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Abstrakt: 

Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu provádění podlah v přístavbě 

administrativně – výrobního objektu v Kroměříži. Hlavní částí bakalářské práce jsou 

technologické předpisy. V technologických předpisech je popsáno provádění roznášecí 

vrstvy z drátkobetonu, elektrického podlahového vytápění, epoxidových stěrek, keramické 

dlažby a PVC. Dále bakalářská práce obsahuje řešení situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras, výkaz výměr, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, 

kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a položkový rozpočet. 

Klí čová slova: 

Drátkobeton, epoxidová stěrka, technologický předpis, časový plán, strojní sestava, 

kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví, technická zpráva, položkový 

rozpočet, zařízení staveniště. 

Abstract: 

The bachelor thesis solves technological stage of realization floors of annex administrative 

production building in Kroměříž. In the main part of bachelor thesis there are technological 

regulations.  There is described the realization bearing layer of wire reinforced concrete, 

electric underfloor heating, epoxy coating, ceramic tiles and PVC. The bachelor thesis also 

contains solving of the situation with wider relationships transport routes, the bill of 

quantities, construction site, time schedule, suggestion of machine composition, control 

and test plan, safety and health protection at work and itemizet budget. 

Keywords: 

Wire reinforced concrete, epoxy coating ,technological regulation, time schedule, 

machinery, control and test plan, protection health and safety, technical report, itemizet 

budget, building site facilities. 
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ÚVOD 

Tématem dané bakalářské práce je stavebně technologická etapa provádění podlah 

v přístavbě administrativně – výrobního objektu v Kroměříži. V objektu jsou navrženy 

celkem tři druhy podlah podle účelu místností a požadavků investora. Nášlapné vrstvy 

podlah tvoří epoxidové stěrky, keramická dlažba a PVC. Cílem práce je vytvořit 

technologický předpis pro provádění roznášecí vrstvy z drátkobetonu a pro provádění 

jednotlivých nášlapných vrstev a elektrického podlahového vytápění. Dále také zpracovat 

situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový plán, návrh strojní sestavy, 

kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zařízení staveniště 

a položkový rozpočet. 
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1. Průvodní zpráva  

1.1 Identifika ční údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: KMOTR – Masna Kroměříž a.s. Přístavba administrativně – výrobního 

objektu, 1. Etapa 

Místo stavby: KMOTR – Masna Kroměříž a.s. Hulínská, parcela č. 2334/1 a 3564/1, 

Kroměříž 767 60 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

KMOTR – Masna Kroměříž a.s. Hulínská 2286, Kroměříž 76760 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

UNIPROJEKT spol. s r.o. Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov 

Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Žák, autorizovaný inženýr vedený v evidenci ČKAIT 

pod číslem 1001348  

1.2 Seznam vstupních podkladů 

Digitální mapové podklady 

Projektová dokumentace stávajících objektů 

1.3 Údaje o území 

Stavba se nachází v zastavěném území města Kroměříž. Stavba se nenachází v památkové 

zóně města Kroměříž a není v záplavovém území. Celý pozemek, kde bude stavba 

realizována, je ve vlastnictví investora. Toto území je územním plánem města Kroměříž 

určené pro průmyslovou výrobu.  

1.4 Údaje o stavbě 

Jedná se o přístavbu ke stávajícím výrobním objektům firmy. Přístavba je uvažovaná se 

dvěma podlažími. Podlaží budou realizována etapově. Tato dokumentace řeší první etapu 
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stavby (1. NP). V 1. NP budou výrobní prostory pro balení salámů, recepce, technické 

zázemí pro chod celého objektu a vstup pro zaměstnance a zákazníky. V 2. NP budou 

kanceláře, jídelna a šatny pro zaměstnance. Stavba bude na místě odstraněné budovy 

a z části i na nynějším parkovišti. Přístavba bude dispozičně a funkčně propojena se 

stávajícími prostory. 

Obestavěný prostor: 11780 m3 

Zastavěná plocha: 2082 m2 

Orientační náklady stavby: 76 000 000 Kč 

1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO1 – Přístavba administrativně – výrobního objektu 

SO2 – Zpevněné plochy a komunikace 

SO3 – Přípojky inženýrských sítí 
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2. Souhrnná technická zpráva 

2.1 Popis území stavby 

Stavba bude realizována v zastavěném území města Kroměříž. Stavba se nenachází 

v památkové zóně města Kroměříž a není v záplavovém území. Toto území je územním 

plánem města Kroměříž určené pro průmyslovou výrobu. Základová půda je podle 

inženýrsko geologického průzkumu tvořena jílovou prachovitou hlínou tuhé až pevné 

konzistence (Rdt=150 kPa) a hladina spodní vody nezasahuje do základové spáry.  

V místech, kde se budou doplňovat zpevněné plochy, se musí pokácet stromy. Které 

stromy se musí pokácet je zřejmě z výkresu Úprava komunikace, který není součástí 

bakalářské práce. 

Z bouracích prací bude provedeno vybourání otvorů pro dveře v objektu navazujícím na 

přístavbu a odstranění přístřešku přilehlé budovy v místě budoucího skladu hotových 

výrobků. Při bourání otvorů je nutné provést podchycení zdiva a stropní konstrukce nad 

otvorem. Bourací práce budou probíhat podle technologického předpisu, který zajistí 

dodavatel, tak aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

Přístavba je umístěná v průmyslové zóně Kroměříže. Provoz objektu přístavby nebude 

okolní stavby a pozemky obtěžovat hlukem, prachem nebo zápachem. Objekt bude 

napojen na stávající inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace). Rozvodna elektrické energie 

bude napojena na rozvodnu ve stávajícím objektu. Příjezd k objektu je z ulice Hulínská 

přes stávající parkoviště. 

2.2 Celkový popis stavby 

2.2.1 Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako výrobní prostory pro balení salámů. Realizací přístavby nedojde 

k zvýšení výroby salámů, zvýší se pouze množství balených výrobků. 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba bude realizována na místě odstraněné budovy a z části i na nynějším parkovišti. 

V objektu se budou nacházet především výrobní a skladovací prostory. Nové prostory 
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budou propojeny s prostory stávající budovy. V přístavbě budou dvě úrovně podlahy, které 

korespondují s výškovou úrovní terénu a podlah stávajícího. 

Přístavba bude jednopodlažní, zastřešená z větší části plochou střechou. Nad částí bude 

sedlová střecha. Okna a vstupy do objektu jsou situovány pouze ze severovýchodní strany. 

Vzhled odpovídá průmyslovému charakteru stavby.  

2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení je podřízeno technologickému vybavení, tokům materiálů a výrobků tak, 

aby nedocházelo ke křížení čistých a nečistých cest. Schémata toků nejsou součástí 

bakalářské práce. Předpokládá se počet pracovníků: 29. 

2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání stavby nebylo řešeno. 

2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provádění a užívání stavby se musí dodržovat příslušné vyhlášky, nařízení a normy, 

které se týkají bezpečnosti práce.  

2.2.6 Základní charakteristika objektu 

Jedná se o monolitický železobetonový skelet založený na základových pasech a patkách, 

doplněný keramickým zdivem Heluz, které tvoří výplňové obvodové zdivo a příčky. 

Zastřešení větší části objektu je tvořeno plochou střechou. Nad menší částí půdorysu bude 

střecha sedlová. 

Základy: 

Základy tvoří základové pasy po obvodu, pod sloupy jsou základové patky. Základy jsou 

z betonu C16/20 XC1, vyztužené ocelí R 10 505. Podkladní beton tloušťky 150 mm bude 

z betonu C16/20 vyztužen KARI sítí 100/100/6 mm při spodním i horním okraji.  

Svislé konstrukce: 

Svislou nosnou konstrukcí jsou železobetonové monolitické sloupy 400/400 mm z betonu 

C25/30 XC1 vyztužené dle výkresu výztuže. Výplňové zdivo je z broušených keramických 

tvárnic Heluz STI tloušťky 300 a 400 mm zděných na celoplošné lepidlo. Příčky jsou 
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z broušených keramických tvárnic Heluz STI tloušťky 200 a 250 mm. Tyto konstrukce 

splňují požadavky kladené z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky, mechanické 

odolnosti a zvukové neprůzvučnosti. 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukci bude tvořit železobetonová monolitická deska tloušťky 250 mm 

z betonu C25/30 XC1 vyztužená ocelí 10 505 R. Aby bylo zamezeno protlačení desky, 

jsou v místech sloupů navrženy profily HEB 160 svařeny do kříže. Při návrhu desky bylo 

počítáno s nahodilým užitným zatížením 2,0 kN/m2 pro administrativní prostory, které se 

budou realizovat v druhé etapě.  

Zastřešení: 

Nosnou část ploché střechy bude tvořit monolitická železobetonová deska. Plochá střecha 

bude jednoplášťová s tepelnou izolací tvořenou spádovými klíny z EPS v tloušťce 

pohybující se mezi 230-510 mm. Krytina na ploché střeše bude povlaková. Nosnou 

konstrukci sedlové střechy budou tvořit dřevěné příhradové vazníky. Krytina sedlové 

střechy bude plechová. V objektu budou tři typy podhledů (sádrokartonové, z PUR panelů 

a kazetové). Výškové úrovně podhledů jsou uvedeny v legendě místností.  

Okna: 

Okna budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem, kotvená mechanickými kotvami po 

obvodu rámu. Prostor mezi rámem a ostěním se musí vyplnit tepelně izolační montážní 

pěnou. Rám se napojí na ostění ze strany interiéru parotěsnou páskou a zapraví se omítkou. 

Venkovní parapet je tvořen titanzinkovým plechem, vnitřní je z dřevotřísky. 

Dveře: 

Vstupní dveře, vrata, vnitřní dveře, požárně dělící dveře jsou blíže specifikované ve výpisu 

výrobků včetně požadovaného kování.  

Úpravy povrchů: 

Vnitřní omítky budou vápenné štukové opatřené malbou nebo cementové hladké. 

Cementové hladké omítky budou tvořit podklad pod keramický obklad nebo nátěr Atemit. 

V místnostech bez podhledů budou stropy omítnuté vápennou štukovou omítkou 
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a opatřeny malbou. Na fasádu bude použita omítka vápenocementová, sokl bude opatřen 

mozaikovou omítkou Baumit. 

Podlahy: 

Podkladní vrstva podlahy bude z betonu C16/20 tloušťky 150 mm, vyztužená při spodním 

i horním okraji KARI sítí 100/100/6 mm. Nosnou konstrukci podlahy bude tvořit strojně 

hlazený drátkobeton B25 = beton C20/25 s drátky v množství 20 kg/m3. V místnosti 0134 

je drátkobeton z důvodu vyššího zatížení podlahy vyztužen KARI sítí 100/100/8 mm. 

Podlaha je dilatována dilatačními spárami, které mohou být vzdálené maximálně 6 m. 

Skladeb je celkem devět druhů ale v zásadě se jedná jen o tři. O podlahu s nášlapnou 

vrstvou tvořenou keramickou dlažbou, PVC nebo epoxidovou stěrkou. Druh nášlapné 

vrstvy je uveden v legendě místností. Na nášlapné vrstvy i na vrstvu drátkobetonu jsou 

kladeny zvýšené požadavky na rovinnost. Požadovaná rovinnost je ±2 mm/2 m. Oproti 

původnímu návrhu podlah došlo k vynechání separační PE fólie mezi hydroizolací 

a tepelnou izolací. Dále byla skladba 09 doplněna o topnou elektrickou rohož. Z toho 

důvodu byla zmenšena tloušťka drátkobetonové vrstvy. 

Skladba 01 – na hydroizolaci je vrstva tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu. 

Tepelná izolace je od roznášecí vrstvy podlahy z drátkobetonu oddělena 

separační fólií z PE. Povrch drátkobetonu bude srovnán pomocí 

samonivelační stěrky, na kterou se bude lepit keramická dlažba. Tato 

skladba je v místnostech: 0101, 0102, 0110 

 

Obrázek A.1 Skladba podlahy 01 
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Skladba 02 – na hydroizolaci je vrstva tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu. 

Tepelná izolace je od roznášecí vrstvy podlahy z drátkobetonu oddělena 

separační fólií z PE. Povrch drátkobetonu bude nepenetrován a natřen 

hydroizolačním nátěrem, na který se bude lepit keramická dlažba. Tato 

skladba je v místnostech: 0104, 0105, 0106, 0107 

 

Obrázek A.2 Skladba podlahy 02 

 
Skladba 03 – podobná skladbě 01, rozdíl je pouze v nášlapné vrstvě. Nášlapnou vrstvu zde 

tvoří PVC, které je k podkladu celoplošně přilepeno. Tato skladba je 

v místnostech: 0103, 0108, 0109, 0112 

 

Obrázek A.3 Skladba podlahy 03 
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Skladba 04, 05, 06, 07, 08 – na hydroizolaci je vrstva tepelné izolace z extrudovaného 

polystyrénu. Tepelná izolace je od roznášecí vrstvy 

podlahy z drátkobetonu oddělena separační fólií z PE. Na 

povrch drátkobetonu se budou aplikovat epoxidové stěrky 

a to strojně hlazené nebo samonivelační. Jednotlivé 

skladby se mezi sebou liší pouze velikostí spádu 

drátkobetonu. Tato skladba s drátkobetonem konstantní 

tloušťky je v místnostech: 0111, 0113, 0115, 0116, 0117, 

0118, 0119, 0120, 0123, 0124, 0126, 0127, 0128, 0131, 

0132, 0133, 0134, 0135, 0137, 0138, 0140, 0141, 0142; 

s drátkobetonem ve spádu 160-180 mm je v místnostech: 

0122, 0130, 0136; s drátkobetonem ve spádu 150-180 mm 

je v místnostech: 0121, 0131; s drátkobetonem ve spádu 

140-180 mm je v místnosti 0129 a s drátkobetonem ve 

spádu 130-180 mm je v místnosti 0125. 

 

Obrázek A.4 Skladba podlahy 04, 05, 06, 07, 08 

 
Skladba 09 – na hydroizolaci je vrstva tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu. 

Tepelná izolace je od roznášecí vrstvy podlahy z drátkobetonu oddělena 

separační fólií z PE. Na povrch drátkobetonu se budou aplikovat elektrické 

topné rohože. Rohože budou chráněny vrstvou plastmalty, na kterou se 

bude aplikovat strojně hlazená epoxidová stěrka. Tato skladba je 

v místnosti 0114 (bez spádu) a v místnosti 0139 (ve spádu). 
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Obrázek A.5 Skladba podlahy 09 

2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V objektu bude realizována nová plynová kotelna o výkonu 250 kW.  

2.2.8 Požárně bezpečností řešení 

Požárně bezpečností řešení objektu je zpracováno samostatně v souladu s platnými 

normami požární bezpečnosti staveb. 

2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Veškeré konstrukce a výplně otvorů splňují požadavky tepelně technického hodnocení. 

Energetická náročnost budovy je řešena samostatně a není součástí bakalářské práce. 

2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Osvětlení: 

Denní osvětlení je zajištěno pouze u místností s okny: recepce, příjem objednávek 

s vrátnicí a obchodní oddělení. Ostatní místnosti jsou osvětleny pouze umělým osvětlením 

Větrání: 

Přirozené větrání je zajištěno pouze u místností s okny: recepce, příjem objednávek 

s vrátnicí a obchodní oddělení. Větrání ostatních místností je pomocí vzduchotechniky. 
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Vytápění: 

V místnostech 0114 a 0139 je navrženo elektrické podlahové vytápění. K vytápění 

ostatních místností bude sloužit plynová kotelna. Řešení vytápění je v samostatné části. 

Kanalizace 

V objektu bude provedena oddílná kanalizace: dešťová, splašková a tuková. Kanalizací 

budou odváděny splaškové odpadní vody, dešťové odpadní vody a nezávadné vody 

z technologických provozů. Na tukové kanalizaci bude na základě požadavků 

VaK Kroměříž osazen lapač tuků. Kanalizace bude napojená do veřejné kanalizace, která 

vede na ČOV. 

Vodovod: 

Pitná voda bude přivedena ze stávajícího vnitroareálového vodovodu. Pitná voda bude 

používána pro účely hygienické i pro technologii. Z rozvodu uvnitř objektu budou 

napojeny i požární hydranty. 

Vliv stavby na okolí: 

Stavba nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem, prachem ani pachem. 

Technologická zařízení jsou umístěná ve vnitřních bezokenních místnostech se stěnami 

opatřenými protihlukovou izolací. 

2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonovým průzkumem byl zjištěn střední radonový index pozemku. Na základě tohoto 

průzkumu byla navržena protiradonová hydroizolace z asfaltových pásů z oxidovaného 

asfaltu s vložkou z hliníkové fólie a povrchovou úpravou jemnozrnným posypem. 

Ochrana před bludnými proudy: 

Způsob monitorování bludných proudů je řešen v samostatné části.  

Ochrana před seismicitou: 

Stavba se nenachází na seizmicky zatíženém území. 



24 

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na veřejnou kanalizaci, na vnitroareálový vodovod, na stávající 

areálový plynovod a na stávající elektro-rozvodnu. Odpady (papírové obaly, proložky 

z kartonů, PE fólie vaniček, fólie na ovinování palet) budou ukládány do odpadních nádob 

v areálu masny a likvidovány na základě smlouvy s obcí. 

2.4 Dopravní řešení 

Příjezd k objektu je z ulice Hulínská přes stávající parkoviště. Příjezd k objektu je po 

silnici II. třídy. V místě příjezdu se nachází chodník pro pěší. 

2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Budou doplněny nové zpevněné plochy a rozšířena příjezdová komunikace v místě 

stávajících sadových úprav. Dále bude nutné skácet některé stromy. Tyto úpravy jsou 

řešeny ve výkrese Úpravy komunikace, který není součástí této práce. 

2.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem, prachem ani pachem a nebude 

tedy mít negativní vliv na životní prostředí. Technologické postupy jsou navrženy 

s ohledem na minimalizaci spotřeby vody a energií. Likvidace odpadů bude podle 

stávajících pravidel a zvyklostí. Únik emisí do ovzduší nehrozí. Odpadní vody jsou 

vypouštěny do kanalizace, která navazuje na ČOV. 

2.7 Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva byly splněny. 

2.8 Zásady organizace výstavby 

Odvodnění staveniště: 

Zařízení staveniště se nachází na stávajícím parkovišti, které je odvodněné do kanalizace. 

Objekty zařízení staveniště budou napojeny do kanalizace v místě revizní šachty. Do 

kanalizace budou postupem výstavby svedeny i dešťové vody z objektu. 
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Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Příjezd na staveniště je z ulice Hulínská přes stávající parkoviště. Zařízení staveniště, které 

tvoří čtyři mobilní kontejnery, bude napojeno do kanalizace v revizní šachtě, na 

vnitroareálový vodovod ve vodoměrné šachtě, a na elektrický rozvaděč, který je napojen 

na stávající elektro-rozvodnu. Odběr vody a elektrické energie bude měřen z fakturačních 

důvodů. 

Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Negativní vlivy provádění stavby na okolí stavby se nepředpokládají.  Z toho důvodu není 

plánovaná ochrana okolí stavby. Hluková zátěž po dobu výstavby bude minimalizována 

a nepřekročí přípustné denní limity. 

Produkované druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace: 

Tabulka A.1 Produkované odpady 

Číselné označení Typ odpadu Doporučená likvidace 

081111 N 
Odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
rozpouštědla 

Sběrný dvůr 

080409 N 
Odpadní lepidla a těsnící 
materiály obsahující organická 
rozpouštědla 

Sběrný dvůr 

150101 O Papírové a lepenkové obaly Sběrný dvůr 
150102 O Plastové obaly Sběrný dvůr 
170101 O Beton Skládka odpadů 
170203 O Plasty Sběrný dvůr 

170301 N 
Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

Sběrný dvůr 

170405 O Železo a ocel Sběrný dvůr 
170604 O Izolační materiály Skládka odpadů 

 
Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Provádění stavby nemá nepříznivý dopad na životní prostředí. Na stavbě nebudou 

provozována taková zařízení, se kterými bychom mohli překročit hygienické limity pro 

hluk a vibrace stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V průběhu 

provádění bouracích prací je zhotovitel povinen provádět opatření, aby snížil prašnost. 

Dále musí zhotovitel zabránit provozu dopravních prostředku nebo jiných strojů, ze 

kterých unikají ropné látky nebo produkují ve výfukových plynech více škodlivých látek 

než je přípustné. Provozovat je smí dále provozovat až po odstranění závad. 
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Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Staveniště bude označeno 

značkou „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ v místě vstupu na staveniště. 

V průběhu realizace budou dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý pracovník na stavbě bude proškolen o bezpečnosti 

práce a prevenci rizik. Při pracích se musí dodržovat povinnosti plynoucí z těchto nařízení 

vlády: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Postup výstavby: 

Předpokládané zahájení stavby:   Březen 2014 

Předpokládané ukončení stavby:  Červen 2015 
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1. Obecné informace  

1.1 Základní údaje o stavbě 

Technologický předpis řeší provádění podlah první etapy stavby. V první etapě se bude 

budovat 1.NP přístavby na místě zbouraných budov masny v návaznosti na stávající 

výrobní prostory zrekonstruované v roce 2008. V přístavbě budou výrobní prostory 

k balení salámů do malospotřebitelských obalů, vstup pro zaměstnance a zákazníky, nová 

recepce s vrátnicí a technické zázemí pro chod celého objektu.  

Přístavba v první etapě bude jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená plochou střechou. 

Jedná se o skeletový nosný systém, doplněný o výplňové obvodové zdivo a příčky 

z keramických tvárnic Heluz. Sloupy skeletového systému a strop budou monolitické 

železobetonové, krytina na střeše bude povlaková. V přístavbě budou dvě výškové úrovně 

podlahy lišící se mezi sebou o 300 mm. Různé výškové úrovně podlahy korespondují 

s výškovými úrovněmi stávajících podlah a průběhu terénu. Přístavba se napojuje na 

stávající objekt, se kterým je dispozičně propojena, severovýchodní stěnou. Jihovýchodní 

a jihozápadní fasáda je bez oken. Okna a vstupy do objektu jsou pouze ze severozápadní 

strany. 

1.2 Základní údaje o konstrukci 

Předmětem technologického předpisu je drátkobeton, který je tvořen betonem C20/25 

a ocelovými vlákny v dávce 20 kg/m3. Drátkobeton bude tvořit nosnou konstrukci podlahy. 

V místnosti 0134 bude drátkobeton vyztužen KARI sítí 8/100/100 mm při spodním okraji. 

V některých místnostech budou v drátkobetonu umístěny nerezové podlahové vpustě nebo 

žlaby. Pod drátkobetonem bude separační vrstva tvořená PE fólií, tepelná izolace 

z extrudovaného polystyrenu, hydroizolace z asfaltových pásů a podkladní betonová 

mazanina. Podkladní betonová mazanina bude z betonu C16/20 v tloušťce 150 mm, 

vyztužená KARI sítí 6/100/100 mm ve dvou vrstvách -při spodním a horním okraji. 

V ploše drátkobetonu budou provedeny dilatační spáry v rastru 6x6 m. Od svislých 

nosných konstrukcí a prostupujících instalací bude oddělen samolepícím pásem 

MIRELONU tloušťky 5 mm. 



30 

2. Materiály 

2.1 Použité materiály 

Množství materiálu je převzato z výkazu výměr a jsou do něj zahrnuty i rezervy. 

Tabulka B.1 Spotřeba použitých materiálů 

Materiál MJ Spotřeba MJ/balení Počet balení 
Drátkobeton m3 333,9 9/autodom. 37 autodom. 
KARI síť 8/100/100 kg 3003 47,4//kus 64 kusů 
Distanční lišta dl. 2 m, 20 mm kus 32 50 7 
BACHL XPS 300 SF 60 mm m2 2040,4 5,25 389 
BACHL XPS 300 SF 160 mm m2 7,0 2,25 4 
BACHL XPS 300 SF 180 mm m2 6,8 2,25 4 
PE fólie šířky 2 m m2 1902,1 100 19 
Samolepící dilatační pás z 
mirelonu tl. 5x200 mm  

m 922,6 50 20 

 
Dále budou nutné sponky dlouhé 10 mm, samolepící páska, měkký vázací drát a 20 m 

dilatační lišty HALFEN. Dalším použitým materiálem budou nerezové vpustě (7 kusů) 

a tři nerezové podlahové žlaby v délkách 16 m, 8,8 m a 8,3 m, které budou dodány jako 

stavebnice z typizovaných prvků a prvků zhotovených na zakázku. 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární 

K dopravě drátkobetonu na stavbu bude sloužit autodomíchávač Stetter AM 12 C na 

podvozku Scania 8x4. Drátkobeton bude dovážen z betonárny ZAPA v Hulíně, která je 

vzdálená od místa stavby 7,0 km.  

 

Obrázek B.1 Trasa autodomíchávače, A -betonárna ZAPA, B -místo stavby[1] 
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Podlahové vpustě a žlaby, KARI sítě, distanční lišty, PE fólie, polystyrenové desky 

a dilatační pásy z mirelonu budou na stavbu dopraveny třístranným sklápěčem IVECO 

Eurocargo ML 120EL 22 s rukou HIAB 088ES-2. Materiál uložený na paletě bude složen 

pomocí hydraulické ruky. Ostatní materiál složí ručně pracovníci na stavbě. Tento materiál 

se bude odebírat ze stavebnin Stavmarket, které jsou vzdáleny 850 m od místa stavby. 

 

Obrázek B.2 Trasa dopravy materiálu ze stavebnin, A -stavebniny Stavmarket, B -místo stavby[2] 

2.2.2 Sekundární 

K dopravě drátkobetonu na místo zpracování bude sloužit stacionární čerpadlo betonu 

Putzmeister BSA 1005D. Doprava ostatního materiálu bude prováděna ručně. 

K manipulaci s materiálem uloženým na paletách bude k dispozici paletový vozík 

ELKOV B-BF AR. 

2.3 Skladování 

Skládka materiálu bude na místě stávajícího parkoviště. Skládka má tedy asfaltový povrch, 

který je dostatečně pevný a odvodněný. KARI sítě budou uloženy na skládce na dva 

dřevěné podkladky 80x100x2000 mm. Na skládce bude dále uložena paleta s PE fólií. 

Ochranu PE fólií před povětrnostními vlivy zajistí dostatečně jejich ochranná fólie, 

do které jsou zabaleny. Balíky polystyrenových desek budou na stavbu naváženy postupně 
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a skladovány v místnosti číslo 0120. Skladováním v této místnosti budou zajištěny 

skladovací podmínky (balíky skladovat na rovině, v suchu a chránit před větrem).  

Samolepící dilatační pás z mirelonu, sponky do sponkovačky, nerezové podlahové vpustě 

a žlaby budou skladovány v uzamykatelném skladu. 

3. Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště musí být kompletně hotovy všechny svislé nosné konstrukce, 

příčky, zastropení včetně zastřešení celé stavby a podhledy. V místnostech stanovených 

projektem musí být hotový obklad stěn z PUR panelů tloušťky 80 mm. Dále musí být 

hotové vnitřní omítky a hydroizolace z asfaltových pásů, provedeny a odzkoušeny veškeré 

instalace, osazeny zárubně dveří, vrata a okna. V místnosti 0120 hydroizolace provedena 

nebude z důvodu využití této místnosti ke skladovacím účelům. Hydroizolace se zde 

provede až po položení tepelné izolace v celém objektu. Provedené práce se zkontrolují, 

jestli jsou v souladu s projektovou dokumentací. O převzetí pracoviště se sepíše protokol 

a provede záznam do stavebního deníku. 

4. Pracovní podmínky 

4.1 Klimatické podmínky 

Ukládání drátkobetonu včetně hlazení a řezání dilatačních spar musí probíhat za teploty 

od 5°C do 30°C.  Prostor musí být při betonáži v letních měsících zabezpečen proti vzniku 

průvanu tak, aby nedocházelo k nadměrnému vysychání povrchu betonu (utěsnění oken, 

vrat a dveří). Při betonáži v zimních měsících musí být prostor haly temperován tak, aby 

teplota v hale neklesla pod  5°C a teplota podkladu byla alespoň 0°C. Pro pokládku tepelné 

izolace, provedení výztuže z KARI sítí a montáž podlahových žlabů a vpustí, nejsou 

stanoveny žádné klimatické podmínky.  

4.2 Vybavení staveniště 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Přístup na staveniště je 

uzamykatelnou branou. Příjezd ke staveništi je z ulice Hulínská po stávajícím parkovišti. 

Jako zařízení staveniště budou dostačující čtyři mobilní kontejnery, které budou složit jako 

kancelář stavbyvedoucího, záchod + sprcha, šatna k převlékání pracovníků a sklad. 
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Kontejnery budou napojeny na vodovod, do kanalizace a k elektrickému staveništnímu 

rozvaděči s elektroměrem, který je napojen na elektrický rozvaděč sousedního objektu. 

Sousední objekt je ve vlastnictví investora. Staveniště bude označeno značkou 

„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ v místě vstupu na staveniště. V prostorách, kde 

se budou provádět stavební práce, musí být zajištěno umělé osvětlení halogenovými světly 

na stojanu. 

4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a PO. Dále musí být pracovníci seznámeni 

s provozem na stavbě. Pracovníci musí podepsat prohlášení o seznámení s danou 

problematikou. O školení bude proveden zápis do předepsaných formulářů v deníku BOZP 

a PO, a ve stavebním deníku. 

5. Personální obsazení 

Tabulka B.2 Složení jednotlivých pracovních čet 

Funkce Kvalifikace Počet 

Řidič sklápěče s rukou 
Proškolení, profesní 
řidičský průkaz skupiny C 

1 

Četa na pokládku tepelné izolace 
Vedoucí čety -izolatér Proškolení, SOU 1 
Izolatér Proškolení 2 
Stavební dělník Proškolení 2 
Četa na výztuž z KARI sítí 
Vedoucí čety -železář Proškolení, SOU 1 
Železář Proškolení 1 
Stavební dělník Proškolení 2 
Četa na montáž žlabů a vpustí 
Vedoucí čety- betonář Proškolení, SOU 1 
Stavební dělník Proškolení 1 
Četa na betonáž drátkobetonu 
Vedoucí čety -betonář Proškolení, SOU 1 
Betonář Proškolení 4 
Stavební dělník Proškolení 3 

Řidič autodomíchávače 
Proškolení, profesní 
řidičský průkaz skupiny C 

1 
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6. Stroje a nářadí 

6.1 Seznam strojů  

Třístranný sklápěč IVECO Eurocargo ML 120EL 22 s rukou HIAB 088ES-2 

Autodomíchávač Stetter AM 12 C na podvozku Scania 8x4 

Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005D 

Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 

Jednorotorová hladička Barikell 4-90/H 

Řezač spár NORTON CLIPPER CS 451 P13 

Rotační laser Topcon RL-H4C s laserovým senzorem Topcon LS-80L 

Paletový vozík ELKOV B-BF AR 

6.2 Seznam nářadí 

Ruční hladítko Enar TRO 1800 MG 

Ruční sponkovačka 

Řezačka polystyrenu STORCH PROCUT BASIC 

Smeták 

Pákové dvouruční nůžky 

Nůžky na plech 

Gola sada 

Vodováha 

Kovové hrábě 

Halogen 2x500 W na stojanu 
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6.3 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovnici budou mít pracovní oděv, pracovní obuv + holinky, reflexní vestu, pracovní 

ochranné rukavice, chrániče sluchu, brýle a plastové ochranné přilby.  

7. Pracovní postup 

Po zametení hydroizolace začneme pokládat desky tepelné izolace z extrudovaného 

polystyrenu. S pokládáním desek budeme začínat vždy v rohu místnosti. Desky budeme 

pokládat na sraz tak, aby mezi jednotlivými deskami nevznikly mezery. V místech, kde 

nebude možné položit celou desku, upravíme její rozměry pomocí řezačky polystyrénu. 

Okolo všech stěn, sloupů a prostupujících instalací nalepíme samolepící dilatační pás 

z mirelonu a zajistíme ho sponkami pomocí ruční sponkovačky. 

Na vrstvu tepelné izolace položíme separační vrstvu z PE fólie. PE fólii musíme překládat 

alespoň o 150 mm. Kladení separační fólie musí byt v opačném směru, než bude směr 

betonáže, aby beton nepronikal pod fólii. PE fólii vytáhneme do stejné výšky jako je pás 

z mirelonu a připevníme pomocí samolepící pásky. 

 

Obrázek B.3 Kladení separační fólie 

 
Před tím než začneme v místnosti 0134 pokládat KARI sítě, musíme po ploše této 

místnosti rozmístit distanční lišty. Distanční lišty budeme ukládat v diagonálním směru 

vedle sebe po vzdálenosti 500 mm. Tato vzdálenost distančních lišt zajistí jejich 

požadované množství, které je 2 m lišty na 1 m2 plochy. 
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Obrázek B.4 Distanční lišta délky 2 m, 20 mm vysoká[3] 

 
Na distanční lišty budeme ukládat KARI sítě. Při ukládání KARI sítí budeme postupovat 

z rohu jako při kladení desek tepelné izolace. Sítě se musí vzájemně překrývat o 300 mm. 

KARI sítě svážeme pomocí vázacího drátu v každém třetím oku sítě. Při překrytí čtyř sítí 

v jednom místě musí být dvě sítě vystříhány pomocí pákových dvouručních nůžek tak, aby 

se vzájemně překrývaly pouze dvě sítě.  

 

Obrázek B.5 Řešení při překrytí čtyř KARI sítí v jednom místě 

 
Podlahové vpustě, které se budou montovat v místnostech 0121, 0122, 0131, 0136, 0139 se 

nasadí do kanalizační trubky, ze které nejprve odstraníme hrdlovou zátku. Správnou 

výškovou polohu zajistíme pomocí rotačního laseru. Podlahovou vpusť následně urovnáme 

do vodorovné polohy pomocí ruční vodováhy.  

V místnostech 0125, 0129 a 0130 se musí před betonáží provést montáž podlahových 

žlabů. Žlaby budou na stavbu dodány jako stavebnicový systém z typizovaných prvků 

a prvků zhotovených na míru. Jako první musíme osadit odtokový díl se svislým odtokem 

do kanalizační trubky. Tento díl následně upevníme k podkladu pomocí vrutů. Výškovou 

polohu žlabu nastavujeme pomocí stavěcích noh a kontrolujeme pomocí rotačního laseru. 

Dále postupně připojujeme další díly žlabu prostřednictvím přírub. Výškovou polohu 

zajišťujeme stejným způsobem jako u odtokového dílu. 
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Obrázek B.6 Stavebnicový systém podlahového žlabu[4] 

 
Doprava drátkobetonu na stavbu bude zajištěna pomocí autodomíchávače. K vypouštění 

drátkobetonu z autodomíchávače do násypky čerpadla na beton bude sloužit otočný žlab, 

který je součástí autodomíchávače. Drátkobeton bude tedy na místo zpracování 

dopravován pomocí čerpadla na beton. Výskytu „ježků“ (shluky z drátků, které 

jsou magneticky zpolarizované vlivem tření o buben autodomíchávače) bude zabráněno 

tím, že drátkobeton bude dopravován na krátkou vzdálenost (betonárka je vzdálená 7 km) 

a nebude tak překročen limitní čas pro dopravu a vyprázdnění autodomíchávače, který činí 

20 minut za předpokladu 2 otáček bubnu za minutu. V místě zpracování vytvoříme vrstvu 

drátkobetonu požadované tloušťky, kterou následně nahrubo urovnáme pomocí kovových 

hrábí. Následně drátkobeton zhutníme a součastně vyhladíme pomocí plovoucí vibrační 

lišty. Pro konečné dohlazení povrchu použijeme ruční hladítko na teleskopické tyči. 

Výškovou úroveň budeme kontrolovat pomocí rotačního laseru po celou dobu betonáže. 

V místnostech, kde je požadovaný spád podlahy, vytvoříme spád, který je specifikován 

v projektu. Betonáž bude probíhat tři dny, proto bude nutné vytvořit pracovní spáry. 

Pracovní spáry se vytvoří pomocí dilatačních lišt. Etapy betonáže a poloha dilatačních lišt 

je patrná z obrázku. 

 

Obrázek B.7 Dilatační lišta HALFEN LOAD JOINT[5] 
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Obrázek B.8 Etapy betonáže a poloha dilatačních lišt 

 
S hlazením povrchu drátkobetonu jednorotorovou hladičkou začneme, jakmile drátkobeton 

zavadne (zhruba 4 hodiny po vytvoření betonové plochy). Nejprve hladíme povrch 

hladícím talířem, který je připevněn k hladícím lopatkám. Talířem hladíme povrch tak 

dlouho, než dojde k vytečení přebytečné vody. Následně odmontujeme hladící talíř 

a plochu hladíme hladícími lopatkami. Povrch hladíme do doby, kdy je dosaženo 

dokonalého zrcadlového povrchu. 

 

Obrázek B.9 Hlazení povrchu drátkobetonu[6] 



39 

Do 24 hodin po betonáži musíme v drátkobetonové vrstvě vytvořit dilatační spáry. Tyto 

spáry vytváříme, aby nedocházelo k poškození trhlinami vlivem smršťování drátkobetonu 

při tvrdnutí. Spáry budeme řezat pomocí řezače spár do 1/3 tloušťky desky v rastru 6x6 m. 

Po řezání spár následuje technologická přestávka, která bude trvat 21 dní. 

 

Obrázek B.10 Řezání dilatačních spár[7] 

 

8. Jakost kontrola kvality 

Kontroly budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu. Kontrolní a zkušební 

plán je zpracován na základě požadavků, které vyplývají z norem, předpisů nebo 

projektové dokumentace. O provedených kontrolách se provede zápis do stavebního 

deníku. Kontrolní a zkušební plán je zpracován v kapitole F této práce. 

8.1 Vstupní kontroly 

Jako vstupní kontroly budou provedeny: kontrola PD a jiných dokumentů, převzetí 

pracoviště a kontrola materiálu. 

8.2 Mezioperační kontroly 

Jako mezioperační kontroly budou provedeny: kontrola klimatických podmínek, kontrola 

způsobilosti pracovníků, kontrola strojů, kontrola dilatačních pásků, kontrola tepelné 

izolace, kontrola podlahových žlabů a vpustí, kontrola výztuže, kontrola vrstvy 

drátkobetonu a kontrola dilatačních spár. 
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8.3 Výstupní kontroly 

Jako výstupní kontroly budou provedeny: kontrola povrchu a kontrola dilatačních spár. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V průběhu realizace budou dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý pracovník na stavbě bude proškolen o bezpečnosti 

práce a prevenci rizik. Při pracích se musí dodržovat povinnosti plynoucí z těchto nařízení 

vlády: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji popsána v kapitole G této práce. 

10. Ekologie a vliv na životní prostředí 

S odpadem, který vznikne na stavbě, bude nakládáno podle platné legislativy. Na stavbě 

budou kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu 

přistaveny firmou Kroměřížské technické služby, s.r.o. Tato firma zajistí likvidaci odpadů 

na sběrném dvoře v Kroměříži anebo na skládce odpadů DEPOZ Nětčice. Během realizace 

se musí dodržovat tyto předpisy: 

Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 
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Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Tabulka B.3 Výpis odpadů[8] 

Číselné označení Typ odpadu Doporučená likvidace 
150101 O Papírové a lepenkové obaly Sběrný dvůr 
150102 O Plastové obaly Sběrný dvůr 
170101 O Beton Skládka odpadů 
170203 O Plasty Sběrný dvůr 
170405 O Železo a ocel Sběrný dvůr 
170604 O Izolační materiály Skládka odpadů 
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C. TECHNOLOGICKÝ P ŘEDPIS NA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 

PODLAH A ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ VYTÁP ĚNÍ 
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1. Obecné informace 

1.1 Základní údaje o stavbě 

Technologický předpis řeší provádění podlah první etapy stavby. V první etapě se bude 

budovat 1.NP přístavby na místě zbouraných budov masny v návaznosti na stávající 

výrobní prostory zrekonstruované v roce 2008. V přístavbě budou výrobní prostory 

k balení salámů do malospotřebitelských obalů, vstup pro zaměstnance a zákazníky, nová 

recepce s vrátnicí a technické zázemí pro chod celého objektu.  

Přístavba v první etapě bude jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená plochou střechou. 

Jedná se o skeletový nosný systém, doplněný o výplňové obvodové zdivo a příčky 

z keramických tvárnic Heluz. Sloupy skeletového systému a strop budou monolitické 

železobetonové, krytina na střeše bude povlaková. V přístavbě budou dvě výškové úrovně 

podlahy lišící se mezi sebou o 300 mm. Různé výškové úrovně podlahy korespondují 

s výškovými úrovněmi stávajících podlah a průběhu terénu. Přístavba se napojuje 

na stávající objekt, se kterým je dispozičně propojena, severovýchodní stěnou. 

Jihovýchodní a jihozápadní fasáda je bez oken. Okna a vstupy do objektu jsou pouze ze 

severozápadní strany. 

1.2 Základní údaje o konstrukci 

Předmětem technologického předpisu je provádění elektrického podlahového topení 

v místnosti 0114 a 0139 z topných rohoží. Předpis dále řeší provedení nášlapných vrstev 

podlahy. Nášlapné vrstvy podlah budou tvořeny keramickou dlažbou, pásy z PVC 

a epoxidovými stěrkami. Typ nášlapné vrstvy v místnosti je přesně specifikován v legendě 

místností. V předpisu je popsáno provádění všech tří typů epoxidových stěrek, které byly 

v řešeném objektu navrhnuty s ohledem na požadavky stanovené investorem. Byli to 

požadavky na zajištění mechanické odolnosti povrchu při zatížení pohybem paletových 

vozíků, odolnosti vůči chemickým prostředkům čistícím a provozním, teplotní odolnost 

do 80 °C a požadavky na bezpečnost povrchu (protiskluz). Jedná se o strojně hlazenou 

stěrku Atemit EPT 80, samonivelační stěrku Atemit ESL a antistatickou samonivelační 

stěrku Atemit ESL AS. 
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2. Materiály 

2.1 Použité materiály 

Množství materiálu je převzato z výkazu výměr a jsou do něj zahrnuty i rezervy. 

Tabulka C.1 Spotřeba použitých materiálů 

Materiál MJ Spotřeba MJ/balení Počet balení 
Křemičitý písek kg 20321 25 813 
Epoxidová pryskyřice kg 2856,2 25 115 
Epoxidová penetrace kg 987,9 25 40 
Topná rohož Devimat DTIF-100 m2 12,8 6 2 
Nerezová ukončovací lišta 4,5 mm m 747,7 2,5m/kus 300 kusů 
Samonivelační stěrka Fermacell kg 1925 25 77 
Penetrační nátěr Schomburg l 6,5 25 1 
Hydroizolační nátěr Saniflex kg 39,1 20 2 
Lepící tmel Schomburg kg 531.1 25 22 
Spárovací malta Schomburg kg 99,8 25 4 
Dlažba Taurus protiskluz 300x300 m2 139,26 1 140 
Dlažba Taurus sokl ks 254 22 12 
PVC tl. 2,5 mm m2 179,6 40 5 
Soklová lišta PVC m 114,1 40 3 
Disperzní lepidlo l 63 4,5 14 

 
Dále bude potřeba PE provazec a PUR tmel pro výplň spár, měděná svodná páska, 

grafitový nátěr, vodivá vlákna do pryskyřice, lepící textilní páska stříbrná, lak Atemit HT4, 

tekuté hřebíky T-REX, maskovací malířská páska, silikon Ceresit CS 25, distanční křížky 

a přechodové lišty. 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární 

Veškerý materiál bude na stavbu dopraven třístranným sklápěčem IVECO Eurocargo ML 

120EL 22 s rukou HIAB 088ES-2. Materiál uložený na paletě (křemičitý písek, epoxidová 

pryskyřice, epoxidová penetrace, samonivelační stěrka, lepící tmel a dlažba) bude složen 

pomocí hydraulické ruky. Ostatní materiál složí ručně pracovníci na stavbě. Stavební 

materiál se bude odebírat ze stavebnin Stavmarket, které jsou vzdáleny 850 m od místa 

stavby. 
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Obrázek C.1 Trasa dopravy materiálu ze stavebnin, A -stavebniny Stavmarket, B -místo stavby[2] 

2.2.2 Sekundární 

K dopravě plastmalty na místo zpracování bude sloužit stavební kolečko. Doprava 

ostatního materiálu bude prováděna ručně. K manipulaci s materiálem uloženým 

na paletách bude k dispozici paletový vozík ELKOV B-BF AR. 

2.3 Skladování 

Materiály, které vyžadují skladování v suchu, na rovném podkladu a budou na stavbu 

dováženy na paletách (křemičitý písek, epoxidová pryskyřice, epoxidová penetrace, 

samonivelační stěrka, lepící tmel a dlažba) se uskladní v místnosti číslo 0120. Materiál 

v této místnosti nebude skladován najednou, ale bude navážen postupně dle potřeby.  Další 

materiál jako je penetrační a hydroizolační nátěr, topné rohože, nerezová ukončovací lišta, 

disperzní lepidlo, PE provazec, lak Atemit HT4, tekuté hřebíky T-REX, silikon 

Ceresit CS 25, distanční křížky, lepicí pásky a PUR tmel bude skladován v uzamykatelném 

skladu. 
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3. Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště musí být kompletně hotovy všechny svislé nosné konstrukce, 

příčky, zastropení včetně zastřešení celé stavby a podhledy. V místnostech stanovených 

projektem musí být hotový obklad stěn z PUR panelů tloušťky 80 mm. Musí být hotové 

vnitřní omítky a provedeny a odzkoušeny veškeré instalace, osazeny zárubně dveří, vrata 

a okna. Dále musí být hotová a dostatečně vyzrálá roznášecí vrstva podlahy 

z drátkobetonu. Drátkobetonová vrstva může mít zbytkovou vlhkost maximálně 4%. 

Provedené práce se zkontrolují, jestli jsou v souladu s projektovou dokumentací. O 

převzetí pracoviště se sepíše protokol a provede záznam do stavebního deníku. 

4. Pracovní podmínky 

4.1 Klimatické podmínky 

Během provádění epoxidových stěrek musí mít podklad teplotu minimálně 18 °C. Tato 

teplota musí být dodržena i při řezání dilatačních spar. Lepení keramické dlažby se smí 

provádět, jestliže teplota podkladu neklesne pod +5 °C. Při lepení PVC musí být teplota 

podkladu nejméně 18 °C. Tmelení dilatačních spar se smí provádět za teploty vetší než 

15 °C.  

4.2 Vybavení staveniště 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Přístup na staveniště je 

uzamykatelnou branou. Příjezd ke staveništi je z ulice Hulínská po stávajícím parkovišti. 

Jako zařízení staveniště budou dostačující čtyři mobilní kontejnery, které budou složit jako 

kancelář stavbyvedoucího, záchod + sprcha, šatna k převlékání pracovníků a sklad. 

Kontejnery budou napojeny na vodovod, do kanalizace a k elektrickému staveništnímu 

rozvaděči s elektroměrem, který je napojen na elektrický rozvaděč sousedního objektu. 

Sousední objekt je ve vlastnictví investora. Staveniště bude označeno značkou 

„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ v místě vstupu na staveniště. V prostorách, kde 

se budou provádět stavební práce, musí být zajištěno umělé osvětlení halogenovými světly 

na stojanu. 
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4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a PO. Dále musí být pracovníci seznámeni 

s provozem na stavbě. Pracovníci musí podepsat prohlášení o seznámení s danou 

problematikou. O školení bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

5. Personální obsazení 

Tabulka C.2 Složení jednotlivých pracovních čet 

Funkce Kvalifikace Počet 

Řidič sklápěče s rukou 
Proškolení, profesní 
řidičský průkaz skupiny C 

1 

Četa na tryskání podkladu 
Vedoucí čety Proškolení, SOU 1 
Stavební dělník Proškolení 3 
Četa na provedení podlahového topení 
Vedoucí čety – elektrikář Proškolení, SOU 1 
Stavební dělník Proškolení 2 
Četa na epoxidové stěrky 
Vedoucí čety- podlahář Proškolení, SOU 1 
Podlahář Proškolení 3 
Četa na keramickou dlažbu 
Vedoucí čety – obkladač Proškolení, SOU 1 
Obkladač Proškolení 1 
Stavební dělník Proškolení 1 
Četa na pokládku PVC 3 
Vedoucí čety – podlahář Proškolení, SOU 1 
Podlahář Proškolení 1 
Stavební dělník Proškolení 1 

6. Stroje a nářadí 

6.1 Seznam strojů  

Tryskací stroj BLASTRAC 1-10DS Global 

Ruční bruska BLASTRAC BGV-180AV¨ 

Průmyslový vysavač BLASTRAC DBC-654 

Průmyslový vysavač BLASTRAC BDC-1112 

Horizontální míchačka BAMA Quick mixer 100L 
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Ruční míchačka Makita UT120 

Váha můstková Selva 1TA12 

Parketová bruska BONA Maxima plus 

Planetová bruska BLASTRAC BMG-580 Pro 

Jednorotorová hladička Barikell 4-90/H 

Řezač spár NORTON CLIPPER CS 451 P13 

6.2 Seznam nářadí 

Stavební kolečko 60 l 

Stavební kbelík 

Zednický sekáč 

Tavná pistol 

Smeták 

Váleček malířský 

Váleček lakovací 

Nerezová stěrka 

Gumová stěrka 

Zubová stěrka 

Nerezové hladítko 

Nerezové hladítko ve tvaru fabionu 

Hladítko s brusnou mřížkou 

Výtlačná rámová pistole 

Aplikační bedna EDCO 

Ocelový příložník 
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Odlamovací nůž 

Přítlačný válec 

Gumová palička  

Mycí houba 

Ruční řezačka na obklady 

Halogen 2x500 W na stojanu 

6.3 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovnici budou mít pracovní oděv, pracovní obuv, reflexní vestu, pracovní ochranné 

rukavice, respirátor, chrániče sluchu, brýle a plastové ochranné přilby. 

7. Pracovní postup 

Před prováděním nášlapných vrstev se musí provést vyplnění dilatačních spar 

PE provazcem. Spáry se musí před vyplněním vysát pomocí průmyslového vysavače. 

V místnostech, kde budou nášlapnou vrstvu tvořit epoxidové stěrky, se dilatační spáry 

vyplní až po přípravě podkladu otryskáním a vysátí celé plochy. V místech, kde nepůjde 

použít tryskací stroj, musíme povrch upravit pomocí ruční brusky. Povrch takto musíme 

upravit, abychom dosáhly dobré přilnavosti podkladu. 

 

Obrázek C.2 Příprava podkladu tryskáním[9] 
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7.1 Elektrické podlahové vytápění 

Před instalací topné rohože Devimat si musíme vyznačit místa, kde nebude topná rohož 

instalována (skříňky na podlaze a podobně). 

V drátkobetonu vysekáme drážku pro ochranou trubici na podlahové teplotní čidlo. Drážka 

musí být dlouhá tak, aby teplotní čidlo bylo nejméně 500 mm v topné zóně. Ochranou 

trubici zafixujeme v drážce pomocí tavné pistole a konec trubice utěsníme izolační páskou. 

 

Obrázek C.3 Aplikace ochranné trubice[10] 

 
Na zametený povrch naneseme pomocí gumové stěrky epoxidovou penetraci. Penetraci 

poté sjednotíme malířským válečkem. Po 24 hodinách, což je doba nutná k vytvrzení 

penetrace, můžeme pokračovat v aplikaci topných rohoží. 

U topné rohože musíme změřit elektrický odpor a naměřenou hodnotu porovnat s hodnotou 

uvedenou výrobcem na štítku. Topnou rohož začneme rozbalovat od místa napájecí 

elektrické krabice. Rohož začneme pokládat tak, aby teplotní čidlo bylo uprostřed kabelové 

smyčky. Spodní strana rohože je opatřena speciálním lepidlem, které zajistí její 

spolehlivou fixaci k povrchu. Přípojné vodiče topné rohože prostrčíme do druhé ochranné 

trubice a přilepíme k podkladu pomocí tavné pistole. 

 

Obrázek C.4 Poloha teplotního čidla a zajištění přípojného vodiče[10] 
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V místech kde nebude topná rohož instalována, oddělíme kabel od rohože a připevníme jej 

pomocí tavné pistole. Tento krok je dobře vidět na obrázku. 

 

Obrázek C.5 Přerušení topné rohože[10] 

 
U stěny přestřihneme nosnou síť a topnou rohož otočíme do požadovaného směru. Tento 

postup opakujeme, dokud nerozbalíme rohož po celé místnosti. Po celou dobu instalace 

rohože musíme dávat pozor, abychom nepoškodily topný kabel. Topná rohož se nesmí 

zkracovat. 

 

Obrázek C.6 Postup při rozbalování topné rohože[10] 

 
Na položené topné rohoži vytvoříme ochrannou vrstvu z plastmalty (směs křemičitého 

písku a epoxidové pryskyřice).  Tato vrstva musí rohož dokonale zakrývat. Plastmaltu 

v tloušťce 10 mm rozprostřeme a urovnáme pomocí gumové stěrky, aby nedošlo 

k poškození topného kabelu. Na této ochranné vrstvě bude následně provedena stěrka 

Atemit EPT 80. 

7.2 Strojně hlazená stěrka Atemit EPT 80 

Nejprve si v místech dilatačních spar drátkobetonu nalepíme na zdi malířskou pásku. 

Tužkou na pásku uděláme čárku značící polohu dilatačních spar. 
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Pomocí ruční míchačky namícháme epoxidovou penetraci. Naneseme ji pomocí gumové 

stěrky na připravený podklad, sjednotíme malířským válečkem a posypeme křemičitým 

pískem. Vznikne tak povrch připomínající rašpli. 

Po 24 hodinách zhotovíme fabion výšky 50 mm následujícím způsobem. Na stěnu 

nalepíme textilní lepicí pásku. Na pásku přilepíme pomocí tekutých hřebíků T-REX 

nerezovou ukončovací lištu. Podél zdi naneseme 100 mm široký pruh epoxidového 

penetračního nátěru. Podél stěny si položíme pomocnou plochou ocel 30x5 mm ve 

vzdálenosti cca. 50 mm od stěny. Na stěnu a do tzv. „živé“ penetrace nanášíme pomocí 

nerezového hladítka ve tvaru fabionu plastmaltu. Plastmaltu vyhladíme pomocí hladítka, 

posuneme pomocnou ocel a postup opakujeme. Fabion děláme zároveň s rozprostíráním 

plastmalty v ploše. 

 

Obrázek C.7 Fabion u strojně hlazené stěrky 

 
Plastmaltu připravujeme v horizontální míchačce. Do míchačky nejdříve nasypeme 

křemičitý písek a potom přidáme epoxidovou pigmentovanou pryskyřici, kterou 

namícháme samostatně ruční míchačkou v kbelíku (rozmíchání pryskyřice s tvrdidlem). 

Křemičitý písek a pryskyřice se dávkují hmotnostně v poměru 1 díl pryskyřice na 9 dílů 

písku. K odvážení jednotlivých složek budeme používat můstkovou váhu.  Směs písku 

a pryskyřice mícháme přibližně minutu. Smícháním vznikne plastmalta, která má dobu 

zpracovatelnosti 20 minut. 

Plastmaltu rozprostíráme na podklad aplikační bednou v tloušťce 8 mm. V ploše hladíme 

povrch jednorotorovou hladičkou (lopatkami). Kraje dohladíme ručně pomocí nerezového 

hladítka. Hlazením se vrstva plastmalty stlačí na 6 mm. Při aplikaci a hlazení plastmalty 

musí mít pracovníci na obuvi připevněné jehlové návleky.  
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Obrázek C.8 Aplikace plastmalty[11] 

 
Po 12 hodinách povrch přebrousíme planetovou bruskou. Ruční bruskou přebrousíme 

místa, kde nebude možné použít planetovou brusku. Řezačem spar provedeme dilatační 

řezy ve stejných místech jako u podkladní vrstvy z drátkobetonu a dále také okolo 

podlahových žlabů a vpustí. Polohu dilatačních řezů zjistíme z malířských pásek 

nalepených na zdech, které po provedení dilatačních řezů odstraníme. Celou plochu 

vysajeme průmyslovým vysavačem. Vedle dilatačních spar nalepíme malířskou pásku a do 

spar vtlačíme PUR pružným tmelem. Srovnáme tmel pomocí špachtle a odstraníme pásky. 

 

Obrázek C.9 Broušení planetovou bruskou[12] 

 
Na přebroušený a dilatovaný povrch rozprostřeme nerezovou stěrkou epoxidový penetrační 

nátěr, který namícháme ruční míchačkou. Povrch sjednotíme malířským válečkem. 

Za 12 hodin opatříme povrch stěrky i fabionů finálním lakem Atemit HT4, který 

rozprostřeme gumovou stěrkou. K ujednocení povrchu laku použijeme lakovací váleček.  

V místech přechodu mezi stěrkou Atemit EPT 80 a stěrkou Atemit ESL nebo 

Atemit ESL AS vytvoříme „zámky“. V místě přechodu vybrousíme před prováděním 
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stěrky podkladní vrstvu. Podklad vybrousíme tak, aby stěrka měla i v místě přechodu 

tloušťku 6mm. Při aplikaci budeme stěrku hladit směrem k hotové stěrce, jejíž tloušťka je 

menší.    

 

Obrázek C.10 Vytvoření zámku 

7.3 Samonivelační stěrka Atemit ESL 

Po vytvoření fabionů je pracovní postup stejný jako u strojně hlazené stěrky Atemit 

EPT 80.  

Fabion výšky 50 mm vytvoříme takto: Na stěnu nalepíme textilní lepicí pásku. Na pásku 

přilepíme pomocí tekutých hřebíků T-REX nerezovou ukončovací lištu. Podél zdi 

naneseme 100 mm široký pruh epoxidového penetračního nátěru. Na stěnu a do tzv. „živé“ 

penetrace nanášíme pomocí nerezového hladítka ve tvaru fabionu plastmaltu. Plastmaltu 

vyhladíme pomocí hladítka. Fabion děláme zároveň s rozprostíráním plastmalty v ploše. 

 

Obrázek C.11 Fabion u samonivelační stěrky 

 
V kbelíku rozmícháme ruční míchačkou epoxidovou pigmentovanou pryskyřici. Pryskyřici 

rozprostřeme zubovou stěrkou v tloušťce 2 mm a odvzdušníme ježkovým válečkem. 

Pryskyřici naneseme také na fabiony. Při aplikaci a hlazení stěrky musí mít pracovníci na 

obuvi připevněné jehlové návleky. 
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Obrázek C.12 Odvzdušněni stěrky ježkovým válečkem[13] 

 
Za 12 hodin přebrousíme povrch stěrky parketovou bruskou. Hladítkem s brusnou mřížkou 

přebrousíme místa, kde nebude možné použít parketovou brusku. Řezačem spar 

provedeme dilatační řezy ve stejných místech jako u podkladní vrstvy z drátkobetonu 

a dále také okolo podlahových vpustí. Polohu dilatačních řezů zjistíme z malířských pásek 

nalepených na zdech, které po provedení dilatačních řezů odstraníme. Celou plochu 

vysajeme průmyslovým vysavačem. Vedle dilatačních spar nalepíme malířskou pásku a do 

spar vtlačíme PUR pružným tmelem. Srovnáme tmel pomocí špachtle a odstraníme pásky.  

 

Obrázek C.13 Vyplnění dilatačních spar PUR tmelem[14] 

 
Povrch stěrky a fabionů opatříme lakem Atemit HT4, který rozprostřeme gumovou 

stěrkou. K ujednocení povrchu laku použijeme lakovací váleček. 

7.4 Antistatická samonivelační stěrka Atemit  ESL AS 

Po rozprostírání epoxidové pryskyřice je pracovní postup stejný jako u samonivelační 

stěrky Atemit ESL.  

Na penetrační nátěr nalepíme svodnou měděnou pásku, kterou musíme vodivě propojit se 

zemnícím systémem v budově.  
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Pomocí gumové stěrky naneseme vodivý grafitový nátěr. Jeho povrch sjednotíme 

malířským válečkem. 

Po 12 hodinách rozmícháme v kbelíku ruční míchačkou epoxidovou pigmentovanou 

pryskyřici, do které přidáme vodivá vlákna. Vzniklou směs rozprostřeme zubovou stěrkou 

v tloušťce 2 mm a odvzdušníme ježkovým válečkem. Tuto směs naneseme také na fabiony. 

Při aplikaci a hlazení stěrky musí mít pracovníci na obuvi připevněné jehlové návleky. 

 

Obrázek C.14 Vrstvy antistatické samonivelační stěrky[15] 

 
Dilatační řezy se v této stěrce provádět nebudou. Stěrka je navržená pouze v místnosti 

0140, která má plochu 7,6 m2 a proto zde není dilatace stěrky nutná. 

7.5 Podlaha z PVC 

Zameteme drátkobeton, který tvoří podklad pro podlahu z PVC. Ruční míchačkou 

promícháme penetrační nátěr a naneseme jej malířským válečkem.  

Po vytvrzení penetračního nátěru (2 hodiny) rozmícháme v kbelíku samonivelační stěrku 

s vodou v poměru 6,5 l vody na 25 kg práškové hmoty. Připravená směs má 

zpracovatelnost 30 minut. Stěrku rozprostřeme zubovou stěrkou a odvzdušníme ježkovým 

válečkem. 

Po třech dnech můžeme začít s pokládkou PVC. Z rolí PVC nařežeme příslušný počet pásů 

krytiny na délku místnosti a rozložíme je na plochu. Tvary jednotlivých pruhů uzpůsobíme 

podle místnosti odlamovacím nožem.  
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Obrázek C.15 Rozložení PVC[16] 

 
Napojení pásu krytiny provedeme následujícím způsobem. Pásy umístíme na sebe 

s mírným přesahem, upravíme návaznost jejich vzorů a přelepíme lepicí páskou, abychom 

zabránily případnému posunutí pruhů. Provedeme spojovací řez. Místo řezu podložíme 

ocelovým příložníkem a podél druhého příložníku vedeme řez, kterým rozřízneme oba 

pásy. Odstraníme odřezky a pásy spojíme lepicí páskou. 

 

Obrázek C.16 Spojovací řez PVC[16] 

 
Odehneme pásy směrem ke středu místnosti a naneseme zubovou stěrkou lepidlo. Po 

odvětrání lepidla (10 minut) položíme první pás na rozetřené lepidlo. Další pásy musí bez 

mezery navazovat. Pásy následně odehneme v opačném směru a postup opakujeme. Po 

přilepení pásu v celé místnosti povrch převálcujeme přítlačným válcem. K zakončení PVC 

u stěny použijeme soklovou lištu PVC. Lišta je opatřena na zadní straně oboustrannou 

lepicí páskou, z které strhneme voskový papír a provedeme aplikaci lišty. 

 

Obrázek C.17 Lepení PVC[16] 
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7.6 Keramická dlažba 

Postup při přípravě podkladu a aplikaci samonivelační stěrky je stejný jako u podlahy 

z PVC. Musí být především dodržena technologická přestávka tři dny. 

V místnostech určených projektem musíme samonivelační stěrku opatřit penetračním 

nátěrem. Po 2 hodinách naneseme malířským válečkem hydroizolační nátěr ve dvou 

vrstvách. Dlažbu můžeme na hydroizolační nátěr klást až po 24 hodinách. 

Připravený podklad si rozměříme. Vyznačíme střed dlážděné plochy a od něj vyznačíme 

polohy dlaždic tak, aby dělené dlažby byly rovnoměrně na okraji plochy. 

Pomocí ruční míchačky připravíme v kbelíku lepidlo v poměru 6 l vody na 25 kg lepidla. 

Připravené lepidlo má dobu zpracování 2 hodiny. Na podklad rozprostřeme 6 mm tlustou 

vrstvu lepidla pomocí zubové stěrky.  

Dlažbu pokládáme podle rozměřeného podkladu směrem k vstupu do místnosti. Pokládka 

se provádí mírným vtlačením dlaždice do lepidlového lože a poklepáním gumovou 

paličkou. Konstantní velikost spáry mezi dlaždicemi zajistíme distančními křížky.  

 

Obrázek C.18 Nanášení lepidla a pokládka keramické dlažby[17] 

 
Po 24 hodinách začneme lepit keramický sokl. Lepidlo se připraví stejným způsobem jako 

při pokládce dlažby. Na stěnu naneseme zubovou stěrkou 6 mm lepidla. Soklový obklad 

vtlačíme do lepidla na stěně a podložíme distančními křížky. Při kladení soklů se musí 

dodržet průběh spár jako na podlaze. 

Spárování je možné provádět až po vytvrzení lepidla (24 hodin). V kbelíku si připravíme 

ruční míchačkou spárovací hmotu (7,5 l vody na 25 kg spárovací hmoty). Spárovací hmotu 

zatřeme důkladně gumovou stěrkou do spar tak, aby byly spáry zcela vyplněny. Po 
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zaschnutí (15 minut) odstraníme přebytečný materiál vlhkou houbou a necháme spáry 24 

hodin vytvrdit. Vynechávají se spáry u stěn a v rozích. 

 

Obrázek C.19 Odstranění přebytečného materiálu při spárování dlažby[17] 

 
Podlahu umyjeme a provedeme vyplnění spár u stěn a v rozích silikonem Ceresit CS 25. 

Spáry mezi keramickou dlažbou a PVC i spáry mezi keramickou dlažbou a stěrkou 

Atemit ESL překryjeme samolepící přechodovou lištou. 

 

Obrázek C.20 Přechodová lišta[18] 

8. Jakost kontrola kvality 

Kontroly budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu. Kontrolní a zkušební 

plán je zpracován na základě požadavků, které vyplývají z norem, předpisů nebo 

projektové dokumentace. O provedených kontrolách se provede zápis do stavebního 

deníku. Kontrolní a zkušební plán je zpracován v kapitole F této práce. 
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8.1 Vstupní kontroly 

Jako vstupní kontroly budou provedeny: kontrola PD a jiných dokumentů, převzetí 

pracoviště a kontrola materiálu 

8.2 Mezioperační kontroly 

Jako mezioperační kontroly budou provedeny: kontrola klimatických podmínek, kontrola 

způsobilosti pracovníků, kontrola strojů, kontrola podlahového vytápění a kontrola 

nášlapných vrstev. 

8.3 Výstupní kontroly 

Jako výstupní kontroly budou provedeny: kontrola povrchu a kontrola shody s PD. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V průběhu realizace budou dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý pracovník na stavbě bude proškolen o bezpečnosti 

práce a prevenci rizik. Při pracích se musí dodržovat povinnosti plynoucí z těchto nařízení 

vlády: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji popsána v kapitole G této práce. 
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10. Ekologie a vliv na životní prostředí 

S odpadem, který vznikne na stavbě, bude nakládáno podle platné legislativy. Na stavbě 

budou kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu 

přistaveny firmou Kroměřížské technické služby, s.r.o. Tato firma zajistí likvidaci odpadů 

na sběrném dvoře v Kroměříži anebo na skládce odpadů DEPOZ Nětčice. Během realizace 

se musí dodržovat tyto předpisy: 

Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Tabulka C.3 Výpis odpadů[8] 

Číselné označení Typ odpadu Doporučená likvidace 

081111 N 
Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla 

Sběrný dvůr 

080409 N 
Odpadní lepidla a těsnící materiály 
obsahující organická rozpouštědla 

Sběrný dvůr 

150101 O Papírové a lepenkové obaly Sběrný dvůr 
150102 O Plastové obaly Sběrný dvůr 
170203 O Plasty Sběrný dvůr 
170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet Sběrný dvůr 
170405 O Železo a ocel Sběrný dvůr 
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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
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1. Obecná charakteristika 

1.1 Základní údaje o stavbě 

Jedná se o novou stavbu, která se bude realizovat ve dvou etapách. V první etapě se bude 

budovat 1.NP přístavby na místě zbouraných budov masny v návaznosti na stávající 

výrobní prostory zrekonstruované v roce 2008. V přístavbě budou výrobní prostory 

k balení salámů do malospotřebitelských obalů, vstup pro zaměstnance a zákazníky, nová 

recepce s vrátnicí a technické zázemí pro chod celého objektu.  

Přístavba v první etapě bude jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená plochou střechou. 

Jedná se o skeletový nosný systém, doplněný o výplňové obvodové zdivo a příčky 

z keramických tvárnic Heluz. Sloupy skeletového systému a strop budou monolitické 

železobetonové, krytina na střeše bude povlaková. V přístavbě budou dvě výškové úrovně 

podlahy lišící se mezi sebou o 300 mm. Různé výškové úrovně podlahy korespondují 

s výškovými úrovněmi stávajících podlah a průběhu terénu. Přístavba se napojuje 

na stávající objekt, se kterým je dispozičně propojena, severovýchodní stěnou. 

Jihovýchodní a jihozápadní fasáda je bez oken. Okna a vstupy do objektu jsou pouze ze 

severozápadní strany. 

1.2 Základní koncepce zařízení staveniště 

Zařízení staveniště je navrženo pro technologickou etapu provádění podlah. V době 

realizace podlah bude už nově budovaný objekt téměř dokončen, proto je část objektu 

(místnost 0120) využívaná jako sklad materiálu. V místě, kde je navrženo zařízení 

staveniště se nacházejí zpevněné plochy s asfaltovým povrchem nebo plochy dodatečně 

zpevněné a opatřené asfaltovým povrchem. Tyto plochy jsou odvodněné do splaškové 

kanalizace a dostatečně únosné pro pohyb vozidel stavby, skladování materiálů a umístění 

objektů zařízení staveniště. Plochy určené pro skladování a umístění čerpadla na beton 

nebo míchačky jsou znázorněny na výkrese zařízení staveniště – příloha P1. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2000 mm. Přístup na staveniště bude 

uzamykatelnou branou širokou 5000 mm. Příjezd na staveniště je přes stávající parkoviště 

s asfaltovým povrchem ze silnice II. třídy. 



66 

Staveniště bude vybaveno čtyřmi mobilními kontejnery. Na vodovod a kanalizaci budou 

připojeny kontejnery, které slouží jako: kancelář a sprchy+záchod. Hlavní staveništní 

rozvaděč elektřiny bude napojen na rozvaděč stávajícího objektu. Na hlavní staveništní 

rozvaděč bude připojena kancelář. Elektřina do sprch+záchody a šatny se zavede 

vzájemným propojením kontejnerů. 

2. Objekty zařízení staveniště 

Objekty zařízení staveniště jsou navrženy jen ty nejnutnější. U řešené technologické etapy 

se na staveništi může vyskytovat současně jen 12 pracovníků. Většinu doby výstavby se na 

stavbě bude nacházet v průměru 5 pracovníků. Na staveništi budou tedy dostačující čtyři 

mobilní kontejnery, které budou složit jako kancelář stavbyvedoucího, záchod + sprcha, 

šatna k převlékání pracovníků a sklad. 

2.1 Kancelář stavbyvedoucího 

Jako kancelář stavbyvedoucího bude sloužit kontejner KOMA C3S 04, který je vybavený 

umyvadlem, toaletou, sprchovým koutem a průtokovým ohřívačem. 

 

Obrázek D.1 Kontejner KOMA C3S 04 [19] 

   
Tabulka D.1 Parametry kontejneru KOMA C3S 04 [19] 

Rám Žárově zinkovaný 
Šířka/výška/délka 2438/2800/6058 mm 
Okno 1765x1335 mm, 600x450 mm 
Okenní roleta Ano 
Podlaha Cementotřísková,  PVC v sanitární části GFC 
Dveře vnější ZK, oboustranně lakované, 875x2000 mm 
Dveře vnitřní Ano 
Elektro 2x380 V,4x220V 4xsvětlo   
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2.2 Záchod + sprcha 

Jako záchod + sprcha bude sloužit kontejner KOMA C3S 10, který je vybavený: 2x WC, 

2x pisoáry, 5x umyvadlo, 2x sprchový kout a vlastní ohřívač vody. 

 

Obrázek D.2 Kontejner KOMA C3S 10 [19] 

 
Tabulka D.2 Parametry kontejneru KOMA C3S 10 [19] 

Rám Žárově zinkovaný 
Šířka/výška/délka 2438/2800/6058 mm 
Okno 2x 600x540 mm 
Okenní roleta Ne 
Podlaha GFK s podlahovou vpustí 
Dveře vnější ZK, oboustranně lakované, 875x2000 mm 
Dveře vnitřní Ano 
Elektro 2x380 V,4x220V 2xsvětlo   

2.3 Šatna 

Jako šatna bude sloužit kontejner KOMA CL01. 

 

Obrázek D.3 Kontejner KOMA CL01 [20] 
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Tabulka D.3 Parametry kontejneru KOMA CL01 [20] 

Rám Žárově zinkovaný 
Šířka/výška/délka 2438/2800/6058 mm 
Okno 1765x1335  mm 
Okenní roleta Ano 
Podlaha Cementotřísková s PVC 
Dveře vnější ZK, oboustranně lakované, 875x2000 mm 
Dveře vnitřní Ne 
Elektro 2x380 V,4x220V 2xsvětlo   

2.4 Sklad drobného nářadí a materiálu 

Jako sklad drobného nářadí a materiálu bude sloužit kontejner KOMA ZL 2-20. 

 

Obrázek D.4 Kontejner KOMA ZL 2-20 [21] 

 
Tabulka D.4 Parametry kontejneru KOMA ZL 2-20 [21] 

Rám Lakovaný, svařovaná ocel 
Šířka/výška/délka 2438/2800/6058 mm 
Okno Ne 
Okenní roleta Ne 
Podlaha Ocel 
Dveře vnější Dvoukřídlá ocelová 
Dveře vnitřní Ne 
Elektro Ne   

 

3. Skládky 

Materiál bude na stavbu navážen postupně a skladován podle druhu materiálu. Na 

skladování drobného materiálu a nářadí bude na staveništi k dispozici skladový kontejner 

KOMA. Ostatní materiály budou skladovány na skladce materiálu vedle vstupu do objektu, 
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nebo uvnitř objektu v místnosti 0120. Skládka materiálu vně objektu se nachází na 

stávajícím parkovišti s asfaltovým povrchem. 

4. Oplocení 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením Tempoline. Mobilní oplocení je tvořeno 

nosnými patkami, do kterých se zasouvají konce jednotlivých plotových dílců. Jednotlivé 

dílce jsou mezi sebou navzájem spojeny v horní části zajišťovací sponou. Nosné patky 

Tempoline jsou plastové. Patky mají hmotnost 26 kg a rozměry 680x245x140 mm. Plotový 

dílec váží 17 kg a jeho rozměry jsou 2000x2500mm. Brána na staveniště je vytvořena 

z těchto plotových dílců. Vytvoří se tak, že v místě průjezdu se neosadí nosná patka a dílce 

se nespojí zajišťovací sponou. Vznikne tak brána široká 5000 mm. 

5. Dopravní trasy 

Doprava materiálu na staveniště a napojení na komunikaci je řešeno v příloze P2. Příjezd 

na staveniště je přes stávající parkoviště s asfaltovým povrchem ze silnice II. třídy z ulice 

Hulínská. 

6. Likvidace zařízení staveniště 

Po celkovém dokončení stavby budou kontejnery odpojeny od inženýrských sítí 

a likvidovány postupným rozebíráním tak, aby bylo možné jejich další použití. Bude 

demontováno elektrické vedení a staveništní rozvaděč. Dále se rozebere mobilní oplocení 

a celé staveniště se uklidí a předá. 

7. Spotřeba energií zařízení staveniště 

7.1 Spotřeba vody 

Qn = (Pn x Kn) / (t x 3600) 

Qn … vteřinová spotřeba vody [l/s] 

Pn … spotřeba vody za směnu [l/den] 
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Kn … koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (1,6 příprava hmot, 2,7 hygienické 

potřeby, 1,25 pomocná výroba 

Tabulka D.5 Spotřeba vody 

Potřeba pro MJ Počet MJ Norma [l/MJ] 
Potřebné 

množství [l] 
A – voda provozní (maximální dlouhodobý odběr) 
Míchání stěrky 25 kg 39 7,5 292,5 
B – voda pro hygienické potřeby 
Hygiena 1 osoba 12 40 480 
C – voda pro údržbu 
Mytí pomůcek    200 

 
Qn = (292,5 x 1,6 + 480 x 2,7 + 200 x 1,25) / (8 x 3600) = 0,1 l/s 

Q = Qn + 0,2 Qn = 0,1 + 0,2 x 0,1 = 0,12 l/s 

7.2 Spotřeba elektrické energie 

Při výpočtu příkonu spotřebičů, počítám jen s největším odběrem. Venkovní osvětlení 

neuvažuji. Stavba nebude probíhat v nočních hodinách. 

P = 1,1 x ((0,5 x P1 + 0,8 x P2)2 + (0,7 x P1)2)0,5 

1,1 … koeficient ztráty 

0,5 a 0,7 … koeficient současnosti pro elektrické motory 

0,8 … koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

Tabulka D.6 Spotřeba elektrické energie 

Potřeba pro Příkon [kW] [ks] Celkem [kW] 
P1 – příkon spotřebičů 
Tryskací stroj 11 1 11 
Ruční bruska 2,6 2 5,2 
Velký vysavač 4 1 4 
Malý vysavač 1,2 2 2,4 
Suma celkem 22,6 
P2 - osvětlení 

Kancelář 
0,04 2 0,08 
0,01 2 0,02 

Záchod + šatna 0,04 4 0,16 
Halogen 2 x 500 W 1 2 2 
Suma celkem 2,26 

 
P = 1,1 x ((0,5 x 22,6 + 0,8 x 2,26)2 + (0,7 x 22,6)2)0,5 = 22,6 kW  
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E. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
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1. Stroje pro betonáž drátkobetonu 

1.1 Autodomíchávač Stetter AM 12 C na podvozku Scania 8x4 

Autodomíchávač bude sloužit k dopravě betonové směsi na stavbu. K vypouštění betonové 

směsi z autodomíchávače do násypky čerpadla na beton bude sloužit otočný žlab dlouhý 

1450 mm, který je součástí autodomíchávače. 

 

Obrázek E.1 Autodomíchávač Stetter AM 9 C na podvozku Scania 8x4[19] 

 
Tabulka E.1 Parametry Stetter AM 9 C na podvozku Scania 8x4[19][20] 

Celková délka  [mm] 9200 
Celková šířka  [mm] 2500 
Celková výška  [mm] 3780 
Jmenovitý objem  [m3] 9 
Geometrický objem  [l] 15660 
Stupeň plnění  [%] 57 
Otáčky bubnu  [U/min] 0-12/14 
Sklon bubnu  [°] 11,2 

1.2 Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005D  

Čerpadlo betonu bude sloužit k dopravě betonové směsi na místo zpracování. Čerpadlo 

bude vybaveno hadicí PX Ultraflex dlouhou 65 m. 
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Obrázek E.2 Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister BSA 1005D[21] 

 
Tabulka E.2 Parametry Putzmeister BSA 1005D[21] 

Maximální výkon [m3/h] 52 
Maximální dopravní tlak [bar] 70 
Počet zdvihů za minutu  35 
Průměr dopravních válců [mm] 180 
Zdvih dopravních pístů [mm] 1000 
Výkon dieselového motoru  [kW] 58 
Hmotnost [kg] 3000 

1.3 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 

Plovoucí vibrační lišta bude použita na hutnění betonové směsi. Součástí plovoucí vibrační 

lišty je i oboustranný duralový profil Huracan dlouhý 3 m. 

 

Obrázek E.3 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H[22] 
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Tabulka E.3 Parametry plovoucí vibrační lišty Enar Huracan H[22] 

Hmotnost [kg] 14,5 
Objem nádrže [l] 0,7 
Odstředivá síla [kN] 200 
Otáčky motoru [ot] až 9000 
Palivo  bezolovnatý benzín 
Výkon [HP/ot] 1,6/7000 
Zdvihový objem [cm3] 35,8 

1.4 Jednorotorová hladička Barikell 4-90/H 

Hladička bude použita k jemnému dorovnání tvrdnoucí betonové směsi hladícím talířem 

a k následnému dokonalému vyhlazení povrchu betonové plochy hladícími lopatkami. Tato 

hladička bude použita také na vyhlazení epoxidové stěrky. 

 

Obrázek E.4 Jednorotorová hladička Barikell 4-90/H[23] 

Tabulka E.4 Parametry jednorotorové hladičky Barikell 4-90/H[23] 

Průměr hladících lopatek [mm] 900 
Hmotnost [kg] 75 
Motor  Honda GX 160 
Výkon motoru [kW] 4 
Výška [mm] 1320 
Šířka  [mm] 920 

1.5 Řezač spár NORTON CLIPPER CS 451 P13 

Řezač spár bude použit k řezání dilatačních spár. Součástí řezače spár bude i diamantový 

kotouč určený k řezání armovaného betonu. 
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Obrázek E.5 Řezač spár NORTON CLIPPER CS 451 P13[24] 

 
Tabulka E.5 Parametry řezače spár NORTON CLIPPER CS 451 P13[24] 

Akustický tlak [dB] 88 
Výkon [W] 9600 
Maximální hloubka řezání [mm] 170 
Délka [mm] 1180 
Šířka [mm] 538 
Výška [mm] 1040 
Hmotnost [kg] 112 
Otáčky nátroje [ot/min] 2573 
Pohon  Motor Honda GX 390 
Objem vodní nádrže [l] 25 

1.6 Rotační laser Topcon RL-H4C s laserovým senzorem Topcon LS-80L 

Rotační laser bude na stavbě sloužit k zajištění správné výškové polohy podlahových 

vpustí, žlabů a rovinnosti betonové desky. Rotační laser bude připevněn k stativu 

Profi FS20 a laserový senzor bude připevněn k výsuvné nivelační lati Flexi pomocí držáku. 

 

Obrázek E.6 Rotační laser Topcon RL-H4C, laserový senzor Topcon LS-80L, stativ GeoFennel Profi FS20, 

nivelační lať GeoFennel Flexi[25] 
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Tabulka E.6 Parametry rotačního laseru Topcon RL-H4C, laserového senzoru Topcon LS-80L, stativu 

GeoFennel Profi FS20, nivelační latě GeoFennel Flexi[25] 

Rotační laser Topcon RL-H4C 
Laserový paprsek  Červený viditelný 
Dosah [m] Ø800 
Přesnost [mm/m] 2,4/50 
Rychlost otáček [ot/min] 600 
Provozní doba [hod] 60 
Rozměry [mm] 177x196x217 
Hmotnost [kg] 2,6 
Laserový senzor Topcon LS-80L 
Přesnost [mm] ±1 
Zvukový signál  Ano 
Provozní doba [hod] 120 
Stativ GeoFennel Profi FS20 
Maximální výška [cm] 165 
Minimální výška [cm] 105 
Hmotnost [kg] 3,5 
Nivelační lať GeoFennel Flexi 
Výsuvná  Ano 
Vhodná pro upevnění snímačů  Ano 
Maximální délka [m] 2,4 
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2. Stroje k provádění epoxidových podlah 

2.1 Tryskací stroj BLASTRAC 1-10DS Global 

Tryskací stroj bude sloužit k přípravě podkladu před nanášením epoxidové podlahy. 

 

Obrázek E.7 Tryskací stroj BLASTRAC 1-10DS Global[26] 

 
Tabulka E.7 Parametry tryskacího stroje BLASTRAC 1-10DS Global[26] 

Pracovní šířka [mm] 254 
Motor  11kW/400V-50Hz/32A 
Výkon tryskání [m2/hod/betonu] 200 
Hmotnost [kg] 325 
Délka/šířka/výška [mm] 1880/400/1060 
Použití  Beton/kámen/asfalt/ocel 

2.2 Ruční bruska BLASTRAC BGV-180AV 

Ruční bruska bude sloužit k ručnímu broušení krajů a detailů. Bruska bude vybavena 

brusným diamantovým kotoučem Ø 180 mm. 

 

Obrázek E.8 Ruční bruska BLASTRAC BGV-180AV[27] 
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Tabulka E.8 Parametry ruční brusky BLASTRAC BGV-180AV[27] 

Pracovní záběr [mm] Ø180 
Motor  2,6kW/230V-50Hz/16A 
Otáčky [ot/min] 6600 
Hmotnost [kg] 5,4 
Délka/šířka/výška [mm] 495/185/325 
Použití  Beton/kámen/asfalt 

2.3 Průmyslový vysavač BLASTRAC DBC-654 

Průmyslový vysavač bude použit k odsávání prachu od tryskacího stroje, planetové brusky 

a k vysátí celé upravované betonové plochy. Součástí vysavače je i 15 m odsávacího 

potrubí Ø127 mm, 20 m odsávacího potrubí Ø51 mm a hubice na vysávání. 

 

Obrázek E.9 Průmyslový vysavač BLASTRAC DBC-654[28] 

 
Tabulka E.9 Parametry průmyslového vysavače BLASTRAC DBC-654[28] 

Motor  4kW/400V-50Hz/32A 
Hmotnost [kg] 365 
Šířka/délka/výška [mm] 830/1410/1560 
Objem nádrže [l] 87,5 
Průměr hadice [mm] Ø127 
Použití při  Broušení, frézování, tryskání 



2.4 Průmyslový vysavač

Průmyslový vysavač bude sloužit k

i 10 m odsávacího potrubí Ø

Obrázek E

 
Tabulka E.10 Parametry průmyslového

Motor  
Hmotnost [kg]
Šířka/délka/výška [mm]
Objem nádrže [l]
Průměr hadice [mm]
Použití při  

2.5 Horizontální míchač

Horizontální míchačka bude sloužit k

Obrázek E.11

myslový vysavač BLASTRAC BDC-1112 

 bude sloužit k odsávání prachu od ruční brusky. Sou

Ø38 mm. 

 

E.10 Průmyslový vysavač BLASTRAC BDC-1112[29]

myslového vysavače BLASTRAC BDC-1112[29] 

 1,2kW/230V-50Hz/16A 
[kg] 12,7 
[mm] 400/400/560 
[l]  25 
[mm] Ø38 
 Ruční broušení a frézování 

míchačka BAMA Quick mixer 100L  

ka bude sloužit k přípravě plastmalty. 

 

11 Horizontální míchačka BAMA Quick mixer 100L[30]

80 

. Součástí vysavače je 

[29]  

[30]  
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Tabulka E.11 Parametry horizontální míchačky BAMA Quick mixer 100L[30] 

Motor  1,5kW/400V-50Hz/16A 
Výška/šířka/délka [mm] 1200/640/800 
Otáčky [ot/min] 46 
Vyprazdňovací výška [mm] 600 
Hmotnost [kg] 124 
Míchací kapacita [l] 75 

2.6 Ruční míchačka Makita UT120 

Pomocí ruční míchačky se bude míchat pryskyřice. Součástí je míchací metla Ø140 mm. 

 

Obrázek E.12 Ruční míchačka Makita UT120[31] 

 
Tabulka E.12 Parametry ruční míchačky Makita UT120[31] 

Příkon [W] 1150 
Otáčky [ot/min] 0-580 
Upínání  M14 
Hmotnost [kg] 4,3 

2.7 Váha můstková Selva 1TA12 

Váha bude sloužit k přesnému dávkování při míchání plastmalty. 

 

Obrázek E.13 Váha můstková Selva 1TA12[32] 
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Tabulka E.13 Parametry váhy můstkové Selva 1TA12[32] 

Váživost [kg] 150 
Přesnost [g] 50 
Vážící plocha [mm] 300/400 
Napájení  AC 230 V/AKU 6 V 
Šířka/výška/délka [mm] 300/840/550 

2.8 Parketová bruska BONA Maxima plus 

Parketová bruska bude sloužit k přebroušení povrchu stěrky ESL. Jako brusný materiál 

bude použita brusná mřížka. 

 

Obrázek E.14 Parketová bruska BONA Maxima plus[33] 

Tabulka E.14 Parametry parketové brusky BONA Maxima plus[33] 

Napájení [V] 230 
Výkon [W] 1300 
Průměr kotouče [mm] 400 
Otáčky [ot/min] 154 
Hmotnost [kg] 50,6 

2.9 Planetová bruska BLASTRAC BMG-580 Pro 

Planetová bruska bude sloužit k přebroušení stěrky EPT 80. 

 

Obrázek E.15 Planetová bruska BLASTRAC BMG-580 Pro[34] 
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Tabulka E.15 Parametry Planetové brusky BLASTRAC BMG-580 Pro[34] 

Pracovní záběr [mm] Ø550 
Motor  7,5kW/400V-50Hz/32A 
Otáčky [ot/min] 350-1000 
Hmotnost [kg] 285 
Délka/šířka/výška [mm] 1100/460/1350 
Použití  Beton/kámen/asfalt 

 

2.10 Staveništní rozvaděč AROVA SERVIS ESR 4 

Staveništní rozvaděč bude sloužit k připojení elektrických zařízení na stavbě. 

 

Obrázek E.16 Staveništní rozvaděč AROVA SERVIS ESR 4[35] 

 
Tabulka E.16 Parametry staveništního rozvaděče AROVA SERVIS ESR 4[35] 

Přívod 3x380V/63A  
Zásuvky 220V/16A 6 kusů 

3x380V/16A 2 kusy 
3x380V/32A 3 kusy 
3x380V/63A 1 kus 

Zaručené krytí IP 44/21  
Proudový chránič 63/4/0,030A 2 kusy 
Elektroměr  1 kus 
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3. Dopravní prostředky 

3.1 Třístranný sklápěč IVECO Eurocargo ML 120EL 22 s rukou HIAB 088ES-2 

Třístranný sklápěč bude sloužit k dopravě materiálu a strojů na stavbu. K nakládání 

a vykládání bude využívat hydraulickou ruku. 

 

Obrázek E.17 Sklápěč IVECO Eurocargo ML 120EL 22 s rukou HIAB 088ES-2[36] 

 

Obrázek E.18 Nosnost a dosah hydraulické ruky HIAB 088ES-2[36] 
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Tabulka E.17 Parametry sklápěče IVECO Eurocargo ML 120EL 22 s rukou HIAB 088ES-2[36][37] 

Celková délka [mm] 5790 
Celková výška [mm] 2595 
Rozchod předních kol [mm] 1827 
Rozchod zadních kol [mm] 1745 
Délka sklápěcí nástavby [mm] 4200 
Šířka sklápěcí nástavby [mm] 2350 
Výška sklápěcí nástavby [mm] 500 
Pohotovostní hmotnost podvozku [kg] 3905 
Užitečná hmotnost podvozku [kg] 8085 
Hmotnost sklápěcí nástavby  [kg] 690 
Hmotnost ruky [kg] 1080 
Typ motoru  Vznětový motor tector F4A 
Zdvihový objem motoru [cm3] 5880 
Výkon motoru [kW] 160 při 2700 ot/min 
Převodovka  9S-75 TD, 9 stupňů vpřed a 1 vzad  

3.2 Paletový vozík ELKOV B-BF AR 

Paletový vozík bude sloužit k manipulaci s materiálem na paletách. Pro snadnou 

manipulaci je vybaven pryžovými koly. 

 

Obrázek E.19 Paletový vozík ELKOV B-BF AR[38] 

 
Tabulka E.18 Parametry paletového vozíku ELKOV B-BF AR[38] 

Délka vidlic [mm] 1150 
Rozteč vidlic [mm] 520 
Výška zdvihu [mm] 85-200 
Nosnost [kg] 2500 
Hmotnost [kg] 80 
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4. Seznam nářadí 

Ruční hladítko Enar TRO 1800 MG 

Ruční sponkovačka 

Řezačka polystyrenu STORCH PROCUT BASIC 

Smeták 

Pákové dvouruční nůžky 

Nůžky na plech 

Gola sada 

Vodováha 

Kovové hrábě 

Stavební kolečko 60 l 

Stavební kbelík 

Zednický sekáč 

Tavná pistol 

Váleček malířský 

Váleček lakovací 

Nerezová stěrka 

Gumová stěrka 

Zubová stěrka 

Nerezové hladítko 

Nerezové hladítko ve tvaru fabionu 

Hladítko s brusnou mřížkou 

Výtlačná rámová pistole 
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Aplikační bedna EDCO 

Ocelový příložník 

Odlamovací nůž 

Přítlačný válec 

Gumová palička 

Ruční řezačka na obklady 

Mycí houba 

Halogen 2x500 W na stojanu 

Abramsův kužel 

Teploměr 

Vlhkoměr 

Ohmmetr 
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F. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
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1. Kontrolní a zkušební plán drátkobetonu 
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1.1 Vysvětlivky k tabulkové část 

TDI= technický dozor investora 

PD= projektová dokumentace 

SD= stavební deník 

OOP= osobní ochranné pomůcky 

1.2 Vstupní kontroly 

Bod 1: Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se správnost, úplnost a platnost projektové dokumentace. Projektová 

dokumentace musí být vyhotovená autorizovanou osobou činnou ve výstavbě a schválena 

příslušným stavebním úřadem.  

Bod 2: Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště se musí zkontrolovat výška oplocení staveniště, která musí být 

minimálně 1,8 m. Provede se vizuální kontrola, jestli není hydroizolace mechanicky 

porušena. Dále se provede kontrola rovinnosti podkladu, u které je stanovena mezní 

odchylka ± 9 mm/2 m.  

Bod 3: Kontrola materiálu 

Podle dodacího listu se kontroluje u materiálu dovezeného na stavbu jeho množství 

a neporušenost. Kvalita dodaných materiálů je dokladována certifikáty a prohlášeními 

o shodě výrobce. U dodávky drátkobetonu se kontrolují údaje na dodacím listě, jestli 

odpovídají specifikaci požadovaných vlastností určených projektem. Při přejímce se 

provádí pouze kontrola konzistence, ke které bude na stavbě k dispozici Abramsův kužel. 

1.3 Mezioperační kontroly 

Bod 4: Kontrola klimatických podmínek 

Při příchodu na stavbu případně před započetím prací se musí zkontrolovat teplota. 

Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek je možné pracovat nebo jaká 

opatření je nutno provést. Ukládání drátkobetonu včetně hlazení a řezání dilatačních spar 

musí probíhat za teploty od 5°C do 30°C.  Prostor musí být při betonáži v letních měsících 
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zabezpečen proti vzniku průvanu tak, aby nedocházelo k nadměrnému vysychání povrchu 

betonu (utěsnění oken, vrat a dveří). Při betonáži v zimních měsících musí být prostor haly 

temperován tak, aby teplota v hale neklesla pod 5°C a teplota podkladu byla alespoň 0°C. 

Bod 5: Kontrola způsobilosti pracovníků 

Zkontroluje se, jestli jsou pracovníci proškoleni o BOZP, PO a provozem na stavbě. Dále 

musí prokázat svoji odbornou způsobilost průkazy, certifikáty či jinými dokumenty. Při 

práci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Pracovníci mohou být 

podrobeni dechové zkoušce. 

Bod 6: Kontrola strojů 

Kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, zda 

elektrické přístroje neprobíjí a různá jiná mechanická poškození. 

Bod 7: Kontrola dilatačních pásků 

Kontrolujeme umístění dilatačních pásků na obvodových stěnách a instalacích. Dilatační 

pásek musí přesahovat minimálně o 20 mm plánovanou tloušťku drátkobetonu. 

Bod 8: Kontrola tepelné izolace 

Přesahy PE fólie, která tvoří separační vrstvu tepelné izolace, musí být minimálně 150 mm.  

U tepelné izolace kontrolujeme tloušťku desek podle projektové dokumentace a velikost 

mezer. Mezery mezi deskami tepelné izolace větší než 2 mm se musí vyplnit tepelně 

izolačním materiálem. 

Bod 9: Kontrola podlahových žlabů a vpustí 

U podlahových žlabů a vpustí kontrolujeme jejich napojení do kanalizace, výškovou 

úroveň horních hran, polohu podle projektové dokumentace a jejich kotvení k podkladu. 

Bod 10: Kontrola výztuže 

Kontroluje se vzdálenost mezi distančními lištami, která nesmí překročit 500 mm. Dále se 

kontrolují přesahy KARI sítí, které musí být minimálně 300 mm a spojení KARI sítí 

vázacím drátem. 
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Bod 11: Kontrola drátkobetonu 

Kontrolujme tloušťku vrstvy a spád předepsaný v projektové dokumentaci. Drátkobeton se 

nesmí ukládat z výšky větší než 1,5 m. Při provádění kontrolujeme, jestli je vrstva 

drátkobetonu zhutňována a hlazena předepsaným způsobem. Z vyhlazeného povrchu nesmí 

vystupovat výztužné drátky a maximální povolené odchylky rovinnosti jsou ±2 mm/2 m. 

Bod 12: Kontrola dilatačních spár 

Dilatační spáry musí být minimálně do 1/3 tloušťky vrstvy drátkobetonu. Maximální 

vzdálenost dilatačních spár je 6 m. Mezní odchylky přímosti hran jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka F.1 Odchylky přímosti hran dilatačních spár 

Délka spáry [m] Mezní odchylka [± mm] 
Do 1 4 
1 – 4 6 
4 – 8 10 
Více než 8 15 

1.4 Výstupní kontroly 

Bod 13: Kontrola povrchu 

Kontroluje se rovinnost povrchu, která má mezní odchylku ±2 mm/2 m. Kontroluje se také, 

jestli u stěn a prostupujících instalací vyčnívají dilatační pásky minimálně 20 mm nad 

desky. Dále se kontroluje spád v místnostech předepsaných projektovou dokumentací. 

Bod 14: Kontrola dilatačních spár 

Kontroluje se hloubka dilatačních spár, která musí být minimálně do 1/3 tloušťky desky 

(při tloušťce desky 180 mm je to 60 mm). Maximální vzdálenost dilatačních spár je 6 m. 

Mezní odchylky přímosti hrana jsou uvedeny v tabulce u bodu 12. 
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2. Kontrolní a zkušební plán nášlapných vrstev 
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2.1 Vysvětlivky k tabulkové části 

TDI= technický dozor investora 

PD= projektová dokumentace 

SD= stavební deník 

OOP= osobní ochranné pomůcky 

2.2 Vstupní kontroly 

Bod 1: Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se správnost, úplnost a platnost projektové dokumentace. Projektová 

dokumentace musí být vyhotovená autorizovanou osobou činnou ve výstavbě a schválena 

příslušným stavebním úřadem.  

Bod 2: Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště se musí zkontrolovat výška oplocení staveniště, která musí být 

minimálně 1,8 m. Zkontroluje se rovinnost podkladu z drátkobetonu, která má mezní 

odchylku ±2 mm/2 m. Podklad nesmí mít zbytkovou vlhkost větší než 4%. Dále se 

kontroluje spád v místnostech předepsaných projektovou dokumentací a provedení 

dilatačních spár (jejich hloubka, přímost a vzájemná poloha – parametry uvedeny 

v kontrolním a zkušebním plánu drátkobetonu v bodě 12). 

Bod 3: Kontrola materiálu 

Podle dodacího listu se kontroluje u materiálu dovezeného na stavbu jeho množství 

a neporušenost. Kvalita dodaných materiálů je dokladována certifikáty a prohlášeními 

o shodě výrobce. 

2.3 Mezioperační kontroly 

Bod 4: Kontrola klimatických podmínek 

Při příchodu na stavbu případně před započetím prací se musí zkontrolovat teplota. 

Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek je možné pracovat. Během 

provádění epoxidových stěrek musí mít podklad teplotu minimálně 18 °C. Tato teplota 

musí být dodržena i při řezání dilatačních spar. Lepení keramické dlažby se smí provádět, 
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jestliže teplota podkladu neklesne pod +5 °C. Při lepení PVC musí být teplota podkladu 

nejméně 18 °C. Tmelení dilatačních spar se smí provádět za teploty vetší než 15 C.  

Bod 5: Kontrola způsobilosti pracovníků 

Zkontroluje se, jestli jsou pracovníci proškoleni o BOZP, PO a provozem na stavbě. Dále 

musí prokázat svoji odbornou způsobilost průkazy, certifikáty či jinými dokumenty. Při 

práci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Pracovníci mohou být 

podrobeni dechové zkoušce. 

Bod 6: Kontrola strojů 

Kontroluje se hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, zda 

elektrické přístroje neprobíjí a různá jiná mechanická poškození. 

Bod 7: Kontrola podlahového vytápění 

Před instalací topné elektrické rohože se musí změřit její elektrický odpor. Hodnota odporu 

musí být shodná s hodnotou uvedenou na štítku, tolerance je ±10 %. Při provádění musíme 

především zkontrolovat, zda je teplotní čidlo minimálně 500 mm v topné zóně a jestli není 

porušen topný kabel. 

Bod 8: Kontrola nášlapných vrstev 

Před prováděním nášlapných vrstev se zkontroluje vlhkost podkladu. U epoxidových 

stěrek nesmí mít podklad větší vlhkost jak 4%, u PVC 3,5% a u keramické dlažby 5%. 

Kontroluje se, jestli jsou práce prováděny podle technologického předpisu. Jedná se 

o kontroly vyznačení dilatačních spar na zdech. U PVC a keramické dlažby kontrolujeme, 

aby se v místnosti pokládala dlažba nebo PVC stejné výrobní šarže a bylo tak zabráněno 

rozdílům v barvě nebo dekoru. U Keramické dlažby kontrolujeme dosednutí dlažby 

a používání distančních křížků.  
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2.4 Výstupní kontroly 

Bod 9: Kontrola povrchu 

Kontroluje se rovinnost povrchu, která má mezní odchylku ±2 mm/2 m. Dále se kontroluje 

provedení dilatačních spár (jejich hloubka, přímost a vzájemná poloha – parametry 

uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu drátkobetonu v bodě 12). Povrch podlahy nesmí 

vykazovat žádné vady (trhliny, rýhy, vlny, apod.) a musí odpovídat požadavků 

stanovených v projektové dokumentaci (skluznost, hygienické požadavky). Podlahové 

žlaby a vpusti nesmí vystupovat nad povrch podlahy.  

Bod 10: Kontrola shody s projektovou dokumentací 

Kontroluje se, jestli nášlapné vrstvy v jednotlivých místnostech odpovídají projektové 

dokumentaci a jestli byly dodrženy všechny požadavky stanovené na povrch podlah 

(rovinnost, skluznost, mechanická a chemická odolnost). U antistatické podlahy se provádí 

zkouška antistatických vlastností. 
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G. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
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1. Legislativa 

Tato zpráva obsahuje popis bezpečnosti o ochrany zdraví při práci během technologické 

etapy provádění podlah. O problematice bezpečnosti pojednává zejména tato legislativa. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

2. Požadavky na zařízení staveniště 

2.1 Obecné požadavky 

Níže uvedené požadavky musí být splněny z důvodu ohrožení zdraví jak pracovníků, tak 

i lidí v okolí staveniště. K ohrožení by mohlo dojít při nezamezení prašnosti a hlučnosti 

(porušení sluchu, dýchání). Dalším rizikem je srážka člověka s vozidlem užívaným na 

stavbě při výjezdu ze staveniště. Při výjezdu by mohlo dojít také k dopravní nehodě. 

Staveniště musí být zřetelně vyznačeno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. 

Při vniknutí nepovolaných osob by došlo k porušení staveništního řádu. Toto porušení by 

mohlo vést i ke vzniku úrazu případně smrti. 

• Staveniště musí být oploceno do výšky minimálně 1,8 m. Součástí oplocení bude 

i uzamykatelná brána. Před vstupem na staveniště bude upozorňující tabule: 

nepovolaným vstup zakázán. Před výjezd na komunikaci bude osazena značka: stůj, dej 

přednost v jízdě. Na přilehlé komunikaci budou umístěny značky: pozor, výjezd vozidel 

stavby. 

• Na staveništi, kde pracují zahraniční pracovníci, musí být na výstražných nebo 

nařizujících bezpečnostních sdělení použity vhodné symboly. 
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• Skladované materiály musí být ukládány na skládku tak, aby byla zajištěna jejich 

stabilita a neohrozily zdraví a bezpečnost osob. 

• Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

• Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí mít pracovní obuv, aby byli 

chráněni proti případnému proříznutí podrážky ostrými předměty. Všichni pracovníci 

musí používat přilby. 

• Na staveništi musí být koordinátor BOZ, který dbá na bezpečnost. Pracovníci na stavbě 

jsou povinni řídit se jeho rozhodnutími. 

2.2 Zařízení pro rozvod energie 

Popis bezpečnostních nařízení, která snižují riziko poranění osob elektrickým proudem, 

vzniku požáru nebo výbuchu. 

• Stavební rozvaděč musí být navržen tak, aby nebyl zdrojem nebezpečí: požár, výbuch. 

• Rozvaděč musí splňovat požadavky uvedené v příslušných normách. Ve stanovených 

časových intervalech se musí na rozvaděči provádět revize. 

• Elektrická zařízení, která nejsou uvedená do chodu, musí být vypnuta a odpojeny od 

přívodu elektrické energie. 

2.3 Pohyb na staveništi 

• Komunikace pro pěší musí být minimálně 0,75 m (1,5 m při oboustranném provozu) 

• Překážky na komunikacích musí být označeny příslušnými značkami 

• Na staveništi se musí podlahy a komunikace pravidelně uklízet, aby nedošlo 

k podvrtnutí nohy při pohybu osob po staveništi. 

• Musí být zabráněno přístupu na střechu,kde se nepracuje (volné okraje střechy nejsou 

zajištěny proti pádu), 
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3. Požadavky na bezpečný provoz strojů 

Obsluhu strojů mohou provádět pouze pracovníci, kteří vlastní průkaz strojníka nebo mají 

odbornou způsobilost pro práci s daným strojem, popřípadě jsou proškoleni.  

• Pracovníci musí znát umístění lékárničky ve stroji nebo v jeho blízkosti, aby mohli 

poskytnout první pomoc v případě zranění. 

• Na stavbě musí být přístup k telefonu s kontakty na rychlou záchrannou službu 155, 

hasičský záchranný sbor 150, Policii ČR 158 a na integrovaný záchranný systém 112. 

• Obsluha stroje musí mít předepsané ochranné pomůcky. 

• Před, během a po uvedení stroje do provozu musí strojník provádět prohlídky stroje 

a vést o nich záznamy do provozního deníku. 

• Stroje musí svým stavem odpovídat bezpečnému použití. Stroj, kterému chybí nebo má 

poškozené ochranné zařízení, se používat nesmí. 

• Stroje se musí používat k činnostem, pro které jsou určeny. 

• Při zjištění poruchy během provozu, která může narušit bezpečnost práce, musí být stroj 

odstaven a zajištěna jeho oprava. 

• Při skončení práce musí být stroj zajištěn proti zneužití neoprávněnou osobou. 

• Stroj se musí používat tak, jak je uvedeno v návodu výrobce. 

• Strojem se nesmí přejíždět elektrické kabely, pokud nejsou vhodně chráněny před 

mechanickým poškozením. 

• Při práci se strojem musí být zajištěn dostatečně velký manipulační prostor určený pro 

tento stroj se zřetelem na organizaci práce. 

4. Požadavky při provádění prací 

• Při práci s ručním nářadím si musí pracovník zkontrolovat, jestli není poškozené. 

Především pevné uchycení násady, dobré ostří u nožů a pil. 
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• Rukojeti a úchopové části je nutné udržovat čisté a suché aby nedošlo k vyklouznutí 

nářadí z ruky. 

• Nádoba určená k míchání hmot musí být zabezpečená proti pohybu na podlaze. Do 

nádoby se nesmí během míchání nějak zasahovat. 

• Před zapojením elektrického zařízení do sítě se musíme přesvědčit, že je spínač zařízení 

vypnutý. 

• Při práci s chemickými látkami musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání. 

• Pracovníci musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, které odpovídají 

vykonávané práci.  
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ZÁVĚR 

Tématem této bakalářské práce bylo popsat technologickou etapu provádění podlah. 

V práci jsou zpracované technologické předpisy pro drátkobeton a nášlapné vrstvy podle 

platných norem a projektové dokumentace. Jednotlivé pracovní postupy a řešení skladeb 

podlah byly konzultovány s odborníkem v oboru. Pro celou etapu byl zhotoven časový 

plán v programu CONTEC a položkový rozpočet v programu Build power. Práce se dále 

zabývá návrhem vhodné strojní sestavy, zajištěním kvality podlah, bezpečností a ochranou 

zdraví při práci a zařízením staveniště včetně dopravních tras materiálu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

NP – nadzemní podlaží 

SO – stavební objekt 

EPS – expandovaný polystyrén 

PUR – polyuretan 

PE – polyetylen 

VaK – vodárny a kanalizace 

ČOV – čistírna odpadních vod 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO – požární ochrana 

PD – projektová dokumentace 

ČSN – česká technická norma 

ČSN EN – harmonizovaná evropská norma 
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