrola provedení lešení (zda obsahuje všechny prvky) 

K7 – kontrola vyměření stavebních otvorů 

K8 – kontrola celého díla, viz bod 7.4.2 Závazné kvalitativní parametry 

K9 – kontrola uklizení pracoviště, provede se zápis do stavebního deníku o předání 

zhotovené příčky 
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7.3.6 Pracnost 

Zdění příček v 1.PP bude trvat kvůli 3 pracovních úrovní 3 dny. V 1.NP se 

bude zdít 3 dny, v 2.NP 2 dny a ve 3.NP se bude také zdít minimálně 2 dny, protože 

tam jsou 2 pracovní úrovně. Celkově se příčky budou zdít 10 dní. 

Viz přílohy: Rozborový list (příloha č. 18) 

  Technologický normál (příloha č. 18) 

  Časoprostorový graf (příloha č. 19) 

  Harmonogram (příloha č. 20) 

7.4 Jakost provedení 

7.4.1 Kontroly provedení, možnosti oprav vad a nedodělků 

Mezioperační kontrola 

 - prováděny v celém průběhu výstavby  

- kontrola správnosti vytyčení a založení zdiva v rozích 

- kontrola kvality provedení maltové směsi, správnou konzistenci a poměr všech 

složek 

- kontrola svislosti a vodorovnosti jednotlivých vrstev, použijeme olovnici a 

vodováhu 

 - kontrola správnosti vazeb cihel 

Výstupní kontrola 

- kontrola jakosti celé stěny 

- vazba zdiva, tloušťka a způsob vyplnění ložných a styčných spár 

- rovinnost bude měřena pomocí 2 m latě, vodováhy a olovnice 

- na provedení zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr 

Možnosti oprav vad a nedodělků 

 - místa, kde je nutné použít dořez cihel 

 - vyplnit spáry 
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7.4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice 

Doporučená odchylka půdorysné polohy pro zděné kce: ± 20 mm pro 8m<H ≤ 16 m 

, kde H je celková výška objektu 

norma ČSN 73 0205 [8] 

Doporučená odchylka svislosti v jednom podlaží pro zděné kce: ± 20 mm 

norma ČSN EN 1996-2 [9] 

Doporučená odchylka vzdálenosti svislých protilehlých konstrukcí bez povrchové 

úpravy pro zděné konstrukce: ± 20 mm pro L ≤ 4 m 

, kde L je vzdálenost protilehlých kcí bez povrchové úpravy  

norma ČSN 73 0205 [8] 

Doporučená odchylka sevřeného úhlu pro zděné konstrukce: ± 5 mm pro L ≤ 4 m 

,kde odchylky platí pro kratší rameno L sevřeného úhlu ve směru na ně kolmém 

norma ČSN 73 0205 [8]  

Doporučená odchylka celkové rovinnosti hrubých povrchů pro zděné kce:± 10 mm 

pro L ≤ 1 m 

, kde L je nejdelší rozměr kontrolované plochy 

norma ČSN EN 1996-2 [9] 

Doporučená odchylka místní rovinnosti hrubých konstrukcí: ± 10 mm pro L =2 m 

norma ČSN EN 1996-2 po úpravě [9] 

7.5 BOZP 

7.5.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP 

Před započetím prací musí být zaměstnanci seznámeni s místními pokyny 

k zajištění bezpečnosti práce na daném pracovišti. Dále pak musí být seznámeni 

s riziky možného ohrožení zdraví. 

V celém průběhu stavební činnosti i ve fázi jejích přípravných prací musí být 

všemi pracovníky stavby dodržovány všechny opatření a zákonné předpisy k 

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi.  

Pro tuto práci budou dělníci vybaveni: OOPP 

 – rukavice, pracovní obuv, reflexní vesta, helma, ochranné brýle 
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NV č. 591/2006 Sb.  

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. [10] 

NV 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. [10]  

NV č. 361/2007 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů. [10] 

Zákon č. 309/2006 Sb.  

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochranu zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [10] 

Zákon č. 262/2006 Sb.  

Zákon, zákoník práce. [10] 

Zákon č. 133/1985 Sb.  

České národní rady o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. [10]  

NV č. 495/2001Sb.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.[10] 
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Tab. 12: Tabulka rizik při zdění příček 

Č. ČINNOST RIZIKO 
MOŽNÉ 

NÁSLEDKY 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 

1 

Pohyb po pracovišti zakopnutí, 

nabodnutí na 

ostrý 

předmět, 

počasí 

podvrtnutí 

nohy, poranění 

hlavy, bodné a 

řezné rány, 

poranění 

končetin 

OOPP - pracovní obuv, 

pracovní oděv, 

rukavice, helma, 

označení 

nebezpečných míst 

2 

Pohyb strojů po staveništi a 

skládání materiálu 

sražení 

vozidlem, 

ohrožení při 

couvání, pád 

materiálu 

poranění 

končetin, smrt 

zvýšená opatrnost 

pracovníků, 

dodržování silničních 

předpisů, výstražné 

znamení při couvání, 

skládání materiálu 

podle TP 

3 

Práce a pohyb pracovníků 

ve výškách a nad volnou 

hloubkou 

pád 

pracovníka z 

výšky 

poranění 

končetin, smrt 

kolektivní ochrana - 

zábradlí, zábrany 

4 

Manipulace s ručním 

nářadím 

pád nářadí ze 

zvýšených 

pracovišť, 

vyklouznutí, 

zasažení 

pracovníka 

říznutí, 

poranění ruky, 

poranění 

končetin, 

poranění hlavy 

OOPP - pracovní obuv, 

pracovní oděv, 

rukavice, helma, 

dodržování TP při 

pracích, neukládání 

nářadí na volný okraj, 

okopová lišta 

5 

Manipulace s maltovými 

směsi 

nadýchání, 

zasažení očí, 

styk s kůží 

poškození očí OOPP - pracovní oděv 

rukavice, ochranné 

brýle 

6 

Manipulace s břemeny 

(cihly) 

říznutí o 

ostrou hranu, 

pád břemene 

pohmoždění, 

poranění 

končetin, řezné 

rány 

OOPP - pracovní obuv, 

pracovní oděv 

rukavice, ochranné 

brýle 

7 

Práce, při kterých je 

potřeba elektřina 

poranění 

elektrickým 

proudem 

popáleniny, 

přechod 

proudu tělem, 

zástava srdce, 

smrt 

označení el. zařízení, 

revize, kontrola před a 

po práci, dodržovat 

ochranná pásma el. 

rozvodů 

8 

Práce s ohněm poranění 

ohněm 

popáleniny hasicí přístroje, 

vyhrazená místa pro 

kouření 
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7.5.2 Vymezení odpovědnosti za dodržení těchto podmínek 

Stavbyvedoucí bude odpovídat za zajištění BOZP na celém staveništi. Dále 

bude také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, které se přihodí na staveništi.  

Vedoucí pracovník bude odpovídat za zajištění BOZP při provádění 

jednotlivých činností. Při zjištění nedostatků je stavbyvedoucí povinen upozornit 

tohoto vedoucího pracovníka, aby neprodleně sjednal nápravu.  

Každý pracovník je povinen ohlásit riziko svému nadřízenému.  

Všichni pracovníci jsou povinni řídit se pokyny svých nadřízených, 

stavbyvedoucího a koordinátora BOZP. Aby bylo zajištěno dodržování požadavků na 

BOZP již od nejnižších stupňů, budou pracovníci ve svých pracovních smlouvách 

mít stanoveny srážky ze mzdy při nedodržování pravidel BOZP stanovených platnou 

legislativou a plánem BOZP.  

7.6 Vliv na životní prostředí 

Při vlastní výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost 

tohoto druhu a rozsahu. Zdrojem odpadů budou především odpady stavebních 

materiálů a odpady z obalů od těchto materiálů. 

Odpady budou tříděny dle Katalogu o odpadech Nařízení vlády č. 93/2016 

Sb. a skladovány v rámci staveniště v kontejnerech a budou odváženy na skládky. 

Likvidace odpadů bude provedena dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o 

odpadech. 

Tab. 13: Tabulka odpadů při zdění příček 

KATALOGOVÉ 

ČÍSLO 

NÁZEV DRUHU ODPADU KATEGORIE 

ODPADU 

NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

10 13 11 Odpady na bázi cementu O Recyklace/skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace/skládka 

17 02 01 Dřevo O Recyklace/skládka 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace/skládka 

17 09 04 Směsné st. a demoliční odpady O Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
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8 Technologický předpis – sádrokartonový podhled 

8.1 Základní identifikační údaje 

8.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Hotel Krokus - depandance 

Místo stavby:   Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, Královehradecký kraj 

    st. parcela č. 22/10 a 22/12, k. ú. Pec pod Sněžkou 

Účel stavby:    Bydlení 

Druh stavby:    Novostavba 

Termín zah. a ukonč. díla: 1.3.2017 – 1.12.2017 

Jedná se o novostavbu pozičně oddělené části hotelu KROKUS, v Peci pod 

Sněžkou, na parcelách 22/10 a 22/12, katastrální území Pec pod Sněžkou. 

Navržený objekt je čtyřpodlažní nepodsklepený s komerčními prostory v 

1.PP, se třemi bytovými jednotkami v 1.NP, třemi apartmány v 2.NP a bytovou 

jednotkou investora v 2.NP-3.NP. Ke čtyřpodlažní hmotě dependance přiléhá 

jednopodlažní hmota garáže. Garáž je zahloubena pod úroveň terénu. 

Půdorysné rozměry objektu jsou 25,04 m x 11,71 m a zastavěná plocha je 

251,0 m2. Obestavěný prostor je 2706,0 m3 a vnitřní podlahová (užitná) plocha je 

471,2 m2. 

8.1.2 Vymezení předmětu řešení 

Předmětem řešení tohoto předpisu je provádění zavěšeného sádrokartonového 

podhledu. V objektu jsou 3 typů SDK podhledů. SDK GKB je obyčejný SDK a bude 

se provádět v 1.PP. SDK GKBI je zelený SDK použitý v koupelnách v 1.PP, 1.NP a 

2.NP. SDK RED je červený protipožární SDK, který je použit v podkroví. 

Sádrokartonový podhled je tl. 15 mm. Zaměřím se na montáž SDK GKB o celkové 

ploše podhledu 120,850 m2. Viz. Rozborový list (příloha č. 18). 
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8.2 Vstupní materiál 

8.2.1 Tabulka vlastností materiálu 

Tab. 14: Tabulka vlastností SDK GKB [12] 

 

Viz přílohy č. 32: Technický list SDK GKB. 

8.2.2 Výpis materiálu 

Tab. 15: Výpis materiálu – SDK podhled GKB 

Název MJ Množství 

Deska stavební SDK „A“ tl. 15 mm m2 126,893 

Profil CD 27/60/27 mm  m 380,678 

Profil UD 27/60/27 mm m 114,808 

Spojka křížová bal. 100 ks ks 241,700 

Tmel spárovací pro SDK bal. 25 kg kg 36,255 

Rychlozávěs pérový, bal. 100 ks ks 132,935 

Drát s okem pro SDK 500 mm ks 132,935 

Hřeb stropní DN6 – UPAT, 6x35 mm, bal. 100 ks ks 132,935 

Stěrka pro SDK bal. 15 kg kg 12,085 

Rychlošroub pro SDK systém 212/3,5x25 bal. 250 ks ks 1812,750 

Spojovací kus pro profil CD bal. 100 ks ks 72,510 

Hmoždinka natloukací K 6/35 bal. 100 ks ks 217,530 

Páska ze skelných vláken 25 m m 96,680 

 

Pro výpis materiálu byl použit program euroCALC. 
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8.2.3 Zásady manipulace, dopravy a skladování materiálu 

Desky se dodávají z výroby na originální paletě. Při odebírání jednotlivých 

desek je přenášejte ručně nebo pomocí pomůcky tzv. nosiče desek. Skladujte je 

naležato na originální paletě, na plnoplošné podložce nebo na podkladcích v rozteči 

cca 25 cm. Při dočasném odložení desky je vhodné desky pokládat na podélnou 

hranu a zajistit je proti podklouznutí. Desky musí být chráněny před vodou (deštěm, 

volnou vodou) a skladovány v suchu, uvnitř budovy. 

Při manipulaci se zbožím mějte na zřeteli ustanovení nařízení vlády 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Při uskladnění desek na stavbě ověřte únosnost stropů či podkladu. Palety 

desek mohou vážit až 1,5 tuny. Při skladování palet na sobě dbejte maximální 

únosnosti palet. Před manipulací s paletou vždy zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. 

Desky opláštění musí být před montáží minimálně po dobu 48 hodin 

skladovány v prostoru montáže, aby došlo k vzájemnému vyrovnání vlhkosti. 

8.2.4 Metody kontroly kvality materiálu při převzetí na stavbě 

Vstupní kontrola 

Při převzetí se kontroluje, jestli je dodán objednaný materiál v objednaném 

množství a zda je materiál neporušený. Pokud je zboží při jeho převzetí poškozeno, 

vždy tento údaj uveďte do dodacího listu. 

8.3 Pracovní podmínky 

8.3.1 Připravenost pracoviště 

Před zahájením montáže podhledu musí být hotovo: 

- nosná konstrukce objektu 

- zastřešení 

- obvodový plášť 

- zděné příčky 

- v místě montáže SDK podhledu je zajištěn volný prostor pro pohyb 

pracovníků a pro manipulaci s materiálem 
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- pracoviště musí být uklizeno 

Před zahájením montáže podhledu bude zkontrolováno: 

- prověření půdorysného rozmístění instalací a vzduchotechniky v dutině 

podhledu s ohledem na možnost kotvení podhledu 

- kontrola umístění vývodů elektroinstalace v ploše podhledu a umístění 

elektroinstalačních krabic v dutině podhledu a v obvodových stěnách 

- zkontrolovat výšku a polohu zabudovaných konstrukcí v dutině podhledu a 

členění navazujících obvodových konstrukcí (výška nadpraží oken a dveří, 

nadsvětlíky, výústky vzduchotechniky atd.) 

8.3.2 Struktura pracovní čety 

SDK konstrukce může provádět firma, která vlastní certifikát pro montáž SDK 

systémů. 

- 1 vedoucí čety 

- rozměřování kcí, řídí montážní práce,  

- nese zodpovědnost za provedení díla 

- kvalifikace: - osvědčení o přezkoušení montéra SDK systémů 

- 2 montážníci  

- montáž podkonstrukcí, montáž SDK desek, tmelení 

- není vyžadována kvalifikace, zaměstnanec je proškolen 

- 1 pomocný dělník 

- úklid pracoviště a příprava materiálu 

- není vyžadována kvalifikace, zaměstnanec je proškolen 

8.3.3 Bezprostřední podmínky pro práci 

Teplota vzduchu při montáži by se měla pohybovat od +5 °C a relativní 

vzdušná vlhkost do 80% (při +5 °C). Při tmelení desek nesmí teplota podkladu 

klesnout pod +10 °C. 
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Po montáži je třeba konstrukce a desky chránit před déletrvající vlhkostí. 

Doporučuje se udržovat stálou teplotu a vlhkost vzduchu v místnosti min. 2 dny před 

začátkem a po ukončení tmelení.  

Při natápění objektu na návrhovou provozní teplotu je třeba zvyšovat teplotu 

pomalu a z obou stran konstrukce, aby nedošlo k nežádoucím deformacím 

realizované konstrukce (riziko vzniku trhlin). 

8.3.4 Stroje a přístroje, pracovní pomůcky 

- držák desek 

- značkovací šňůra 

- vysouvací nůž, nůžky na plech 

- prořezávač sádrokartonových desek 

- rašple na začištění hran 

- pila ocaska 

- hoblík na hrany 

- výkružní pila pro kruhové otvory 

- krimpovací kleště pro spojování profilů 

- vrtačka se šroubovacím nástavcem 

- štafle 

- kbelík 

- nerezové hladítko 

- rozdělovací lžička  

- špachtle 152 mm 

- brusná mřížka 

- metr, tužka, vodováha 

Prostředky osobní ochrany 

- rukavice, ochranné brýle 

- ochranný oděv 

- pracovní obuv 

- ochranná přilba 

Dopravní prostředky pro vodorovnou a svislou přepravu 

- transportní vozík 

- stavební výtah 
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8.3.5 Technologický postup doplněný postupovým diagramem 

1) Připravenost pracoviště (vyklizeno a vyčištěno). 

2) Výškové vytyčení podhledu (váhorys) pomocí laseru nebo značkovací šňůry. 

Vytyčuje se úroveň konstrukce. Je nutno zohlednit tloušťku opláštění. Dále se vytyčí 

a označí polohy případných revizních dvířek nebo revizních vstupů. Nakonec se 

rozměří místa pro upevnění nosných závěsů podhledu. [13] 

3) Obvodové profily podhledu – profily R-UD – se doporučuje v případě požadavku 

na zlepšení akustických vlastností konstrukce opatřit samolepícím napojovacím 

těsněním. Následně se připevní k návazným vertikálním konstrukcím pomocí 

plastových natloukacích hmoždinek, popř. pomoci jiných vhodných připevňovacích 

prostředků dle druhu obvodových konstrukci. Vzájemná rozteč připevnění R-UD 

profilu je max. 800 mm. V rozích podhledu je vzdálenost prvního připojení od rohu 

max. 200 mm. [13] 

 

Obr. 12: Montáž obvodových R-UD profilů [13] 

4) Kotvení závěsů do nosného stropu je třeba provést vhodnými upevňovacími 

prostředky. Předepsaná zkušební síla na vytržení závěsu je 1,2 kN. Do betonových 

nosných stropů se používají ocelové hmoždinky, např. DN6 nebo ZHOP. Pro nosné 

kotvení podhledů k nosnému stropu není dovoleno použít plastové hmoždinky. [13] 

5) Profily R-CD, ke kterým se připevňují desky opláštění, se nazývají montážní 

profily R-CD. Rozteče montážních profilů je pro SDK desky tl. 15 mm 550 mm. U 

zavěšeného podhledu na jednoúrovňovém křížovém roštu jsou montážní profily R-
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CD hlavní (nesou závěs) a dělící. Montážní profily se napojují pomocí spojek R-CD 

profilů, přičemž napojení sousedních R-CD profilů musí být vždy vystřídáno 

minimálně o šířku desky opláštění. Spoj „hlavní montážní profil – zavěs“ je 

proveden zaklesnutím patřičného závěsu do nosného R-CD profilu. Dělící montážní 

R-CD profily se připevní k hlavním montážním R-CD profilům pomocí speciální 

spojky CD úrovňové. [13] 

 

Obr. 13: Montáž R-CD profilů [13] 

6) Opláštění deskových podhledů se provádí sádrokartonovými deskami. Desky se 

šroubují k montážním profilům R-CD. Přitom styk příčných hran desek musí být 

umístěn na montážním profilu. V případě, kdy není třeba zajistit dilatační nezávislost 

podhledu na okolních vertikálních konstrukcích (do plochy podhledu cca 30 m2), lze 

opláštění šroubovat i do obvodových R-UD profilů. Desky se orientují vždy délkou 

kolmo k montážním profilům. Příčné spáry sousedních desek musejí být vystřídány 

(přesazeny) minimálně o jeden montážní profil aby nedocházelo k vytváření 

křížových spár. Využití zbytků desek je přípustné za podmínky, že velikost zbytku se 

rovná šířce desky krát rozteč montážních profilů, neboť příčné spáry musí vycházet 

na profil. [13] 

7) Všechny spáry a hlavy vrutů se vyplní tmelem. Po 30 minutách se přebytečný tmel 

odstraní a po zaschnutí provedeme druhé přestěrkování s vložením pásky ze skelných 

vláken. Po zaschnutí se provede další přestěrkování a tentokrát se roztáhne do větší 

šířky, aby se docílilo plynulého přechodu do okolní desky. Po dalším zaschnutím je 

třeba povrch SDK podhledu přebrousit speciální mřížkou nebo smirkovým papírem. 
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Obr. 14: Tmelení [13] 

8) Odstranění nedostatků. 

9) Uklizení pracoviště. 

Plán kontrol 

K0 – kontrola projektu 

K1 – viz bod 8.3.1 Připravenost pracoviště 

K2 – kontrola pracoviště, kontrola kvality souvisejících konstrukcí, kontrola 

klimatických podmínek (teplota se musí pohybovat v rozmezí 5-25°C), provede se 

zápis do stavebního deníku 

K3 – při vytyčení je třeba zkontrolovat, zda při zamýšlené výškové úrovni podhledu 

nedochází ke kolizi mezi předepsanou výškou dutiny, svěšení podhledu (což je 

podmínka pro požární odolnost některých podhledů) nebo kolizi mezi výškou 

uvažovaných svítidel a výškou dutiny v místě svítidel 

K4 – kontrola rovinnosti, správného osazení UD profilů 

K5 – kontrola únosnosti závěsů 

K6 – kontrola rovinnosti, správného osazení CD profilů  

K7 – kontrola vyměření stavebních otvorů 

K8 – kontrola celého díla, viz bod 8.4.2 Závazné kvalitativní parametry 

K9 – kontrola uklizení pracoviště, provede se zápis do stavebního deníku o předání 

zhotoveného podhledu 
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8.3.6 Pracnost 

Montáž SDK podhledu v 1.PP bude trvat 5 pracovních dnů.  

Viz přílohy: Rozborový list (příloha č. 18) 

  Technologický normál (příloha č. 18) 

  Časoprostorový graf (příloha č. 19) 

  Harmonogram (příloha č. 20) 

8.4 Jakost provedení 

8.4.1 Kontroly provedení, možnosti oprav vad a nedodělků 

Mezioperační kontrola 

 - prováděny v celém průběhu výstavby  

- kontrola správnosti vytyčení a osazení UD profilů 

- kontrola únosnosti závěsů 

- kontrola rovinnosti a správného osazení CD profilů 

Výstupní kontrola 

- kontrola jakosti celého pohledu 

- viz. bod 8.4.2 

- místní rovinnost pro vodorovné konstrukce se na každých 100 m2 kontrolované 

plochy provede nejméně 5 měření, nejméně 5 kladů latě v jedné místnosti 

- rovinnost bude měřena pomocí 2 m latě, vodováhy 

- na provedení SDK konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr 

Možnosti oprav vad a nedodělků 

 - vyplnit spáry 
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8.4.2 Závazné kvalitativní parametry, referenční hranice 

Pro posuzování SDK kci neexistuje norma ČSN, pouze podklady výrobců 

(požadavky vycházejí z německých DIN) a technologické předpisy cechu suché 

výstavby 

Výrobci stanovují 4 třidy kvality provedení povrchu SDK kcí (Q1-Q4). 

Pokud nejsou ve specifikaci prací uvedeny žádné bližší údaje o kvalitě povrchu, 

považuje se za standardní stupeň Q2. 

Při Q2 se zaplní spáry a hlavy šroubů a vrutů tmelem. Po zatvrdnutí se povrch 

přebrousí a finálně přetmelí ve větším rozsahu. Po zaschnutí se povrch finálně 

přebrousí. 

Doporučená odchylka vzdálenosti protilehlých konstrukcí s dokončeným povrchem: 

± 20 mm pro L ≤ 4 m (místnosti pro pobyt osob) 

, kde L je vzdálenost protilehlých kcí 

norma ČSN 73 0205 [8] 

Doporučená odchylka celkové rovinnosti dokončených povrchů pro podhledy stropů: 

± 15 mm pro L > 10 m (místnosti pro pobyt osob) 

, kde L je nejdelší rozměr kontrolované plochy 

norma ČSN 73 0205 [8] 

Doporučená odchylka místní rovinnosti: 

7mm/2m pro Q2; 5mm/2m pro Q3 

8.5 BOZP 

8.5.1 Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZP 

Před započetím prací musí být zaměstnanci seznámeni s místními pokyny 

k zajištění bezpečnosti práce na daném pracovišti. Dále pak musí být seznámeni 

s riziky možného ohrožení zdraví. 
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V celém průběhu stavební činnosti i ve fázi jejích přípravných prací musí být 

všemi pracovníky stavby dodržovány všechny opatření a zákonné předpisy k 

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi.  

Pro tuto práci budou dělníci vybaveni: OOPP 

 – rukavice, pracovní obuv, reflexní vesta, helma, ochranné brýle 

NV č. 591/2006 Sb.  

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. [10] 

NV 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. [10]  

NV č. 361/2007 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů. [10] 

Zákon č. 309/2006 Sb.  

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [10] 

Zákon č. 262/2006 Sb.  

Zákon, zákoník práce. [10] 

Zákon č. 133/1985 Sb.  

České národní rady o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. [10]  

NV č. 495/2001Sb.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

[10] 
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Tab. 16: Tabulka rizik při montáži SDK podhledu 

Č. ČINNOST RIZIKO 
MOŽNÉ 

NÁSLEDKY 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 

1 

Pohyb po pracovišti zakopnutí, 

nabodnutí na 

ostrý předmět, 

počasí 

podvrtnutí 

nohy, poranění 

hlavy, bodné a 

řezné rány, 

poranění 

končetin 

OOPP - pracovní obuv, 

pracovní oděv, rukavice, 

helma, označení 

nebezpečných míst 

2 

Pohyb strojů po 

staveništi a skládání 

materiálu 

sražení 

vozidlem, 

ohrožení při 

couvání, pád 

materiálu 

poranění 

končetin, smrt 

zvýšená opatrnost 

pracovníků, dodržování 

silničních předpisů, 

výstražné znamení při 

couvání, skládání 

materiálu podle TP 

3 

Práce a pohyb 

pracovníků ve výškách 

a nad volnou hloubkou 

pád pracovníka 

z výšky 

poranění 

končetin, smrt 

kolektivní ochrana - 

zábradlí, zábrany 

4 

Manipulace s ručním 

nářadím 

pád nářadí ze 

zvýšených 

pracovišť, 

vyklouznutí, 

zasažení 

pracovníka 

říznutí, 

poranění ruky, 

poranění hlavy 

OOPP - pracovní obuv, 

pracovní oděv, rukavice, 

helma, dodržování TP při 

pracích, neukládání nářadí 

na volný okraj, okopová 

lišta 

5 

Prolomení SDK kce pád konstrukce 

na pracovníka 

poranění hlavy, 

páteře, 

pohmožděniny, 

zlomeniny 

OOPP - pracovní oděv 

rukavice, ochranné brýle, 

dodržování TP při pracích 

6 

Manipulace s břemeny 

(SDK desky, profily) 

říznutí o ostrou 

hranu, pád 

břemene 

pohmoždění, 

poranění 

končetin, řezné 

rány 

OOPP - pracovní obuv, 

pracovní oděv rukavice, 

ochranné brýle 

7 

Broušení, tmelení zasažení očí, 

prašnost, hluk  

poranění očí, 

nedoslýchavost, 

ztížené dýchání 

používání odsávací 

jednotky, používání 

OOPP – chrániče sluchu, 

rouška, ochranné brýle 

8 

Práce, při kterých je 

potřeba elektřina 

poranění 

elektrickým 

proudem 

popáleniny, 

přechod proudu 

tělem, zástava 

srdce 

označení el. zařízení, 

revize, kontrola před a po 

práci, dodržovat ochranná 

pásma el. rozvodů 

9 
Práce s ohněm poranění ohněm popáleniny hasicí přístroje, vyhrazená 

místa pro kouření 
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8.5.2 Vymezení odpovědnosti za dodržení těchto podmínek 

Stavbyvedoucí bude odpovídat za zajištění BOZP na celém staveništi. Dále 

bude také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, které se přihodí na staveništi.  

Vedoucí pracovník bude odpovídat za zajištění BOZP při provádění 

jednotlivých činností. Při zjištění nedostatků je stavbyvedoucí povinen upozornit 

tohoto vedoucího pracovníka, aby neprodleně sjednal nápravu.  

Každý pracovník je povinen ohlásit riziko svému nadřízenému. Všichni 

pracovníci jsou povinni řídit se pokyny svých nadřízených, stavbyvedoucího a 

koordinátora BOZP. Aby bylo zajištěno dodržování požadavků na BOZP již od 

nejnižších stupňů, budou pracovníci ve svých pracovních smlouvách mít stanoveny 

srážky ze mzdy při nedodržování pravidel BOZP stanovených platnou legislativou a 

plánem BOZP.  

8.6 Vliv na životní prostředí 

Výrobky nejsou klasifikovaný jako nebezpečné pro životní prostředí. 

Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. [14] 

Výrobky odstraňujte při dodržení místních předpisů prostřednictvím 

oprávněných firem, provozujících zařízení pro nakládání s odpady. Spotřebitelé 

mohou odpadní výrobky odevzdat ve sběrných dvorech. [14] 

Odpady budou tříděny dle Katalogu o odpadech Nařízení vlády č. 93/2016 

Sb. a skladovány v rámci staveniště v kontejnerech a budou odváženy na skládky. 

Likvidace odpadů bude provedena dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o 

odpadech. 

Tab. 17: Tabulka odpadů při montáži SDK podhledu 

KATALOGOVÉ 

ČÍSLO 

NÁZEV DRUHU ODPADU KATEGORIE 

ODPADU 

NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace/skládka 

17 08 02 St. materiály na bázi sádry O Recyklace/skládka 

17 09 04 Směsné st. a demoliční odpady O Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
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Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření stavebně 

technologického projektu pro stavbu hotelu Krokus – dependance v Peci pod 

Sněžkou. 

Při posuzování předané dokumentace jsem dospěl k tomu, že tato 

dokumentace není kompletní. 

Převzatá projektová dokumentace sloužila jako podklad pro vytvoření modelu 

výstavby. Vytvořil jsem řešení prostorové, technologické a časové struktury. 

Výstupem těchto struktur je rozborový list, technologický normál, dále 

časoprostorový graf, harmonogram, grafy nasazení pracovníků strojů a materiálů. 

Zpracoval jsem návrh zařízení staveniště pro 4 etapy výstavby. Zde jsem 

především řešil návrh a umístění stavebních buněk, toalet, skladů a skládek.  

Poslední část práce tvoří technologický předpis pro zdění příček a pro montáž 

sádrokartonového podhledu. 
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p. č.  parcela číslo 

obr.  obrázek 

č.  číslo 

tl.  tloušťka 
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