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Abstrakt 

Cílem této bakaláøské práce je øe�ení sanaèních prací u pøestavby a stavebních 

úprav zemìdìlského objektu na domov pro seniory v Jaronicích, které jsou èástí obce 

Dubné. Souèástí této práce je technická zpráva zaøízení staveni�tì, technologické 

pøedpisy sanaèních prací, kontrolní a zku�ební plány, návrh strojní sestavy, dopravní 

vztahy, plán bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, environmentální plán, polo�kový 

rozpoèet a harmonogram prací.  

Abstract 

 The aim of this bachelor´s thesis is solution of rehabilitation in rebuilding and 

building modification of agricultural building into old people´s home in Jaronice, which 

is part of village Dubné. Components of this thesis are technical report of equipment of 

building site, technological directives of building rehabilitation, control and test plans, 

proposal of technological directive, plan of safety and health protection during labour 

activity, environmental plan, budget and working timetable.  
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ÚVOD 

Tématem této bakaláøské práce je rozsáhlá pøestavba a stavební úpravy 

zemìdìlského objektu, který slou�il k ustájení dojnic, na domov pro seniory. Objekt po 

dokonèení bude pøístupný i veøejnosti, bude zde restaurace a ubytování. Vnìj�í plochy 

budou øe�eny èásteènì zatravnìním, vytvoøením chodníkù a parkovacích stání pro 

osobní automobily. Zbývající èást pozemku bude nadále vyu�ívána jako zahrada. Z 

architektonického hlediska je objekt navr�en tak, aby dobøe zapadal mezi okolní stavby 

v obci. 

Já se zamìøím na sanaèní práce, které jsou pro dal�í u�ívání objektu nezbytné. 

Tyto práce se skládají ze ètyø èástí. Nejdøíve se odstraní pøíèiny vlhkosti a zabrání se 

dal�ímu �íøení vlhkosti tím, �e stávající zdivo podøízneme øetìzovou pilou a vlo�íme zde 

hydroizolaèní pásy. Souèasná stavba je bez hydroizolace proti zemní vlhkosti, bude tedy 

polo�ena nová na stávající základovou desku. Na vnitøní zdivo budou provedeny 

sanaèní omítky, které jsou navr�eny dle stupnì vlhkosti a zasolení objektu. Poslední 

èástí sanaèních prací je drená�ní systém, který bude realizován kolem celého objektu.  

Ve své práci budu øe�it pro tyto èásti technologické pøedpisy, je nezbytné, aby se 

pøi provádìní dodr�ovali technologické postupy. Chyby v jednotlivých èástech 

sanaèních prací vedou k nefunkènosti celého objektu, pøíèina a následná oprava je 

velice �patnì dohledatelná a proveditelná.  

Jsem velice ráda, �e ve své práci øe�ím pøestavbu a stavební úpravy, celé toto 

téma je pro mì nové a zajímavé. Do teï jsem se s problematikou sanaèních prací 

nesetkala, zejména s podøezáním zdiva a se sanaèními omítkami a proto budu jen ráda 

za informace a nabyté zku�enosti, které pøi psaní práce získám.  
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1.  STAVEBNÌ TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Základní informace o stavbì 

1.1.1 Identifikaèní údaje 

Název stavby:  Pøestavba zemìdìlského objektu na domov pro seniory 

Obec:   Dubné 

Katastrální území: Jaronice 

Parcely:  94/1, 94/2 zastavìná plocha a nádvoøí 

   10/1, 10/6 zastavìná plocha a nádvoøí 

   34/1, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11 ostatní plocha 

   34/4 zahrada 

   869/3, 869/4 ostatní plocha 

   V�echny parcely se nacházejí v katastrálním území Jaronice a ve 

   vlastnictví investorù 

Stavebník, investor: Milan Jakubec, E. Bene�e 540/32, Èeské Budìjovice 

   Radek �míd, B. Smetany 1609/10, Èeské Budìjovice 

Projektové dokumentace: 

autorizace projektu:   Ladislav Klein 

architekt projektu:   Ing. arch. Jan Klein 

statika:     Ing. Roman Gottfried 

koordinace stavební èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

koordinace profesních èástí:  Ing. arch. Jiøí Skalický 

koordinace textové èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

geodetické podklady:   Ing. Ondøej Dohnal 

prùzkumy:    Ing. arch. Jan Klein 
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1.1.2 V�eobecný popis stávajícího objektu 

Pøíjezd k objektu je po místní, hlinìné komunikaci. Okolní terén v blízkosti 

objektu je vodorovný a del�í dobu neupravovaný. Objekt je vyzdìn z cihel plných na 

vápenocementovou maltu. Z vnìj�í strany obvodového zdiva je omítnut dvouvrstvou 

�tukovou omítkou. Zemìdìlský objekt je rozdìlen na star�í provozní èást s vyu�itím 

podkroví a na pozdìji pøistavenou pøízemní èást s nutným zázemím pro personál. 

Betonové podlahy provozní èásti objektu mají velké vý�kové rozdíly zpùsobené 

kanalizaèním systémem.  

Vnitøní nosný systém provozní èásti objektu je tvoøen pomocí svislých 

ocelových a zdìných sloupù. Na sloupech jsou ulo�eny válcované ocelové nosníky 

nesoucí stropní systém objektu. Po vizuálním pøezkoumání je patrné, �e se jedná o 

patkový hurdiskový strop. 

Vìtrání a prosvìtlení zemìdìlského objektu je zaji�tìno pomocí sklápìcích 

okenních otvorù s pøíèlemi a køídlových okenních otvorù bez èlenìní. Vstupní otvory 

jsou øe�eny pøevá�nì døevìnými jednokøídlými, dvoukøídlými vraty a klasickými 

dveømi.  

Sedlová støecha nad provozní èastí objektu je rozdìlena po�árními zdmi na tøi 

èásti. Støední èást støechy je zastøe�ena plastovou støe�ní krytinou svìtle hnìdé barvy. 

Zbývající støe�ní èásti jsou zastøe�eny pálenými støe�ními ta�kami. Døevìnou konstrukci 

krovu sedlové støechy tvoøí vaznicová soustava stojaté stolice ve støedové èásti objektu 

a mírnì le�até stolice v postranních èástech objektu. Novìj�í pøístavbu zastøe�uje z èásti 

pultová støecha a z èásti støecha sedlová. Konstrukci sedlové støechy tvoøí pøíhradové 

døevìné vazníky, které jsou zastøe�eny plastovou krytinou hnìdé barvy. Objekt není 

tepelnì izolován.  

1.1.3 Objemové a prostorové údaje 

Poèet nadzemních podla�í: 2 

Poèet podzemních podla�í: 0 

Zastavìná plocha:  1166,57 m
2
 

Obestavìný prostor:  7479 m
3
 

Zpevnìné plochy:  2152 m
2
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U�itná plocha:   1. Nadzemní podla�í   1015 m
2 

2. Nadzemní podla�í    814 m
2 

U�itná plocha celkem : 1829 m
2
 

Dispozièní kapacita:  1. NP � restaurace s barem a zázemím, ètyøi pokoje 

                                                jednolù�kové a ètrnáct pokojù dvoulù�kových 

2. NP � 28 pokojù jednolù�kových, technické zaøízení 

Poèet pokojù celkem:  46 

1.1.4 Statistické údaje 

Orientaèní hodnota stavby:  30 milionù Kè 

Doba výstavby:  30 mìsícù 

Poèet bytù:   46 

Kapacita ubytování:  60 osob 

Kapacita restaurace:  90 osob 

1.2 Konstrukèní øe�ení stavby 

Základové konstrukce - Stávající základy budou zachovány. Velikost a hloubka 

stávajících základových konstrukcí je pouze orientaèní, stávající základové konstrukce 

nebyly zamìøeny. Z tohoto dùvodu pøi provádìní nových základových konstrukcí 

stavbyvedoucí zkonzultuje zalo�ení se statikem. 

Budou provedeny nové základové pasy pod novì navr�enými nosnými stìnami z 

betonu C16/20. Hloubka tìchto základù bude 1000 mm od stávající základové desky. 

Pod novì navr�eným výtahem bude vybudován základový keson. Nové základové 

konstrukce budou i pod navr�eným schodi�tìm a pod ka�dým vstupním ramenem. Nový 

základový pas z betonu C16/20 do hloubky 600 mm od stávající základové desky. Pod 

novì zøízenými venkovními schodi�ti budou provedeny základové patky 

Svislé konstrukce � Konstrukce nové i stávající. 

Obvodová stìna 1NP :   cihla plná tl. 500, 350, 330 mm + desky ISOVER TF tl. 

120 mm 

Obvodová stìna nová: zdivo z keramických tvárnic HELUZ tl. 240 mm + desky 

ISOVER TF tl. 120 mm 
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Vnitøní nosné stìny stávající: cihla plná rùzné tlou��ky 

Vnitøní zdivo nové:   zdivo z keramických tvárnic HELUZ tl. 240, 200, 100 mm 

Obvodová stìna 2NP:  cihla plná tl. 330 mm + min. desky ISOVER TF tl. 120 mm 

SDK stìny: SDK stìny tl. 100, 155 mm, ve vlhkých 

prostorách desky s odolností proti vlhkosti. 

            Vodorovné konstrukce - Ve�keré nové pøeklady navr�eny systém HELUZ.                   

Stávající pøeklady jsou �elezobetonové. Stopní konstrukce nad 1.NP je øe�ena 

stávajícím nosným systémem ocelový I nosník + systém HURDIS na který je ze spodu 

zavì�en SDK systémem firmy KNAUF. Tento systém je pøipevnìn na nosný ocelový rám, 

který je kotvený do stropní konstrukce. Ve�keré konstrukce budou provedeny dle 

typových detailù a technologických pøedpisù firmy, s pou�itím potøebných prvkù 

systému. Dále je na stávající skladbu stropu polo�ena tepelná izolace ISOVER DOMO, 

kroèejová izolace ISOVER N a 2 x OSB deska. Tlou��ka podestové desky pro schodi�tì 

vedoucí do 2NP je 190 mm. Jako hydroizolace bude pou�it modifikovaný asfaltový pás 

POLYELAST na penetraèní nátìr.  

Støe�ní konstrukce - Konstrukce krovu v hlavní hmotì objektu zùstane z èásti 

stávající. U plných vazeb bude odstranìn vazný trám, který bude nahrazen ocelovou 

konstrukcí. Stávající kle�tiny v køídlech s pokoji budou odebrány a nahrazeny kle�tinami 

novými umístìnými ve vìt�í vý�ce. Bude kompletnì vymìnìno la�ování a nahrazeny 

prvky a èásti konstrukce, kde bìhem u�ívání èi napadení �kùdci vznikly vady. Zvý�enou 

pozornost je nutné vìnovat stavu døeva v místech ulo�ení do zdiva. Stávající vazáky 

budou nahrazeny za ocelové konstrukce. V prùbìhu této výmìny bude konstrukce krovu 

provizornì zabezpeèena podepøením. Pøi montá�i støe�ní krytiny se bude postupovat dle 

technologického postupu dodavatele. 

Ve�keré èásti støechy nad hlavní hmotou objektu budou ze systémových prvkù od 

firmy KM Beta. Støe�ní okna budou osazena pøed samotnou montá�í støe�ní krytiny. 

Støe�ní krytina bude opatøena polyesterovou povrchovou úpravou odolnou vùèi zmìnám 

teplot, UV záøení a korozi. Budou provedeny vikýøe pro odvìtrání pùdního prostoru. 

Dále je na objektu støecha nad restaurací, která je tvoøena vazníkovým døevìným 

krovem ze sbíjených vazníkù. Na této støe�e je krytina ta�ková krytina KM BETA a sklon 

støe�ních rovin je 17°. 
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Nad kuchyní restaurace je pak støecha o sklonu 3° na které je navr�ena krytina z 

asfaltového modifikovaného pásu, v barvì ta�ek. Nad novým vstupem do objektu je 

navr�ena støecha o sklonu 3°, kterou tvoøí krokve, ulo�ené v kapsách v obvodové zdi. Na 

krokvích je plné pobití a krytina z asfaltového �indele v barvì ta�ek. 

 Nad vstupem navr�ena markýza ve sklonu 3° ke zdi vstupu. Markýza je ulo�ena 

na ocelových konzolách, které jsou ukotveny do obvodové zdi pomocí chemických kotev. 

Markýza je prosklená tvrzeným sklem. 

Podlahy - Ve v�ech místnostech budou provedeny nové èisté podlahy. Ve�keré 

konstrukce èistých podlah budou po obvodì místností dilatovány. Dilataèní spáry budou 

kryty dilataèními prvky, které budou vhodnì zvoleny k jednotlivým druhùm podlahových 

krytin. Pøechody mezi rùznými druhy podlahových krytin budou øe�eny pøechodovými 

li�tami Schluter.  

U podlah køídel a ve vstupní hale bude provedena nová hydroizolace 

modifikovanými pásy POLYELAST, na které pak pøijde nová tepelná izolace, fólie, 

betonová mazanina a ná�lapná vrstva. U koupelen bude provedena hydroizolaèní stìrka 

a dla�by budou lepeny hydroizolaèním tmelem. Podlaha nad 1. NP bude tvoøena 2x 

OSB deskou, na kterou pak pøijde ná�lapná vrstva Nad 2NP bude podlaha tvoøena také 

OSB, zde ji� nebude na OSB deskách �ádná ná�lapná vrstva.  

Výplnì otvorù - V�echny stávající okna a dveøe budou vybourána a nahrazena 

novými. Novì osazená okna a francouzská okna budou plastová s minimálním Uw= 

1,2W/m!K. Tyto okna budou zasklena izolaèním dvojsklem a budou provedena v dezénu 

zlatý dub z venkovní strany a bílá ze strany vnitøní. Jsou navr�eny okna OKNOTHERM 

spol. s.r.o., Kaplice, øada EXLUSIVE, profil SOFTLINE 70MD.V konstrukci krovu 

budou osazena nová støe�ní okna PRIMAFENSTRA  800/1600 a støe�ní okna nad 

galerií ve 2NP budou elektricky ovládaná Uw= 1,1W/m!K. Venkovní dveøe jsou 

navr�eny té� o firmy OKNOTHERM, øada EXLUSIVE, profil SOFTLINE 70MD. Vnitøní 

dveøe budou døevìné, osazené do døevìných oblo�kových zárubní.  

Úpravy povrchù - Vnitøní omítky budou vápenocementové a u vnìj�ích stran 

obvodových zdí budou sanaèní ve 2 - 3 vrstvách. Na vnìj�í omítky bude pou�ita 

tenkovrstvá silikátová omítka CAPAROL. SDK stìny a podhledy budou opatøeny 

nátìrem HET. Ve�keré vnitøní omítky budou provedeny pomocí systémové omítky 

Cemix. Vý�ky obkladù budou do vý�ky 2000 mm.  
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Klempíøské konstrukce - Oplechování parapetù oken, okapové �laby a svody, 

oplechování atik a náro�í, ú�labí støech, vèetnì doplòkù jsou navr�ené z titan-zinku 

tlou��ky 0,6 mm. Barva klempíøských konstrukcí bude pøizpùsobena po�adavkùm 

stavebníka. 

Nátìry - Ve�keré kovové konstrukèní prvky budou opatøeny antikorozním 

nátìrem. Døevìné prvky budou opatøeny ochrannými nátìry a laky. SDK konstrukce 

(stìny a podhledy) opatøeny nátìrem HET. 

Dla�by a obklady - U v�ech keramických dla�eb budou vytvoøeny sokly vý�ky 

100 mm. Sokly budou zakonèeny plastovou soklovou li�tou - zaoblenou. V�echny ostré 

rohy a sokly (náro�í) budou opatøeny stejným typem li�ty. Pøechody mezi dla�bou a 

keramickým obkladem budou vyplnìny trvale pru�ným silikonem. V�echny ostré rohy 

obkladu (náro�í) a koncové hrany budou opatøeny rohovou li�tou Schluter. 

Na venkovní dla�bu budou pou�ity mrazuvzdorné, protiskluzové keramické 

dla�dice. Na chodníky pøed objektem bude pou�ita betonová zámková dla�ba. [1] 

1.3 Dosavadní u�ívání stavby  

Stavba se nachází v malé v obci s 1400 obyvateli v zastavìném území. Stavba 

slou�ila jako zemìdìlský objekt pro ustájení a chov 126 dojnic. Souèástí stavby je také 

pøístavba, která poskytovala nutné zázemí zamìstnancùm. Stavba svým vzhledem a 

konstrukèním øe�ením odpovídá svému dosavadnímu úèelu, není oplocena. Okolí 

stavby je neudr�ované a èást pozemku je zpevnìná �elezobetonovými panely. Stavba 

není kulturní památkou a nenachází se v památkové rezervaci ani v památkové zónì. 

1.4 Zmìna u�ívání stavby, vliv na okolní prostøedí 

Návrh rekonstrukce stavby byl z hlediska technického øe�ení koordinován se 

zásadami stanovenými pøíslu�nými èeskými technickými normami a právními pøedpisy 

v oblasti výstavby. Exteriérové ztvárnìní objektu a fasády je shodnì architektonicky 

øe�eno se stávajícími okolními objekty v obci. Nebude naru�ena historická hodnota 

samotného objektu, naopak stávající objekt tuto hodnotu získá. Stavba bude dobøe 

architektonicky zapadat do okolí stavby. 
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Z urbanistického a architektonického hlediska stavba svým tvarovým a 

hmotovým øe�ením �ádným zpùsobem nenaru�í okolí. Oplocení pozemku se provádí 

pouze ze stran k sousedním parcelám, na východní a severní strana od objektu. 

Z ostatních stran je pozemek napojen na místní komunikaci a zùstává otevøený. 

1.5 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu  

Hlavní vjezd na staveni�tì bude z obslu�né komunikace 869/1, která je zpevnìná 

�tìrkem. Tuto cestu budou vyu�ívat dodavatelé materiálu i stavební technika.  

Komunikaci vyu�ijeme pouze 290 m, pak se napojíme na silnici 14321a vedoucí 

z Køenovic. Silnice 14321a se napojuje na silnici 14539 vedoucí do Èeských Budìjovic, 

ty jsou od vesnièky vzdálené asi 10 km. Doprava na staveni�tì nebude zasahovat do 

chodu obce. Vedlej�í vjezd na staveni�tì bude z komunikace 895/2 vedoucí pøes 

Jaronice, bude slou�it pouze pro osobní vozidla. Obyvatelé vesnièky jsou seznámeni se 

stavebním zámìrem. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude provedeno stávajícími 

pøípojkami vody a elektøiny. Zásobování objektu pitnou vodou bude zaji�tìno ze 

stávajícího vodovodního øádu, pomocí stávající vyhovující 1� vodovodní pøípojky. 

Stávající vodovodní pøípojka se nachází na parcele 34/9, napojení z obecního øádu. [1]  

Pro stavbu bude pou�ívána voda z vývodu na hlavním pøívodu do objektu. 

Objekt bude napojen na elektrickou energii distribuèní pøípojkou nízkého napìtí. 

Spla�ková voda bude vedena do mobilní jímky, která má objem 6 m3
. 

 

Pozn. text psaný kurzívou je pøebrán z projektové dokumentace projektanta 

1.6 Stavebnì technologické èásti 

1.6.1 Zaøízení staveni�tì pro technologické etapy 

Technickou zprávou zaøízení staveni�tì se zabývám ve stejnojmenné kapitole 2 

Zaøízení staveni�tì pro technologické etapy, výkresová èást je pøíloze B. 8. Situace 

zaøízení staveni�tì. V této kapitole øe�ím napojení na dopravní a technickou 
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infastrukturu, skladování pou�itého materiálu, nutné zázemí pro zamìstnance. Ve 

výkresové èásti je vidìt rozvr�ení jednotlivých popsaných èástí.  

1.6.2 Technologické pøedpisy 

U pøestavby zemìdìlského objektu øe�ím kompletní sanaèní systém. Sanaèní 

systém tvoøí ètyøi základní èásti, které popisuji v jednotlivých technologických 

pøedpisech. Nejprve se musí zabránit vzlínání vlhkosti, to øe�í první technologický 

pøedpis 3 Technologický pøedpis pro provádìní podøezání zdiva. Souèasná stavba je 

bez hydroizolace, její polo�ení øe�ím ve druhém pøedpisu 4 Technologický pøedpis pro 

provádìní hydroizolace. Pro øe�enou stavbu byl navrhnut drená�ní systém kolem 

celého objektu, který odvádí vlhkost do obecního kanalizaèního øádu 5 Technologický 

pøedpis pro provádìní drená�ního systému. Ètvrtý, a poslední technologický pøedpis 

øe�í provedení sanaèní omítek od firmy Cemix s.r.o., je to poslední èást funkèního 

sanaèního systému 6 Technologický pøedpis pro provádìní sanaèních omítek. 

Jednotlivé technologické pøedpisy jsou zpracovány dle obecných zásad TP a obsahují 

v�echny potøebné èásti.  

1.6.3 Návrh strojní sestavy pro jednotlivé technologické etapy 

Jednotlivé stroje popisuji pro ètyøi technologické etapy sanaèního systému 

stavby ve stejnojmenné kapitole 7 Návrh strojní sestavy pro jednotlivé technologické 

etapy. Na zaèátku dílèích kapitol popisuji struènì danou etapu a zdùvodòuji výbìr 

jednotlivých strojù. Ke ka�dému stroji jsou uvedeny technické parametry dané 

výrobcem a obrázek.   

1.6.4 Kontrolní a zku�ební plány 

Kontrolní a zku�ební plány øe�ím pro dva zvolené druhy technologických 

pøedpisù. KZP pro provádìní hydroizolace popisuji v kapitole 8 Kontrolní a zku�ební 

plán pro provádìní hydroizolace a druhý KPZ øe�í problematiku sanaèních omítek 9 

Kontrolní a zku�ební plán pro provádìní sanaèních omítek. Jednotlivé KPZ øe�í co, 

kdy a jak se má na stavbì kontrolovat, aby výsledný produkt splòoval podmínky 

kvality. Kontrolní a zku�ební plán obsahuje také tabulky, kde jsou pøehlednì v�echny 
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kontroly vypsány. Jednotlivé èásti musejí být stvrzovány podpisem od kontrolující 

osoby. Tyto kontrolní tabulky jsou vlo�eny k jednotlivým èástem KPZ. 

Kontrolní a zku�ební plány jsem navrhovala s ohledem na èeské státní normy a 

na doporuèení a podmínky výrobcù materiálù pou�itých na stavbì. 

1.6.5 Dopravní vztahy 

Dopravní vztahy jsou uvedeny v pøílohách B. 6. �ir�í situace dopravních 

vztahù a B. 7. Situace dopravních vztahù kolem staveni�tì. V pøíloze B. 6. jsou 

vyznaèeny dopravní trasy dodavatelù materiálu a prací, kteøí se budou podílet na 

realizaci sanaèních prací. V pøíloze B. 7. Jsou uvedeny vztahy kolem staveni�tì, a to 

dopravní znaèení, hlavní køi�ovatky a oznaèeny vjezdy na staveni�tì.  

Celkovì jsou dopravní vztahy jednoduché a bezproblémové, k pøestavbì objektu 

nebude pou�ita nadmìrná doprava. Dopravní trasy jednotlivých dodavatelù neobsahují 

�ádné pøeká�ky a zákazy pro prùjezd nákladních automobilù. 

1.6.6 Bezpeènost a ochrana zdraví  

Tuto problematiku øe�ím v kapitole 10 Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci, 

kde popisuji nejen mo�né riziko pracovních úrazù, ale zejména bezpeènostní opatøení a 

znaèení na staveni�ti, osobní ochranné pomùcky a �kolení pracovníkù o BOZP. K tomu 

tématu patøí i výkres v pøíloze B. 9. Situace BOZP na staveni�ti, který bude slou�it 

jako podklad pro rozmístìní bezpeènostního znaèení a �kolení pracovníkù. 

1.6.7 Vliv stavby na �ivotní prostøedí a jeho ochrana 

Této problematice se vìnuji v kapitole 11 Enviromentální plán. Zde popisuji 

tøídìní jednotlivých vzniklých odpadù na stavbì a jejich likvidaci dle platných vyhlá�ek 

a norem. Nejèastìji likvidovaný je odpad komunální a stavební a demolièní odpad. Je 

nutné jejich likvidaci navrhnout s ohledem na �ivotní prostøedí, tím je my�leno co 

nejvíce vzniklého odpadu recyklovat k dal�ímu pou�ití. Stavební a demolièní odpad se 

drtí a dále se pou�ívá na zásypový materiál. Komunální odpad se tøídí a recykluje je to 

pøedev�ím plast, papír, sklo a nyní i textil a malé elektrické spotøebièe.  
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1.6.8 Spotøeby energií pro technologické etapy 

Spotøeby jednotlivých energií jsou vypoèítány v pøíloze B. 1. Spotøeba 

elektrické energie a vody. Jsou zde vypoèítané potøebné maximální pøíkony 

elektrického náøadí a strojù a z toho vyplývající dimenze elektrické pøípojky. Dále se v 

této pøíloze poèítají spotøeby a dimenze vodovodních potrubí pro staveni�tní úèely. 

1.6.9 Polo�kový rozpoèet 

V pøíloze B. 4. Polo�kový rozpoèet je vygenerován rozpoèet z programu 

BUILDPOWER S. V programu øe�ím ètyøi vybrané èásti sanaèního systému a èásti na 

nì pøímo navazující v rozsahu 1. NP. Jsou zde narozpoètovány tedy i vnitøní 

dokonèovací práce vèetnì ná�lapných vrstev a maleb.  

Program BUILDPOWER S umo�òuje výòatek jednotlivých limitek, v pøíloze  

B. 4. budou uvedeny jednotlivé limitky a to, strojù, zamìstnancù a materiálu. Z daných 

limitek nás bude zajímat pouze výsledná cena jednotlivých èástí. Poèet strojù a 

zamìstnancù, druh stavebních strojù a materiálu se mohou li�it od TP uvedených 

v bakaláøské práci.  

1.6.10 Èasový harmonogram 

V pøíloze B. 2. Èasový plán pøestavby je obsa�en øádkový harmonogram 

pøestavby, a to zadané technologické etapy sanaèních prací a vnitøních dokonèovacích 

prací, které jsou shodné s polo�kovým rozpoètem. Tento harmonogram je zpracován za 

pomoci programu CONTEC. 

Problematickou èástí plánování jsou sanaèní omítky, na které je kladen velký 

dùraz z hlediska technologie provádìní a technologických pøestávek mezi jednotlivými 

vrstvami sanaèního systému WTA. Z tohoto dùvodu nejdøíve provedeme klasické 

omítky a a� na závìr omítky sanaèní.  

 

 

 

 

 



13 

 

VYSOKÉ UÈENÍ TECHNICKÉ V BRNÌ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

  

  

   

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, 

MECHANIZACE A ØÍZENÍ STAVEB 

  FACULTY OF CIVIL ENGINEERINGINSTITUTE OF TECHNOLOGY, 

MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 

 

 

2. ZAØÍZENÍ STAVENI�TÌ PRO 

TECHNOLOGICKOU ETAPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE 
BACHELOR�S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE    VERONIKA HAMERNÍKOVÁ 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE   ING. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2014 



14 

 

2. ZAØÍZENÍ STAVENI�TÌ PRO TECHNOLOGICKÉ 

ETAPY 

2.1 Obecné informace 

Zaøízení staveni�tì bude realizováno na pozemcích s parcelním èíslem 10/3, 

10/6, 34/1, 34/4, 34/8, 34/9, 34/10,  34/11, 869/3, 869/4, které jsou v katastrálním území 

Jaronice 633631 v obci Dubné. V�echny uvedené parcely jsou ve vlastnictví investorù. 

V blízkosti staveni�tì je zemìdìlský objekt, který není ve vlastnictví investorù, parcela 

èíslo 97/1. Objekt slou�il k uskladnìní krmiva, je zastøe�ený a z jedné strany otevøený. 

Po domluvì s majitelem, kterým je zemìdìlské dru�stvo, bude objekt vyu�it jako 

souèást zaøízení staveni�tì a to pro skladovací prostory. Zaøízením staveni�tì je i 

samotný pøestavovaný objekt a to èást, která je v projektu nazývána jako nutné zázemí 

pro zamìstnance. Staveni�tì tvoøí z èásti neudr�ovaná zahrada a zpevnìné plochy 

�elezobetonovými panely. Je zde dostateèný prostor potøebný pro zaøízení staveni�tì. 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu se nemìní. To je stávající z místní 

komunikace parcely èíslo 895/2 a obslu�né komunikace parcely èíslo 869/1, katastrální 

území Jaronice a jsou ve vlastnictví obce. Dodavatelé stavby budou vyu�ívat obslu�nou 

komunikaci 869/1 k dopravì materiálu na stavbu. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude provedeno novými 

pøípojkami, kromì vody a elektøiny, které jsou stávající a v dostaèující dimenzi. 

Staveni�tì není oploceno, bude provedené doèasné oplocení vysoké 2 m. 

Rekonstruovaná stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci a 

ani v památkové zónì. 

2.2 Doprava 

2.2.1 Mimostaveni�tní 

Hlavní vjezd na staveni�tì bude z obslu�né komunikace 869/1, která je zpevnìná 

�tìrkem. Komunikaci vyu�ijeme pouze 290 m, pak se napojíme na silnici 14321a 

vedoucí z Køenovic. Silnice 14321a se napojuje na silnici 14539 vedoucí do Èeských 
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Budìjovic, ty jsou od vesnice vzdálené asi 10 km. Tuto cestu budou vyu�ívat 

dodavatelé materiálu i stavební technika. Doprava na staveni�tì nebude zasahovat do 

chodu obce. 

Vedlej�í vjezd na staveni�tì bude z komunikace 895/2 vedoucí pøes Jaronice, 

bude slou�it pouze pro osobní vozidla. Výjezdy ze staveni�tì budou opatøeny 

výstra�nou tabulí, rychlost v obci je 50 km/h, je zde malý pohyb vozidel. Na obslu�né 

komunikaci urèené pro materiál a stavební techniku bude umístìna dopravní znaèka 

omezující rychlost na 30 km/h a výstra�ná tabule � Pozor staveni�tì. Obyvatelé 

vesnièky jsou seznámeni se stavebním zámìrem. 

2.2.2 Vnitro staveni�tní 

Velká plocha staveni�tì je zpevnìná panely, je rovná a suchá. Na staveni�ti bude 

vytvoøena jednosmìrná neprùjezdná komunikace. Hlavní vjezd bude z ji� zmínìné 

obslu�né komunikace 869/1. Prùjezd staveni�tìm není mo�ný, automobily budou couvat 

ze staveni�tì nebo naopak. Komunikace povede rovnobì�nì s hlavním skladovacím 

prostorem, bude dlouhá pøibli�nì 38 m a 3,5 m �iroká. Komunikace bude zpevnìná 

recyklátem a �tìrkem a také zhutnìná. Po této komunikaci budou jezdit dodavatelé 

materiálu a tì�ké stroje. Vedlej�í vjezd z komunikace 895/2 bude slou�it pouze pro 

osobní vozidla, tato komunikace je asfaltová, stávající a bude prùjezdná staveni�tìm, je 

�iroká 2,5 m. 

Ostatní pøeprava samotného materiálu bude probíhat pomocí vozidla UNC 060 

nebo ruènì koleèky.  

2.3 Napojení staveni�tì na technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude provedeno stávajícími 

pøípojkami vody a elektøiny. Zásobování objektu pitnou vodou bude zaji�tìno ze 

stávajícího vodovodního øádu, pomocí stávající vyhovující 1� vodovodní pøípojky. 

Stávající vodovodní pøípojka se nachází na parcele 34/9, napojení z obecního øádu. [1]  

Pro stavbu bude pou�ívána voda z vývodu na hlavním pøívodu do objektu a 

provizornì rozvedena po stavbì hadicí. Dodavatel si osadí vlastní mìøení odbìru vody. 

Objekt bude napojen na elektrickou energii distribuèní pøípojkou nízkého napìtí.  
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Staveni�tní elektromìrový rozvadìè bude napojen na rezervní vývody 

domovního rozvadìèe a z nìho budou provizorní rozvody po staveni�ti prodlu�ovacími 

gumovými �òùrami. 

Spla�ková voda bude vedena do mobilní jímky, která má objem 6 m3
. 

2.4 Objekty zaøízení staveni�tì 

Samotný objekt rozdìluje staveni�tì na dvì èásti a to provozní, kde se nacházejí 

skladovací plochy a komunikace a èást sociální. Na poèátku rekonstrukce bude jako 

sociální zázemí vyu�ita i èást objektu, která slou�ila jako nutné zázemí pro 

zamìstnance. 

2.4.1 Provozní objekty staveni�tì 

o Kanceláø - Pro tento úèel bude pou�ita staveni�tní buòka AB 5. 

o Skladovací plocha zastøe�ená - Po dohodì s majitelem bude vyu�it stávající 

objekt p.è. 97/1. Jedná se o zemìdìlský objekt, který slou�il pro uskladnìní 

krmiva. Konstrukce objektu je ocelová z pøíhradových vazníkù a sloupù, objekt 

je oplechovaný s døevìnými vraty. Pøed vyu�itím je nutné objekt vyklidit a lépe 

zabezpeèit. Skladovací plocha objektu je 672,5 m
2
.  

o Skladovací plocha otevøená - Otevøená plocha bude slou�it k uskladnìní 

sypkých materiálù zejména �tìrku, plocha této skladovací plochy je 18 m2
. 

o Oplocení - Staveni�tì bude oploceno systémový oplocením, z jedné èásti 

prùhlednými a z druhé neprùhlednými dílci oplocení. Celková výmìra oplocení 

je 270,7 m. 

o Staveni�tní komunikace � Komunikace pro stavební stroje a materiál bude 

�iroká 3,5 m a dlouhá 38 m a bude neprùjezdná. Vedlej�í vjezd z komunikace 

895/2 bude slou�it pouze pro osobní vozidla, tato komunikace je stávající, �iroká 

2,5 m a prùjezdná pouze jedním smìrem. 

o Vodovodní pøípojka � Vodovodní pøípojka je stávající, z vodovodního øadu 

v ulici a v dostateèné dimenzi. 

o Pøípojka NN -  Rozvod elektøiny je té� stávající a v dostaèující dimenzi. Obì 

pøípojky jsou napojeny v sociální èásti staveni�tì  
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2.4.2 Sociální objekty staveni�tì 

o �atny pro pracovníky � K tomu úèelu bude pou�ito dvou stavebních bunìk AB 

5, kde zamìstnanci najdou dostateèné zázemí. 

o Hygienické zázemí � Zde je navr�ena sanitární buòka SAN 600. Z dùvodù 

absence spla�kové kanalizace, je odvod z buòky do jímky o objemu 6 m3
. 

Jednotlivé èásti zaøízení staveni�tì jsou zakresleny a popsány v pøíloze B. 8. Situace 

zaøízení staveni�tì. 

2.5 Zabezpeèení staveni�tì 

Stávající objekt je neoplocený, kvùli zabezpeèení je tøeba vybudovat doèasné 

oplocení staveni�tì vysoké 1,8 m. Oplocení bude systémové, které se snadno a rychle 

zkonstruuje a je i dobøe demontovatelné. Zvolila jsem dva druhy plotovek a to 

prùhledné a neprùhledné. Neprùhledné dílce plotu jsou kolem èásti staveni�tì, kde se 

nachází zázemí pro zamìstnance a té� zde vede hlavní cesta vesnièkou Jaronice. 

Doèasné oplocení bude po skonèení rekonstrukce odstranìno.  

Oba vjezdy na staveni�tì jsou opatøeny uzamykatelnými bránami a to k ochranì 

proti vniknutí nepovolaných osob na staveni�tì. Uzamykatelné brány jsou souèástí 

systémového oplocení. K tomuto úèelu je plot opatøen výstra�nými znaèkami, které 

varují pøed nepovolaným vstupem na staveni�tì a pøed mo�ností úrazu VSTUP NA 

STAVENI�TÌ ZÁKÁZÁN. Výjezdové brány jsou opatøeny výstra�nými nápisy 

POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY (obr. 1.). 

Výstra�ná tabule s nápisem POZOR STAVENI�TÌ je umístìna také na 

pøíjezdové obslu�né komunikaci, je zde z dùvodù opatrnosti sní�ená rychlost na 30 

km/h. Obyvatelé vesnièky jsou obeznámeni se stavebním zámìrem. Samotné staveni�tì 

je opatøeno výstra�nými znaèkami, které vyzývají k dodr�ování BOZP a no�ení 

ochranných pracovních pomùcek (obr. 2.). Znaèení staveni�tì je uvedeno v pøíloze B. 9. 

Situace znaèení BOZP. 
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Obr. 1 

    

Obr. 2                

 

Obrázek 1 Znaèení staveni�tì 

2.6 Ochrana �ivotního prostøedí 

Stavba je navr�ena tak, aby splòovala ve�kerá ustanovení, dle platných právních 

pøedpisù a vyhlá�ek. Pøi pøestavbì nedochází k uvolnìní nadmìrného mno�ství 

toxických látek ani provozních kapalin. Pøi nakládání s odpady budou dodr�ena 

ustanovení zákona è. 185/2001 Sb., O odpadech a jeho provádìcích pøedpisù zejména 



19 

 

vyhlá�ky M�P 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady. Stavba neohro�uje 

�ivotní prostøedí, naopak pøispívá k ni��í spotøebì tepelné energie na vytápìní. 

Jednotlivé èásti a opatøení jsou popsány v kapitole 11 Environmentální plán, 

kde jsou jednotlivé body popsány a rozdìleny do kategorií podle nebezpeènosti. V 

tomto bodì jsou øe�eny i zpùsoby omezení hluku. 

2.7 Stavební buòky 

2.7.1 Obecné informace 

Na stavbì bude pou�ito pìt stavebních bunìk rùzného typu. Buòky budou 

umístìny na hranici pozemku u vedlej�ího vjezdu na staveni�tì, v takovém místì, aby 

byly snadno a bez problémù napojeny na elektøinu a vodovodní øád. Vedle obytných 

bunìk bude zøízena pøenosná jímka na vyvá�ení o objemu 6 m3
. Kontejnery budou stát 

na zpevnìné a odvodnìné plo�e. Buòky budou na stavbu dopraveny valníkem, z nìj 

sundány pomocí nakladaèe. Umístìní bunìk je znázornìno na výkrese B. 8. Situace 

zaøízení staveni�tì. Podle tohoto výkresu se bude øídit kontrola správného umístìní 

bunìk. 

První dva kontejnery jsou obytné buòky AB 5, které slou�í dìlníkùm pro 

pøevlékání, jako �atny a prostor pro stravování. Mají zde potøebné vybavení jako je 

napøíklad: mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, uzamykatelné skøíòky, lavièky a 

stùl. Tøetí buòka slou�í jako zázemí pro stavbyvedoucího a mistry. Buòka je vybavená 

velkým stolem a �idlemi, uchovává se zde stavební deník a projektová dokumentace. 

Dal�ím typem je sanitární buòka SAN � 600, která je vybavena dvìma záchody, ètyømi 

umyvadly, dvìma sprchami a dvìma pisoáry. Slou�í k základním hygienickým 

potøebám dìlníkù na stavbì. Poslední dva kontejnery jsou skladovací s oznaèením SK 

20, které jsou uzamykatelné a slou�í ke skladování men�ího stavebního materiálu, 

náøadí a pomùcek. 

2.7.2 Napojení bunìk na in�enýrské sítì 

Obytná buòka AB 5 je napojena na elektrickou sí� ze skøíòového rozvadìèe 

230/400V, který je veden z pøípojkové skøínì. Sanitární buòka SAN � 600 je té� 

napojena na elektrickou sí� a navíc je�tì pøipojena k odbìru pitné vody z vodomìrné 
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�achty pomocí plastové hadice. Odpad buòky SAN � 600 je sveden do samonosné 

jímky na vyvá�ení o objemu 6 m3
.  

 

2.7.2.1 Jímka samonosná  

Plastová jímka samonosná je vyrobena z polypropylenu tlou��ky 6 mm. Víko 

jímky je vyrobeno z polypropylenu o síle 8 mm a vyztu�eno precizním �ebrováním. 

Vyztu�ení samonosné jímky je provedeno zevnitø v nadstandartním provedení. Pro je�tì 

pevnìj�í stabilitu je víko jímky podepøeno vzpìrami. Sváry plastové samonosné jímky 

jsou zhotoveny extrudovaným sváøením a jsou 100% pevné a tìsné (Osvìdèení o 

zkou�ce vodotìsnosti dle ÈSN 750905, která se provádí po zhotovení nádr�e). 

Samonosné jímky slou�í k akumulování odpadní, u�itkové nebo pitné vody. 

Nejèastìji se vyu�ívají v lokalitách, kde chybí kanalizace. Voda natéká do samonosné 

jímky gravitaènì, kde se hromadí a po naplnìní u�itného objemu jímky se nechá 

odèerpat fekálním vozem, který obsah vyveze do nejbli��í èistièky odpadních vod. 

Frekvence vyvá�ení je ovlivnìna poètem osob a mno�ství odpadních zdrojù. [2] 

V na�em pøípadì bude jímka vyvá�ená pravidelnì ka�dých 14 dní, objem jímky 

6 m
3 je dostaèující i pøi maximálním poètu pracovníku na staveni�ti. Pokud bude 

dosa�eno na staveni�ti maximálního poètu, bude jímka vyvezena po krat�í dobì. 

- Uva�ovaná spotøeba na 1 pracovníka za 1 den je 90 l 

- Maximální poèet pracovníkù je 10 

- 900 * 5 = 4 500 l 

 

Rozmìry 

· Objem    6 m
3
 

· Délka     2 000 mm  

· �íøka nádr�e   1 500 mm 

· Vý�ka nádr�e    2 000 mm  

· Vý�ka nádr�e s komínkem 2 200 mm  

· Vý�ka nádr�e po vtok  1 850 mm  
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Obrázek 2 Jímka samonosná 

 

2.7.3 Obytná buòka AB 5 

Obytné kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou pøepravovány a 

dodávány jako stavba na klíè. Kolem dokola na pevno svaøený ocelový rám odolný proti 

zkroucení tvoøí prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být 

sestavovány a spojovány dle potøeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou Vypu�tìním 

18 venkovních stìn, nebo zabudováním dìlících pøíèek mohou být tvoøeny libovolnì 

velké prostory. 

 

Obrázek 3 Stavební buòka AB 5 
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· Venkovní rozmìry  D/�/V 5000 x 2438 x 2600 mm 

· Izolace    standard 

· Elektroinstalace  kompletní elektroinstalace 

· Vnitøní oblo�ení  bílý nebo døevìný dekor 

· Základní vybavení  1x venkovní ocelové dveøe 875 x 2000 mm 

1x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 

1x 2 kW topení 

· Hmotnost   1 820 kg 

 

TECHNICKÝ POPIS 

§ Rám 

Z 3 mm silných zastudena válcovaných svaøovaných ocelových profilù a jeklù. 

§ Podlaha 

Konstrukce rámu je ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilù S 235 a 

jeklù. Izolace minerální vata tlou��ky 60 mm (hustota 90 kg/m3), dole 0,6-0,7 mm silný 

pozinkovaný plech, PE-Folie dle po�adavku a� 150mm izolace. Ná�lapná vrstva je z 20 

mm silné døevotøískové plotny (E1), PVC � podlahová krytina 1,5 mm, �edá, svaøované 

pásy. 

§ Støecha 

Krytinu tvoøí 0,6 � 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem. Izolace 

je z plotny minerální vaty tlou��ky 100 mm, PE �Folie. Dle po�adavku a� 150 mm 

izolace. Vnitøní oplá�tìní stropu je 10 mm silná oboustrannì foliovaná døevotøíska E1 v 

bílé barvì. 

§ Rohové sloupky 

Jsou ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilù S 235. 

§ Stìnové prvky 

Kostra nosných rámù je z døevìných hranolù. Vnitøní oplá�tìní tvoøí 10 mm silná 

oboustrannì foliovaná døevotøíska E1 v bílé barvì. Venkovní oplá�tìní je z profilového 

(trapézového) pozinkovaného plechu tlou��ky 0,6 � 0,75 mm lakovaný. Izolace 50 mm 

minerální vata.  

§ Elektroinstalace dle ÈSN EN norem 
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§ Tepelná izolace 

· podlaha (80 cm): k-Wert: 0,52 W/ m
2
K  

· støecha (100 cm): k-Wert: 0,43 W/ m
2
K 

· venkovní stìna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/ m
2
K  

· okna k-Wert: 2,10 W/ m
2
K  

· dveøe k-Wert: 1,90 W/m
2
K 

§ Nosnost 

· Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány tøi na sobì 

· nosnost podlahy: 250 kg/m
2
 

· nosnost støechy: 350 kg/m2
 

§ Odolnost proti vìtru 

Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle vìtru 100 km/h. 

 

USAZENÍ A MONTÁ� 

Kontejner musí být usazen na zákazníkem pøipravenou vodorovnou plochu 

(základové hranoly ze døeva nebo betonu se 6 podpìrnými body na 1 kontejner) v 

toleranci +/- 10 mm na kontejner. Toté� platí pøi usazení a montá�i více kontejnerù do 

sestavy. Kontejnery mohou být usazeny také na betonové pásy, pøièem� zámrzná 

hloubka musí odpovídat místním pomìrùm a vlastnostem podlo�í. Rovinnost základù je 

pøedpokladem pro neru�enou a plynulou montá� a bezchybný stav celkové sestavy. 

2.7.4 Sanitární buòka SAN � 600 

Sanitární kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou pøepravovány a 

dodávány jako stavba na klíè. Kolem dokola na pevno svaøený ocelový rám odolný proti 

zkroucení tvoøí prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být 

sestavovány a spojovány dle potøeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou Vypu�tìním 

venkovních stìn, nebo zabudováním dìlících pøíèek mohou být tvoøeny libovolnì velké 

prostory. 
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Obrázek 4 Sanitární buòka SAN � 600 

 

§ Venkovní rozmìry   D/�/V 6058 x 2438 x 2600 mm 

§ Izolace     standard 

§ Elektroinstalace   kompletní elektroinstalace 

§ Vnitøní oblo�ení   bílý dekor 

§ Základní vybavení  1x venkovní ocelové dveøe 875 x 2000 mm 

3x sanitární okno 600 x 600 mm 

1x mezistìna s vnitøními dveømi 

Segment sprcha - 2x sprchovací kabina 

1x elektrický boiler 220 l 

4x keramické umyvadlo 

4x zrcadlo 

2x vì�ák na obleèení 

Segment WC - 2x toaletní kabina se záchodovou 

mísou, vnitøní dveøe 

2x dr�ák na toaletní papír 

2x pisoár 

2x 1 kW topení 

§ Hmotnost    2 600 kg 
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TECHNICKÝ POPIS 

§ Rám 

Z 3 mm silných zastudena válcovaných svaøovaných ocelových profilù a jeklù. 

§ Podlaha 

Konstrukce rámu je ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilù S 235 a 

jeklù. Izolace minerální vata tlou��ky 60 mm (hustota 90 kg/m3), dole 0,6-0,7 mm silný 

pozinkovaný plech, PE-Folie dle po�adavku a� 150mm izolace. Ná�lapná vrstva je z 20 

mm silné døevotøískové plotny (E1), PVC � podlahová krytina 1,5 mm, �edá, svaøované 

pásy. 

§ Støecha 

Krytinu tvoøí 0,6 � 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem. Izolace 

je z plotny minerální vaty tlou��ky 100 mm, PE � Folie. Dle po�adavku a� 150 mm 

izolace. Vnitøní oplá�tìní stropu je 10 mm silná oboustrannì foliovaná døevotøíska E1 v 

bílé barvì. 

§ Rohové sloupky 

Jsou ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilù S 235. 

§ Stìnové prvky 

Kostra nosných rámù je z døevìných hranolù. Vnitøní oplá�tìní tvoøí 10 mm silná 

oboustrannì foliovaná døevotøíska E1 v bílé barvì. Venkovní oplá�tìní je z profilového 

(trapézového) pozinkovaného plechu tlou��ky 0,6 � 0,75 mm lakovaný. Izolace 50 mm 

minerální vata.  

§ Elektroinstalace dle ÈSN A EN Norem 

§ Vodoinstalace 

Standartní provedení v PVC. Pøívod je z PVC trubky 1�, 3� nebo 1�, boèní pøívod pøes 

stìnu kontejneru. Pøíprava teplé vody je provádìna pøes podstolový prùtokový ohøívaè 

5 l nebo pøes elektrický bojler 220 l. Odpad je odvodnìn pøes umìlohmotné trubky 

propojené v kontejneru, bokem pøes kontejnerovou stìnu a musí být odveden do 

schválené kanalizaèní sítì (v na�em pøípadì do jímky).  

§ Tepelná izolace 

· podlaha (80 cm): k-Wert: 0,52 W/ m
2
K  

· støecha (100 cm): k-Wert: 0,43 W/ m
2
K 

· venkovní stìna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/ m
2
K  
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· okna k-Wert: 2,10 W/ m
2
K  

· dveøe k-Wert: 1,90 W/m
2
K 

§ Nosnost 

· Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány tøi na sobì 

· nosnost podlahy: 250 kg/m
2
 

· nosnost støechy: 350 kg/m2
 

§ Odolnost proti vìtru 

Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle vìtru 100 km/h. 

 

USAZENÍ A MONTÁ� 

Kontejner musí být usazen na zákazníkem pøipravenou vodorovnou plochu 

(základové hranoly ze døeva nebo betonu se 6 podpìrnými body na 1 kontejner) v 

toleranci +/- 10 mm na kontejner. Toté� platí pøi usazení a montá�i více kontejnerù do 

sestavy. Kontejnery mohou být usazeny také na betonové pásy, pøièem� zámrzná 

hloubka musí odpovídat místním pomìrùm a vlastnostem podlo�í. Rovinnost základù je 

pøedpokladem pro neru�enou a plynulou montá� a bezchybný stav celkové sestavy. 

2.7.5 Skladový kontejner SK 20 

Materiálové kontejnery jsou díky své konstrukci z ocelových profilù a plechù 

vhodné pro nejrùznìj�í pou�ití, napø. jako: skladi�tì palet se zbo�ím i materiálem, 

skladi�tì drobných balíkù a náøadí na regálech, dílny a gará�e. 

 

Obrázek 5 Skladový kontejner SK 20 
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· Venkovní rozmìry   D/�/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

· Konstrukce    zcela svaøený ocelový rám z hranìných 4 mm 

                                                profilù 

· Stìny, støecha    trapézový plech tl. 1,3 mm (1,5 mm) 

· Podlaha    z ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm �slza� 

                                                varianty z 18 mm pøekli�ky 

· Rohy kontejneru   4 mm svaøovaného ocelového plechu 

· Vrata    dvoukøídlá vrata ji�tìna uzavíracími tyèemi (2x), 

                                               opatøena profilovou tìsnící gumou 

· Hmotnost    1 750 kg 

 

TECHNICKÝ POPIS 

· Základní rám 

Obvodový podlahový a støe�ní rám je z dutých ocelových profilù. Rohové sloupky jsou z 

ohýbaného ocelového plechu tlou��ky 4 mm, litinové rohové prvky dle normy ISO � 8 ks. 

· Podlaha 

Podlahové nosníky tvoøeny ohýbaným profilem U. Ná�lapná vrstva je z ocelového 

l�ièkového plechu tlou��ky 4 mm. Otvory pro vysokozdvi�ný vozík. 

· Obvodové stìny 

Tvoøí ocelový profilovaný plech 1,5 mm. 

· Støecha 

Ocelový profilovaný plech 1,5 mm. 

· Kontejnerová vrata 

Jsou dvoukøídlá kontejnerová vrata s pozinkovanými uzavíracími tyèemi (2 ks) a 

obvodovým gumovým tìsnìním. Úhel otevøení 270°. 1 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Text psaný kurzívou je nastudován z katalogu AB - CONT  
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3. TECHNOLOGICKÝ PØEDPIS PRO PROVÁDÌNÍ 

PODØEZÁNÍ ZDIVA 

3.1 Základní informace o stavbì 

3.1.1 Identifikaèní údaje 

Název stavby:  Pøestavba zemìdìlského objektu na domov pro seniory 

Obec:   Dubné 

Katastrální území: Jaronice 

Parcely:  94/1, 94/2 zastavìná plocha a nádvoøí 

   10/1, 10/6 zastavìná plocha a nádvoøí 

   34/1, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11 ostatní plocha 

   34/4 zahrada 

   869/3, 869/4 ostatní plocha 

V�echny parcely se nacházejí v katastrálním území 

Jaronice a ve vlastnictví investorù 

Stavebník, investor: Milan Jakubec, E. Bene�e 540/32, Èeské Budìjovice 

   Radek �míd, B. Smetany 1609/10, Èeské Budìjovice 

Projektové dokumentace: 

autorizace projektu:   Ladislav Klein 

architekt projektu:   Ing. arch. Jan Klein 

statika:     Ing. Roman Gottfried 

koordinace stavební èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

koordinace profesních èástí:  Ing. arch. Jiøí Skalický 

koordinace textové èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

geodetické podklady:   Ing. Ondøej Dohnal 

prùzkumy:    Ing. arch. Jan Klein 
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3.1.2 V�eobecný popis stávajícího objektu a staveni�tì 

Stávající objekt se nachází v malé vesnièce Jaronice, která je èástí obce Dubné. 

Jaronice jsou 10 km vzdálené od krajského mìsta Èeské Budìjovice. Jedná se o 

pøestavbu zemìdìlského objektu, který je rozdìlen na dvì èásti a to star�í provozní èást 

a pozdìji pøistavenou èást s nutným zázemím pro zamìstnance. Rekonstrukce 

zemìdìlského objektu bude rozsáhlá, jedná se o zmìnu vyu�ití stavby na domov pro 

seniory. Já se zamìøím na kompletní sanaci objektu a dodateènou hydroizolaci.  

3.1.3 Obecné informace o procesu 

Tento technologický pøedpis popisuje postup podøezání vlhkého zdiva. 

Podøezání zdiva je první krok ke zbavení objektu vlhkosti. Po provedeném prùzkumu se 

bude podøezávat obvodové zdivo pùvodní provozní èásti, pozdìji pøistavená èást takový 

to zásah nepotøebuje. Zdivo se bude podøezávat strojnì øetìzovou pilou, tato technologie 

splòuje hlavní podmínku provádìní, �e obvodové zdivo je cihelné s prùbì�nou spárou. 

Pøed zapoèetím prací se musí odstranit oboustrannì omítky v místì øezu. 

Rekonstruovaný objekt je zbavený kompletnì omítek a vysychá.  

3.2 Materiál a doprava 

3.2.1 Materiál pro podøezání zdiva 

Hlavním materiálem je dodateènì vkládaná izolace, jedná se o hydroizolaèní 

polyetylénovou fólii. Folie bude dodávaná v rolích a na stavbì postupnì rozøezaná dle 

hloubky zdiva. Vyplnìní spáry zaji��uje vysoko pevnostní malta. Kvùli stabilitì objektu 

se do spáry dávají plastové klíny.  

Tabulka spotøeby materiálu 

Materiál Mìrná jednotka Mno�ství 

Hydroizolace 198 m
2 

4 Ks 

Malta 0,705 m
3 

31 Ks 

Plastové klíny 890 Ks 18 Ks 
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Výpoèet spotøeby materiálù 

Hydroizolace - 77,610+77,610+11,320+11,320= 178 m 

     178* 1= 178 m
2
 

Uva�ovaný pøesah hydroizolaèních pásù je 10 cm. 

     178* 1,1= 195,8 m  

Balení hydroizolaèních pásù je 30 m dlouhé a 1m �iroké, dodávané v rolích. 

     195,8/ 30= 7 ks  

Malta  - 0,008* 0,450* 178= 0,641 m
3
 

Uva�ované ztráty a nedodìlky jsou 10 % 

     0,641* 1,1= 0,705 

Z jednoho pytle namícháme 0,0228 m3 maltové smìsi. 

     0,705/ 0,0228= 30,92 Ks  

Plastové klíny - 178* 5= 890 Ks 

Spotøeba plastových klínù je 5 na 1 m. 

Balení plastových klínù je po 50 kusech 

     890/ 50= 17,8 Ks 

Technické listy jednotlivých materiálù 

Polyetylenová folie - typ fólie PENEFOL 650. Hladká hydroizolaèní a separaèní 

folie vhodná zejména jako izolace proti vlhkosti. Jednovrstvá polyetylenová folie 

PENEFOL 650 je vhodná jako plo�ná izolace proti vlhkosti a jako pasivní 

nepodvìtrávaná izolace proti radonu na stavbách, kde bylo namìøeno nízké radonové 

riziko v pùdním vzduchu.  

Pøedepsaná tlou��ka materiálu pro tyto stavební izolace je 1,0-2,0 mm dle 

pøedpokládaného zatí�ení. Její nesporná výhoda je zaruèená funkèní spolehlivost a 

vysoká �ivotnost.  Fólii je také mo�né snadno tvarovat teplem, støíhat i sekat. 

Parametry: 

Materiál   polyetylen LDPE 

Objemová hmotnost  650 kg/m3 

Barva    èerná, �lutá 

Tlou��ka fólie   0,8; 1,0; 1,5; 2,0 mm 

�íøka fólie   1000; 1400 mm +/- 5 mm 

Délka pásu (dle tl. fólie) 30-100 m +/- 0,5 m 
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Ta�nost   min. 110 % 

Mez pevnosti v tahu  5 MPa 

Rozmìrová stálost  max. +/- 1 % 

Nasákavost   max. 1% 

Teplota køehnutí pøí ohybu pøi -20°C bez trhlin 

Tepelná odolnost  -20 a� +70°C 

Reakce na oheò  F (vysoká) 

Vysokopevnostní malta - Zdicí malta 15 Cemix, oznaèení výrobku 031. Zdìní 

obvodových, nosných i výplòových zdí a pøíèek, komínových tìles z klasických materiálù 

(plné i lehèené cihly, cihelné a betonové bloky, tvárnice apod.). Není vhodná pro zdìní 

konstrukcí z pórobetonu, sklenìných tvárnic a sádrových prvkù. 

Parametry: 

Pevnost v tlaku 15 MPa 

Zrnitost 2,0 mm 

Vydatnost 1,75kg/m
3 

Doporuèená tlou��ka 12 mm 

Hmotnost 40 kg 

Paletata 1400 kg 

Volnì lo�ená Ano 

Mo�nost zimní úpravy  Ano 

 

Plastové klíny � Plastové klíny jsou vyrobeny z barevného, zdravotnì 

nezávadného materiálu se sní�enou tøí�tivostí. Klíny jsou opatøeny recyklaèní znaèkou 

dle zákona. Nosnostní atest plastových deskových klínù je platný i v zemích EU. Jsou 

barevnì odli�eny dle tlou��ky pro lep�í orientaci na staveni�ti. 

Parametry: 

Rozmìr   120/240 mm 

Nosnost   500 kPa/m
2 
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Barevné rozli�ení: 

6 mm    zelený 

8 mm    bílý 

9 mm    �lutý 

10 mm    èervený 

11 mm    modrý    
2
 

 

3.2.2 Skladování materiálu 

Role hydroizolace se skladují nastojato na paletách. Palety je dovolené ukládat 

pouze v jedné vrstvì. Je speciálnì zdùraznìno, �e teplota skladování nesmí být vìt�í ne� 

30°C. Hydroizolace se skladují v suchém a  uzavøeném skladu. Role je nutné chránit 

pøed pøímým sluneèním záøením a sálavými zdroji tepla, nízké teploty skladování 

výrobku nevadí. Ve v�eobecných podmínkách dodávek asfaltových pásù jsou uvedeny 

dal�í závazné údaje a to záruèní doby, omezení pou�ití a zpùsob skladování. V zimním 

období by mìl být materiál ulo�en alespoò na 24 hodin pøed jeho zabudováním 

v prostøedí o teplotì minimálnì 5 ° C.  

Zpùsob a doba skladování cementu jsou vymezeny èlánkem NA. 2 národní 

pøílohy k ÈSN EN 197-1, zmìna Z1. Cement pro obecné pou�ití musí být pøi 

skladování chránìn pøed pùsobením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu 

maximálnì 75 %. Za tìchto podmínek je doba skladování cementù pro obecné pou�ití 

90 dnù od data uvedeného na obalu (balený cement) nebo data dodání (volnì lo�ený 

cement). Po 90 dnech skladování ztrácí cement a� 10 % své pevnosti. Po uplynutí této 

doby mù�e být cement pou�it pouze v pøípadì, �e byl pøezkou�en a plnì vyhovìl v�em 

po�adavkùm ÈSN EN 197-1. Cement musí být skladován oddìlenì podle druhu, 

pùvodu a pevnostní tøídy. Cement bude skladován v suchém a odvìtraném skladu na 

paletách. 

Plastové klíny budou uskladnìny té� v uzavøeném skladu. Nejsou na nì kladeny 

po�adavky na skladování. 

                                                 
2
 Text psaný kurzívou je nastudován z webových stránek 

http://www.lithoplast.cz/ 

http://www.cemix.cz/ 

http://www.hrabek.cz/?materialy-pro-izolace,27 
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3.2.3 Primární a sekundární doprava 

Primární doprava na staveni�tì je zaji��ována nákladním automobilem z 

nedalekých stavebnin Dektrade. Hydroizolaèní pásy jsou dodávány v rolích. Nesmí pøi 

pøepravì dojít k navlhnutí nebo mechanickému po�kození. Cement bude dovezen té� 

men�ím nákladním automobilem z mìsta Borovany. U cementu je nutné té� zamezit 

styku s vlhkostí, mohlo by dojít k ne�ádoucí hydrataci cementu. Z toho to dùvodu bude 

nákladní automobil za nepøíznivého poèasí krytý plachtou. Potøebné náøadí a pilu na 

podøezání zdiva si zaji��uje firma Artisan s.r.o. z Èeských Budìjovic.  

Pro sekundární dopravu po staveni�ti jsou k dispozici stavební koleèka a 

manipulaèní stroje napøíklad UNC 060, která jsou majetkem hlavního zhotovitele. 

3.3 Pøevzetí pracovi�tì 

Pøed zahájením prací musí stavbyvedoucí pøevzít od mistra dokonèené práce, a 

to odstranìní v�ech omítek, oèi�tìní podlah a odstranìní stávajících vyplní otvorù. 

Ve�keré informace z pøedání mezi stavbyvedoucím a mistrem se zaznamenávají do 

stavebního deníku. V�echny práce budou zkontrolovány dle projektové dokumentace 

investora.   

Staveni�tì je oploceno do vý�ky 1,8 m, na staveni�tì vedou dvì brány jedna pro 

zamìstnance a druhá pro dovoz materiálu a stavební stroje. Jsou pøedány stávající 

pøípojky vody a elektøiny. Podrobnìj�í popis najdeme ve výkresu B. 8. Situace zaøízení 

staveni�tì. 

3.4 Obecné pracovní podmínky 

Pøed zapoèetím prací provedla firma Artisan s.r.o. prùzkum, bez kterého není 

mo�né urèit správný postup provádìní. Nejdøíve se provede prùzkum objektu. Zjistí se 

pøíèiny vlhnutí, druh zdiva, materiály a pojivo a tlou��ky stìn, zda se jedná o zdivo 

historické, lícované a únosnost zdiva.  

Zajistí se poloha v�ech in�enýrských sítí v uva�ované rovinì øezu a jejich 

odpojení. Stanoví se technologický postup sanace zdiva, poèet zábìrù na objektu, poèty 

úsekù. Urèí se vý�ka øezu a zpùsob vlo�ení vodotìsné izolace. Provede se statické 
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posouzení a stanoví se technologický postup sanace. Jsou odstranìny stávající hrubé 

podlahy a výplnì otvorù. Celý objekt je zbaven omítek a vysychá. 

3.5 Personální obsazení 

Podøezání zdiva provádí èeta dvou a� tøí pracovníkù dle rozsahu a slo�itosti 

stavby. Obsluhují pilu a vkládají novou izolaci a rozpìrné klíny, zabezpeèují injektá� a 

zaplnìní spáry cementovou maltou. V mém pøípadì je stavba rozsáhlá, zvolím tedy tøi 

pracovníky. Na provádìní stavebních prací bude dohlí�et stavbyvedoucí, nebo jím 

povìøený mistr. 

1. Pracovník � vedoucí èety a obsluha stroje 

2. Pracovník � vkládá hydroizolaci a maltu do spáry, zaji��uje stabilitu klíny    

3. Pracovník � pøipravuje maltu a øe�e hydroizolaci, uklízí pracovi�tì 

Je nutné pro�kolení pracovníkù dle BOZP zejména 1. pracovníka, který bude 

obsluhovat strojní pily. Pracovníci podepí�í souhlas o BOZP na staveni�ti a stvrdí 

podpisem do stavebního deníku. 

3.6 Stroje a pracovní pomùcky 

Více informací k navrhovaným strojùm je rozepsáno v kapitole 8 Návrh strojní 

sestavy pro dané technologické etapy.

K provádìní prací podøezání zdiva jsou pou�ity následující stroje. 

· Øetìzová pila PRINZ PMS 25 

· Ruèní pila PRINZ EED 3.5 

· Øezaèka folie HRÁBEK 

· Injektá�ní stroj HRÁBEK IS - 80 

· Míchadlo stavebních smìsí Umacon UM 1600 

· Stavební kbelík 

· Zednická l�íce 

· Zednická nabìraèka 

· Kladivo 

· Sekáè neboli majzlík 
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3.7 Pracovní postup 

1) Po provedeném prùzkumu (obr. 1) firmou Artisan s.r.o. bylo zji�tìno, �e 

absence hydroizolace umo�nila zemní vlhkosti dal�í �íøení do zdiva. Jsou zde ale ideální 

podmínky pro metodu podøezání zdiva øetìzovou pilou. Zdivo je z cihel plných 

pálených s prùbì�nou spárou tlou��ky450mm, omítky oboustrannì odstranìny. 

2) Izolace metodou podøezání vlhkého zdiva øetìzovou pilou s vlo�ením 

hydroizolaèní fólie má zaruèenou 100 % úèinnost.  Tato technologie je dvoustupòová. 

V prvním stupni se provede oddìlení zdiva - proøíznutí zdiva. V druhém stupni se vlo�í 

nová hydroizolace a spára se uzavøe pevnostními klíny s maltou.  Pou�ívají se dva typy 

pil, strojní a ruèní. Budeme pou�ívat oba tyto zpùsoby, na rohy je nutné pou�ít ruèní 

pilu. Øetìzová pila má jednotlivé èlánky øetìzu z tvrdokovu.  

3) V místì vkládání dodateèné izolace musí být otluèená omítka. Podél zdiva 

musí být tvrdý a dostateènì rovný podklad v �íøi minimálnì 1,50 m pro pojezd 

podøezávajícího stroje. Pokud není podklad rovný, je nutné ho zajistit napøíklad 

døevìnými prkny. Pracovník postaví stroj ke zdi, pilovou li�tu ustaví do vodorovné 

polohy (obr. 2).  Sepne spojku pojezdu, spustí pohon pily a ruèním pohonem vysouvá 

pilu do øezu. Po proøíznutí zdiva v délce 1 m vypne pohon a ozubenou li�tou proèistí 

drá�ku. Proøíznutí zdiva je nutné provést v první dostupné spáøe, kvùli napojení 

dodateèné hydroizolace. 

4) Do proøíznuté a proèi�tìné drá�ky se vlo�í hydroizolace z polyetylénu o 

tlou��ce 2 mm (obr. 3). Hydroizolaci naøe�eme pomocí øezaèky fólie, pruh izolace 

délky 1 m a �íøky takové, aby pøesahoval tlou��ku zdi kvùli napojení dodateèné 

hydroizolace základové desky i základù. V drá�ce se upevní rozpìrovými klíny, které se 

do drá�ky musí natlouci. Klín z plastu má únosnost 500 kPa/m
2
 (obr. 4).  Klíny se 

vkládají do zdiva oboustrannì v rozteèích 20 cm. Mezi klíny musí být v podélné ose 

zdiva mezera 10 cm. Klíny ve spáøe ji� zùstávají (obr. 5) 

 5) Nyní je mo�no proøíznout a zaizolovat dal�í metr zdiva. 

Cyklus se opakuje po zábìrech, pøesahy izolaèních desek musí být minimálnì 5 cm. 

Tímto zpùsobem lze podøíznout a vyklínovat najednou a� 30 m zdiva.  

6) Proøezávání rohù a koutù je provádìno ruèní pilou kývavým pohybem li�ty 

oproti opìrným zubùm pily. Øez se provádí zpravidla zprava doleva.  

Následuje vyplòování drá�ky. Ta se oboustrannì omítne cementovou maltou s 
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vodoodpudivými pøísadami (obr. 6). Pøi vìt�ích �íøkách zdiva jako je i v na�em pøípadì 

se do spáry malta injektuje.  

 

 

 

Obrázek 1                 Obrázek 2          Obrázek 3 

                     

Obrázek 4                             Obrázek 5                             Obrázek 6

                     

Obrázek 6 postup provádìní podøezání zdiva 

3.8 Jakost a kontrola kvality 

Pro dodr�ení jakosti a kvality provedení pøestavby stavby jsou nutné kontroly 

jednotlivých prací. Zji��ují se maximální dovolené odchylky od projektové 

dokumentace. Tuto problematiku øe�ím okrajovì v kapitole 8 Kontrolní a zku�ební 

plán pro provádìní hydroizolace, kde jsou jednotlivé body popsány ve tøech dílèích 

kontrolách. Jedná se o kontroly vstupní, mezioperaèní a výstupní. Je zde uvedena osoba, 

která kontrolu provádí a také jakým zpùsobem. Výsledky kontrol musejí být zapsány do 

stavebního deníku v pøipravené tabulce rozepsaných kontrol. 
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U podøezání zdiva je tøeba dbát na pøesahy hydroizolaèního pásu. Pokud se 

hydroizolaèní pásy nebudou pøekrývat, zemní vlhkost bude pùsobit ve zdivu i nadále. Je 

tøeba zajistit stabilitu objektu nejen pøi samotném provádìní, objekt musí i nadále zùstat 

neporu�en. Je nutné správnì zajistit stabilitu klíny a dostateènì zainjektovat maltou.   

3.9 BOZP 

Podrobnìji se tomuto tématu vìnuji v kapitole 10 Bezpeènost a ochrana zdraví 

pøi práci. V technologické etapì podøezání zdiva je velké riziko úrazu kvùli pou�ití 

strojních pil. Je tedy nutné dodr�ování státních pøedpisù, a to: 

- Naøízení vlády è. 591/2006 Sb. O bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 

zdraví pøi pracích na staveni�tích 

-  Naøízení vlády è. 378/2001 Sb., Po�adavky na bezpeèný provoz strojù, 

technických zaøízení, pøístrojù a náøadí 

Ve zmiòované kapitole rozepisuji jednotlivá mo�ná vzniklá rizika spoleènì 

s jejich øe�ením a záva�ností. V bodì 3.5 Personální obsazení, je nutné pro�kolení 

v�ech zamìstnancù o BOZP v dané technologické etapì. Jejich pro�kolení musí být 

stvrzeno ve stavebním deníku a dotyènými osobami potvrzeno podpisem. 

3.10 Ochrana �ivotního prostøedí 

Ve smyslu zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny se v zájmovém 

území ani v jeho tìsné blízkosti nenachází chránìné území. Zájmové území není 

z botanického ani zoologického hlediska významné. Nepøedpokládá se, �e by pøi 

dokonèování stavebních úprav stavby nebo pøi jejím u�ívání mohlo dojít k po�kození 

chránìných druhù rostlin nebo �ivoèichù. Pøi dokonèování stavebních úprav nebude 

docházet ani ke kácení døevin a porostù. 

Pøi nakládání s odpady budou dodr�ena ustanovení zákona è. 185/2001 Sb., 

o odpadech a jeho provádìcích pøedpisù zejména vyhlá�ky M�P 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Stavba neohro�uje �ivotní prostøedí, naopak 

pøispívá k ni��í spotøebì tepelné energie na vytápìní. Zacházení, tøídìní a likvidace 

jednotlivých vzniklých odpadù je popsána v kapitole 11 Enviromentální plán 
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4. TECHNOLOGICKÝ PØEDPIS PRO PROVÁDÌNÍ 

HYDROIZOLACE  

4.1 Základní informace o stavbì 

4.1.1 Identifikaèní údaje 

Název stavby:  Pøestavba zemìdìlského objektu na domov pro seniory 

Obec:   Dubné 

Katastrální území: Jaronice 

Parcely:  94/1, 94/2 zastavìná plocha a nádvoøí 

   10/1, 10/6 zastavìná plocha a nádvoøí 

   34/1, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11 ostatní plocha 

   34/4 zahrada 

   869/3, 869/4 ostatní plocha 

V�echny parcely se nacházejí v katastrálním území 

Jaronice a ve vlastnictví investorù 

Stavebník, investor: Milan Jakubec, E. Bene�e 540/32, Èeské Budìjovice 

   Radek �míd, B. Smetany 1609/10, Èeské Budìjovice 

Projektové dokumentace: 

autorizace projektu:   Ladislav Klein 

architekt projektu:   Ing. arch. Jan Klein 

statika:     Ing. Roman Gottfried 

koordinace stavební èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

koordinace profesních èástí:  Ing. arch. Jiøí Skalický 

koordinace textové èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

geodetické podklady:   Ing. Ondøej Dohnal 

prùzkumy:    Ing. arch. Jan Klein 

 

 



41 

 

4.1.2 V�eobecný popis stávajícího objektu a staveni�tì 

Stávající objekt se nachází v malé vesnièce Jaronice, která je èástí obce Dubné. 

Jaronice jsou 10 km vzdálené od krajského mìsta Èeské Budìjovice. Jedná se o 

pøestavbu zemìdìlského objektu, který je rozdìlen na dvì èásti a to star�í provozní èást 

a pozdìji pøistavenou èást s nutným zázemím pro zamìstnance. Rekonstrukce 

zemìdìlského objektu bude rozsáhlá, jedná se o zmìnu vyu�ití stavby na domov pro 

seniory. Já se zamìøím na kompletní sanaci objektu a dodateènou hydroizolaci.  

4.1.3 Obecné informace o procesu 

Tento technologický pøedpis popisuje postup pokládky asfaltových 

hydroizolaèních pásù. Souèasná stavba je bez hydroizolace, pásy se budou pokládat na 

stávající základovou desku. Hydroizolaèní pásy se budou klást pouze ve v pùvodní èásti 

objektu, u pozdìji pøistavené èásti pro zamìstnance je v PD uvedena pouze 

hydroizolaèní samonivelaèní stìrka. Zvolený druh hydroizolace vy�aduje polo�ení 

spodní geotextilie o plo�né hmotnosti minimálnì 300g /m2
. Pásy se kladou pøímo na 

geotextilii, spoje svaøují se pouze horkým vzduchem.  

4.2 Materiál a doprava 

4.2.1 Materiál pro pokládku asfaltových pásù 

Hlavním materiálem pro pokládku asfaltových pásù je hydroizolaèní pás. Pod 

hydroizolaèní pás bude kladena geotextílie, která bude chránit hydroizolaci. 

Hydroizolace bude napojena na ji� vlo�enou hydroizolaci do podøezaného zdiva. 

Zvolila jsem shodné hydroizolaèní pásy pro lep�í napojení. 

 

Tabulka spotøeby materiálu 

Materiál Mìrná jednotka Mno�ství 

Hydroizolace 869,671 m
2
 29 Ks 

Geotextilie 909,202 m
2
 10 Ks 
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Výpoèet spotøeby materiálù 

Hydroizolace - 76,610*10,320= 790,61 m
2 

Uva�ovaný pøesah hydroizolaèních pásù je 10 cm. 

   790,61*1,1= 869,671 m
2
  

Balení hydroizolaèních pásù je 30 m dlouhé a 1m �iroké, dodávané v rolích. 

   869,671 / 30= 29 ks  

Geotextílie - 76,610*10,320= 790,61 m
2
 

Uva�ovaný pøesah geotextílie je 15 cm. 

790,61/ 1,15= 909,202 m
2
  

Balení geotextílie je 50 m dlouhé a 2 m �iroké, dodávané v rolích pøevázané 

provázkem. 

   909,202 / 100= 10 ks  

Technické listy jednotlivých materiálù 

Polyetylenová folie - typ fólie PENEFOL 650. Hladká hydroizolaèní a separaèní 

folie vhodná zejména jako izolace proti vlhkosti. Jednovrstvá polyetylenová folie 

PENEFOL 650 je vhodná jako plo�ná izolace proti vlhkosti a jako pasivní 

nepodvìtrávaná izolace proti radonu na stavbách, kde bylo namìøeno nízké radonové 

riziko v pùdním vzduchu. 

 Pøedepsaná tlou��ka materiálu pro tyto stavební izolace je 1,0-2,0 mm dle 

pøedpokládaného zatí�ení. Její nesporná výhoda je zaruèená funkèní spolehlivost a 

vysoká �ivotnost.  Fólii je také mo�né snadno tvarovat teplem, støíhat i sekat. 

Parametry: 

Materiál   polyetylen LDPE 

Objemová hmotnost  650 kg/m3 

Barva    èerná, �lutá 

Tlou��ka fólie   0,8; 1,0; 1,5; 2,0 mm 

�íøka fólie   1000; 1400 mm +/- 5 mm 

Délka pásu (dle tl. fólie) 30-100 m +/- 0,5 m 

Ta�nost   min. 110 % 

Mez pevnosti v tahu  5 MPa 

Rozmìrová stálost  max. +/- 1 % 
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Nasákavost   max. 1% 

Teplota køehnutí pøí ohybu pøi -20°C bez trhlin 

Tepelná odolnost  -20 a� +70°C 

Reakce na oheò  F (vysoká) 

 

Geotextílie -  IZOLTECH H aplikuje se v�ude tam, kde je potøeba ochránit 

fóliový sytém proti ne�ádoucím vlivùm. Pou�ívá se pøi izolaci rodinných a bytových 

domù, prùmyslových hal, obchodních center, jímek, èerpacích stanic a hnoji��. 

IZOLTECH H je syntetická geotextilie je vyrobena technologií vpichování textilního 

rouna. K ochranì fóliových systému doporuèujeme pou�ít geotextílii IZOLTECH H 300 

(300g/m
2
). 

Parametry: 

Slo�ení    100% smìs regenerovaných syntetických vláken 

Objemová hmotnost  200-1300 g/m
2
 

Barva    tmavá 

�íøka fólie   max 2500 mm    
3
 

4.2.2 Skladování materiálu 

Role hydroizolace se skladují nastojato na paletách. Palety je dovolené ukládat 

pouze v jedné vrstvì. Je speciálnì zdùraznìno, �e teplota skladování nesmí být vìt�í ne� 

30°C. Hydroizolace se skladují v suchém a  uzavøeném skladu. Role je nutné chránit 

pøed pøímým sluneèním záøením a sálavými zdroji tepla, nízké teploty skladování 

výrobku nevadí. Ve v�eobecných podmínkách dodávek asfaltových pásù jsou uvedeny 

dal�í závazné údaje a to záruèní doby, omezení pou�ití a zpùsob skladování. V zimním 

období by mìl být materiál ulo�en alespoò na 24 hodin pøed jeho zabudováním 

v prostøedí o teplotì minimálnì 5 ° C.  

Geotextílii je nutné skladovat jen v suchém skladu, bez výrazných teplotních 

výkyvù. Je mo�né ji stohovat a to horizontálnì jen maximálnì v pìti vrstvách na sobì, 

nebo vertikálnì v jedné vrstvì. Doba skladování je závislá na podmínkách skladování. 

V �ádném pøípadì by nemìla pøekroèit dobu jednoho roku. 

                                                 
3
 Text psaný kurzívou je nastudován z webových stránek 

   http://www.lithoplast.cz/ 
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4.2.3 Primární a sekundární doprava 

Primární doprava na staveni�tì je zaji��ována nákladním automobilem z 

nedalekých stavebnin. Hydroizolaèní pásy a geotextílie jsou na stavbu dodávány 

v rolích. Hydroizolaèní pásy musí být chránìny pøed mechanickým po�kozením a 

navlhnutím.  IZOLTECH H je pøepravován v rolích pøevázaných provázkem. Je tøeba 

zajistit ochranu proti vlhkosti, zejména srá�kám a i ochranu pøed UV záøením. Pøi 

pøepravì se nesmí role vystavovat zbyteènému mechanickému namáhání, jako je 

ohýbání, zatì�ování ostrými pøedmìty. IZOLTECH H nemá tvarovou pamì� a je 

snadno dìlitelný.   

Potøebné náøadí na pokládku geotextílie a hydroizolace si zaji��uje firma Artisan 

s.r.o. z Èeských Budìjovic. Pro sekundární dopravu po staveni�ti jsou k dispozici 

stavební koleèka a manipulaèní stroje UNC 060, která jsou majetkem zhotovitele. 

4.3 Pøevzetí pracovi�tì 

Provádìní prací zaji��uje firma Artisan s.r.o., která provádìla práce podøezání 

zdiva. Staveni�tì je v dané technologické etapì pøedáno. 

4.4 Obecné pracovní podmínky 

Firma Artisan s.r.o. dokonèila podøezání zdiva s vlo�enou hydroizolací. 

Hydroizolace pøesahuje ze zdiva o 25 cm, je tak zaji�tìno bezpeèné napojení 

hydroizolaèních pásù. Objekt je zbaven hrubých podlah a výplní otvorù. Po provedení 

podøezání zdiva je podlaha zbavena neèistot vzniklých pøi práci.  

Je v�ak nutné pøed samotným provádìním podlahu tedy základovou desku zbavit 

v�ech neèistot. V�echny stávající i budované instalace jsou vyvedeny minimálnì 10- 20 

cm nad základovou desku. Nesmí dojít k mechanickému po�kození hydroizolace, pokud 

se tak stane, pøestává plnit svou funkci. Optimální teplota pøi svaøování horkým 

vzduchem je 20 °C, provádìní prací bude v uzavøeném stávajícím objektu, kde práci 

nehrozí klimatické vlivy jako dé�� a vítr. 
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4.5 Personální obsazení 

Èeta pro pokládku hydroizolaèních pásù se skládá ze tøí pracovníkù. 

Nejdùle�itìj�í je samotná pokládka pásù hydroizolace a geotextílie. Polo�ení pásù bude 

provádìt pro�kolený pracovník � vedoucí èety. Na provádìní stavebních prací bude 

dohlí�et stavbyvedoucí, nebo jím povìøený mistr. 

1. Pracovník � vedoucí èety, izolatér 

2. Pracovník � svaøování a provádìní spojù, izolatér   

3. Pracovník � pøipravuje a øe�e hydroizolaci, uklízí pracovi�tì 

Je nutné pro�kolení pracovníkù dle BOZP zejména pracovníka, který bude 

obsluhovat horkovzdu�ný hoøák. Pracovníci podepí�í souhlas o BOZP na staveni�ti a 

staveni�ti a stvrdí podpisem do stavebního deníku. 

4.6 Stroje a pracovní pomùcky 

Pro úpravu podkladu 

· �krabky 

· Ko��ata (Mechanické stroje) 

Pokládka geotextílie 

· Nù�ky na geotextílii 

· Ruèní svaøování TRIAC S Leister 

Pokládka hydroizolace 

· Horkovzdu�ný automat LEISTER TWINNY 

· Øezaèka folie HRÁBEK 

· Háky na role

· Skládací metr 

· Ocelové pravítko

· Mastná køída 

· Nù� s háèkem 
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4.7 Pracovní postup 

1) Podkladní geotextilní vrstva tvoøí souèást izolaèního souvrství (obr. 2). Klade 

se volnì s pøesahy �irokými minimálnì 15 cm. Orientace jednotlivých pásù geotextilie a 

jejich pøesahù není rozhodující, dùle�ité je pouze, aby podklad byl ochrannou vrstvou 

zcela pokryt bez nebezpeèí posunu z polohy. Na vodorovných plochách se textilie 

zásadnì nekotví, pouze se dle potøeby na okrajích provizornì pøitì�uje proti vlivu vìtru 

a posunu. Pøesahy jednotlivých pásù geotextilie se v podkladní vrstvì svaøí pouze 

bodovì horkým vzduchem.  

V krycí ochranné vrstvì je nutno pøesahy textilních pásù v�dy souvisle svaøit 

horkým vzduchem. Krycí vrstva slou�í jako ochrana pøed vnikáním neèistot a cizích 

pøedmìtù. 

2) Na geotextílii pokládáme izolaèní fólii PENEFOL 650 pás vedle pásu s 

pøesahem 10 cm (obr. 1). Po obvodu základové desky napojíme pokládanou 

hydroizolaci na ji� pøipravenou hydroizolaci, která pøesahuje o 25 cm z podøezaného 

zdiva (obr. 3). 

3) Pro svaøování jednotlivých pásù pou�ijme horkovzdu�ný automat LEISTER 

urèený pro svaøování polyetylenových fólií. Svaøování fólií horkým vzduchem spoèívá 

v zahøátí spojovaných povrchù do plastického stavu proudem vzduchu vystupujícího z 

hubice horkovzdu�né sváøeèky a v následném stlaèení spoje. Dle postupu roztavování 

hmoty se sváøeèka posouvá ve smìru podélné osy spoje a spojované okraje se vzájemnì 

stlaèují ruèním váleèkem.  

Pro spojování pøesahù fólií se pou�ívá svaøovací hubice �íøky 40 mm, zasunuté 

do spoje tak, aby okraj hubice pøeèníval asi o 3 � 4 cm. Základní nastavení pro fólie 

PENEFOL 650 je minimální pøítlak okolo 5 - 10 kg, rychlost posuvu 2-4 m/min. 

Doporuèená teplota prostøedí pro svaøování je 5 � 20 °C, optimální teplota je 20 °C. 

Teplota svaøování nastavená na horkovzdu�ném automatu je 550 � 600 °C, nastavení 

teploty závisí na teplotì okolního prostøedí, barvì fólie, popøípadì tlou��ce fólie. 

Pou�itím speciálního nástavce vytvoøíme dva soubì�né sváry s kontrolním kanálkem, 

který je mo�né odzkou�et tlakem 200 kPa. Po dobu 10 minut nesmí tlak poklesnout.  

4) Poté provedeme utìsnìní prostupù instalací tvarovkou prostupu, utìsnìní 

koutù a rohù samostatnými tvarovkami (obr. 4). Jejich svaøení provádíme 

horkovzdu�nou pistolí LEISTER TRIAC a ruèním pøítlakem váleèkem. V límci (v 
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pøípadì prostupu vìt�ího rozmìru v plo�ném pøíøezu z fólie o pøibli�nì 250 mm vìt�ím 

ne� je prostup) se nejprve nù�kami vystøihne kruhový otvor o 1/3 men�í ne� vnìj�í 

prùmìr prostupujícího potrubí. V okolí tohoto otvoru se fólie nahøeje horkým vzduchem 

a tvarovka se navlékne silou na prostup. Tímto se z pùvodnì plo�ného útvaru prostorovì 

vytvaruje man�eta tìsnì obepínající prostupující trubku. Tvarovka se zatlaèí a� k 

prùbì�né fólii povlaku, s ním� se po obvodu svaøí. Takto vytvarovaná man�eta se na 

potrubí prodlou�í ovinutým prou�kem fólie �íøky 100 mm. Souèasnì s ovíjením 

prostupu se prou�ek pøivaøí horkým vzduchem k man�etì tvarovky a k prostupujícímu 

potrubí a na závìr i k svému poèátku. 

 5) Jedná-li se o trubní prostup, na který nelze tvarovku navléknout (prùbì�né 

potrubí), zhotoví se tvarovka mimo prostup za pou�ití jiného vhodného kruhového 

tìlesa shodného nebo vìt�ího prùøezu. Hotová tvarovka se po jedné stranì rozøízne a 

nasadí se na prostup. V místì øezu se s pøesahem za pou�ití pøídavného pásku fólie opìt 

svaøí v jeden celek. Pokud se u prostupù izolací vyskytnou rùznorodé materiály 

(napøíklad kov - PE-HD) je nutné tento detail øe�it pøichycením izolace mechanickým 

zpùsobem mezi pevnou a volnou pøírubu s dotìsnìním vhodným tmelem. 

6) Pøed polo�ením dal�ích vrstev izolaèního souvrství jako je polo�ení krycí 

geotextílie je potøeba provést zkou�ky a kontroly správnosti provedení. 

7) Vakuová zkou�ka spojù provedených pøeplátováním bez zku�ebního kanálku. 

Zkou�ka se provádí pomocí prùhledného zvonu, který je pøipojen hadicí k vakuovému 

èerpadlu. Zvon má na spodní hranì tlakový tìsnicí profil vzduchotìsnì ohranièující 

zku�ební prostor. Bìhem zkou�ky se vytváøí uvnitø zvonu podtlak. Vakuová kontrola se 

smí provádìt a� nejménì 1 hodinu po provedení vlastního spoje horkovzdu�ným 

svaøováním. 

 Zkou�ené místo se nejdøíve zbaví prachu a neèistot. Místo spoje se natøe 

indikaèní kapalinou tvoøící bubliny - saponátový roztok (doporuèujeme roztok Jaru ve 

vodì). Zku�ební zvon se umístí nad zkou�ený svar a pøitiskne se k podkladu. Test se 

provádí pøi podtlaku 0,2 baru (0,02 MPa). Tato hodnota by mìla být konstantní po dobu 

10 sekund. Indikaèní kapalina nesmí tvoøit bubliny. Tato zkou�ka se provádí vzhledem 

k èasové nároènosti jen namátkovì, doporuèuje se zkontrolovat maximálnì 5 % délky 

spojù a omezovat se na krat�í úseky a místa T-spojù. 
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8) Tlaková zkou�ka dvoustopých spojù. Tato zkou�ka umo�òuje testování 

celkové délky spoje v jedné operaci. Zkou�ka pøetlakem se smí provádìt a� nejménì 1 

hodinu po provedení vlastního svaru. Zku�ební zaøízení je instalováno zpravidla tak, �e 

jeden konec svaru je pou�it k pøívodu stlaèeného vzduchu s manometrem, který 

utìsòuje zku�ební kanálek. Druhý konec svaru je utìsnìn pøíèným svarem nebo jiným 

vhodným zpùsobem. Zku�ební tlak by mìl být pøizpùsoben teplotì fólie a okolí, �íøce 

zku�ebního kanálku, tlou��ce a materiálu svaøované fólie. Po natlakování kanálku se 

poèká 5 minut na dotvarování spoje a vyrovnání teploty vzduchu a následujících 10 

minut se sleduje pokles zku�ebního tlaku. Po tuto dobu nesmí tlak klesnout o více jak 

20 % pùvodní hodnoty. Kladný výsledek zkou�ky se potvrdí otevøením druhého konce 

spoje, kdy tlak musí klesnout na nulu a potvrdí se tak, �e je spoj prùchodný. 

9) Po kontrole svarù a povrchu izolace na celou izolovanou plochu polo�íme 

geotextílii o plo�né hmotnosti minimálnì 300 g/m2. Následuje skladba podlahy- tepelná 

izolace, betonová mazanina a ná�lapná vrstva.  

Obr. 1      Obr. 2 

                

Obrázek 7 Geotextíli a hydroizolace penefol 650 

Obr. 3 

 

Obrázek 8 Pokládka polyetylénových pásù 
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Obr. 4 

 

Obrázek 9 Provádìní prostupù 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

Pro dodr�ení jakosti a kvality provedení rekonstrukce stavby jsou nutné kontroly 

jednotlivých prací. Zji��ují se maximální dovolené odchylky od projektové 

dokumentace. Tuto problematiku øe�ím v kapitole 9 Kontrolní a zku�ební plán, kde 

jsou jednotlivé body popsány ve tøech dílèích kontrolách. Jedná se o kontroly vstupní, 

mezioperaèní a výstupní. Je zde uvedena osoba, která kontrolu provádí a také jakým 

zpùsobem. Výsledky kontrol musejí být zapsány do stavebního deníku v pøipravené 

tabulce rozepsaných kontrol. 

U pokládky hydroizolaèních pásù je nutné dùkladnì oèistit povrch základové 

desky a správnost polo�ení geotextílie. Nesmí dojít k mechanickému po�kození zejména 

propíchnutí pásù. Pokud se pásy mechanicky po�kodí napø. nesprávnou manipulací, 

zneèi�tìným nebo hrubým povrchem pøestávají plnit svou funkci.   

Je nutné dodr�et pøesahy a detaily provádìní kolem prostupù hydroizolaèních 

pásù, které jsou dány výrobcem. Pøed polo�ením krycí vrstvy a podlahy je nutné provést 

kontroly a zkou�ky. Pokud se projeví chyba, je nutné ji neprodlenì opravit a 

nepokraèovat dále v pokládce krycí vrstvy a podlahy. Dodateèné opravy jsou velice 

nákladné. Je tì�ké dohledat místo vzniku poru�ení. 
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4.9 BOZP 

Podrobnìji se tomuto tématu vìnuji v kapitole 10 Bezpeènost a ochrana zdraví 

pøi práci. V technologické etapì pokládky hydroizolaèních pásù je velké riziko úrazu 

kvùli pou�ití horkovzdu�ných hoøákù. Je tedy velmi nutné dodr�ování státních pøedpisù, 

a to: 

- Naøízení vlády è. 591/2006 Sb. O bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 

zdraví pøi pracích na staveni�tích 

-  Naøízení vlády è. 378/2001 Sb., Po�adavky na bezpeèný provoz strojù, 

technických zaøízení, pøístrojù a náøadí 

Ve zmiòovaném bodì rozepisuji jednotlivá mo�ná vzniklá rizika spoleènì 

s jejich øe�ením a záva�ností. V bodì 4.5 Personální obsazení, je nutné pro�kolení 

v�ech zamìstnancù o BOZP v dané technologické etapì. Jejich pro�kolení musí být 

stvrzeno ve stavebním deníku a dotèenými osobami potvrzeno podpisem. 

4.10 Ochrana �ivotního prostøedí 

Ve smyslu zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny se v zájmovém 

území ani v jeho tìsné blízkosti nenachází chránìné území. Zájmové území není 

z botanického ani zoologického hlediska významné. Nepøedpokládá se, �e by pøi 

dokonèování stavebních úprav stavby nebo pøi jejím u�ívání mohlo dojít k po�kození 

chránìných druhù rostlin nebo �ivoèichù.  

Pøi nakládání s odpady budou dodr�ena ustanovení zákona è. 185/2001 Sb., 

o odpadech a jeho provádìcích pøedpisù zejména vyhlá�ky M�P 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Stavba neohro�uje �ivotní prostøedí, naopak 

pøispívá k ni��í spotøebì tepelné energie na vytápìní. Zacházení, tøídìní a likvidace 

jednotlivých vzniklých odpadù je popsána v kapitole 11 Enviromentální plán. 
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5. TECHNOLOGICKÝ PØEDPIS PRO PROVÁDÌNÍ 

DRENÁ�NÍHO SYSTÉMU  

5.1 Základní informace o stavbì 

5.1.1 Identifikaèní údaje 

Název stavby:  Pøestavba zemìdìlského objektu na domov pro seniory 

Obec:   Dubné 

Katastrální území: Jaronice 

Parcely:  94/1, 94/2 zastavìná plocha a nádvoøí 

   10/1, 10/6 zastavìná plocha a nádvoøí 

   34/1, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11 ostatní plocha 

   34/4 zahrada 

   869/3, 869/4 ostatní plocha 

V�echny parcely se nacházejí v katastrálním území 

Jaronice a ve vlastnictví investorù 

Stavebník, investor: Milan Jakubec, E. Bene�e 540/32, Èeské Budìjovice 

   Radek �míd, B. Smetany 1609/10, Èeské Budìjovice 

Projektové dokumentace: 

autorizace projektu:   Ladislav Klein 

architekt projektu:   Ing. arch. Jan Klein 

statika:     Ing. Roman Gottfried 

koordinace stavební èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

koordinace profesních èástí:  Ing. arch. Jiøí Skalický 

koordinace textové èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

geodetické podklady:   Ing. Ondøej Dohnal 

prùzkumy:    Ing. arch. Jan Klein 
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5.1.2 V�eobecný popis stávajícího objektu a staveni�tì 

Stávající objekt se nachází v malé vesnièce Jaronice, která je èástí obce Dubné. 

Jaronice jsou 10 km vzdálené od krajského mìsta Èeské Budìjovice. Jedná se o 

pøestavbu zemìdìlského objektu, který je rozdìlen na dvì èásti a to star�í provozní èást 

a pozdìji pøistavenou èást s nutným zázemím pro zamìstnance. Rekonstrukce 

zemìdìlského objektu bude rozsáhlá, jedná se o zmìnu vyu�ití stavby na domov pro 

seniory. Já se zamìøím na kompletní sanaci objektu a dodateènou hydroizolaci 

5.1.3 Obecné informace o procesu 

V technologickém pøedpisu se vìnuji provedení drená�ního systému kolem 

celého stávajícího objektu. Dle geologického prùzkumu se jedná o horninu tøídy 3. 

tì�itelnosti, která je dobøe rozpojitelná krumpáèem a rýpadlem. Nejdøíve provedeme 

výkop rýhy kolem objektu, která bude vysvahovaná bez pa�ení. Vyspádování 

provedeme mírných sklonem minimálnì 0,001 %. Jako ochrana drená�ního potrubí 

bude pou�ita geotextilie, která zabraòuje pronikání a následnému zaná�ení perforované 

trubky. Kolem celého objektu bude pou�ita nopová folie, která zaji��uje vìtrání a 

odvádí vodu do drená�ního systému. K zaji�tìní dostateèného prostupu vody do 

drená�ního potrubí slou�í �tìrkový zásyp frakce 8/ 16 mm.       

5.2 Materiál a doprava 

5.2.1 Materiál pro provádìní drená�ního systému 

Jedním z hlavních materiálù pro provádìní drená�ního systému je vytì�ená 

zemina, která spadá do tøídy tì�itelnosti 3. Zemina nebude nikde skladována, ale bude 

odvezena ihned po vytì�ení na skládku. Geotextílie zabraòuje pronikání neèistot a 

zanesení perforované trubky, která je nedílnou souèástí drená�ního systému. Správnou 

funkci propou�tìní vlhkosti zaji��uje �tìrkový zásyp, je nutné do systému osadit èistící a 

kontrolní �achty.  
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Tabulka spotøeby materiálu 

Materiál Mìrná jednotka Mno�ství 

Zemina 241,51 m
3 

241,51 m
3 

Geotextilie 438,09 m
2 

5 Ks 

�tìrkový zásyp 241,51 m
3
 241,51 m

3
 

Perforovaná trubka 200,96 m 210 m 

Nopová folie 100,48 m
2 

11 ks 

Pøíslu�enství 7 Ks, 2 Ks 9 Ks 

 

Výpoèet spotøeby materiálù 

Jednotlivé výpoèty jsou blí�e uvedeny v polo�kovém rozpoètu. 

Zemina - 200,96*1,16085+7,424+0,8= 241,508416 m
3 

Geotextilie - (1,08+0,8+0,15+0,15)*200,96= 438,092 m
2 

Balení geotextílie je 50 m dlouhé a 2 m �iroké, dodávané v rolích pøevázané  

Provázkem - 438,092 / 100= 5 Ks  

�tìrkový zásyp - 241,508416 m
3 

 Perforovaná trubka - 77,61+22,62++29,45+26,89+21,27+23,1= 200.96 m 

 Nopová folie - 1*200,96 = 200,96 m
2 

 Balení folie je 20 m dlouhé a �iroké 1 m. 

   - 200,96 / 20 = 11 ks 

 Pøíslu�enství � èistící a kontrolní �achtice 7 ks 

                         - pøechod PP Mega 2 ks 

 

Technické listy jednotlivých materiálù 

Geotextílie � geoNetex M je pou�itelná jako filtraèní, separaèní, ochranná nebo 

drená�ní vrstva ve stavebnictví. Pou�ívá se pøi izolaci rodinných a bytových domù, 

prùmyslových hal, obchodních center, jímek, èerpacích stanic, hnoji��. 

 

 

 



55 

 

Parametry 

Slo�ení   polyester 

Barva   �edá 

Hmotnost  200, 300 g/m2 

�íøka role  2 000 mm 

Balení   100 m2 

�t�rkový zásyp � frakce 16/ 32 mm, obchodní název �tìrk praný (kaèírek). 

Perforovaná trubka - PP-MEGA Drená� je dvouvrstvé perforované potrubí 

vyrábìné dle normy EN4262-1 s hladkou vnitøní a korugovanou vnìj�í stìnou, vyrábìné 

v rozmìrech DN/ID 100 � 1200mm s kruhovou tuhostí SN8, SN12, SN16. Svojí 

konstrukcí jsou vhodná k �irokému pou�ití v oblasti dopravního a pozemního stavitelství 

a díky své robustnosti se hodí i pro nejnároènìj�í dynamicky zatí�ené prostøedí. 

Chemická stabilita - Vysoká chemická stabilita v rozmezí pH2 � pH12 je 

zaruèena díky pou�itému materiálu nejvy��í kvality. 

Parametry 

Materiál   polypropylen 

Vnìj�í barva   oran�ová 

Vnitøní barva   oran�ová 

Kruhová tuhost  SN8 

Perforace  2/3 (220°)  

Nopová folie - V�eobecné vlastnosti: Fólie je vyrobena z vysokohustotního 

polyetylénu (HDPE). Vykazuje výborné mechanické vlastnosti. Materiál je odolný vùèi 

v�em bì�ným chemikáliím vèetnì ropných látek, roztokùm zásad, kyselin a solí, plísním, 

mikroorganismùm a prorùstání koøenù. Fólie je stabilizovaná proti pùsobení UV záøení. 

Nopovaná fólie je vyrábìna ve dvou základních vý�kách nopù 8 a 20 mm. Tvarovaná 

nepropustná fólie oddìluje stavbu od okolního prostøedí a chrání tak stavební 

konstrukci. Nopovaná fólie vytváøí drená�ní odvìtrávací systém. Pro kontrolu kvality 

fólie byl vypracován vnitøní kontrolní systém. Výrobek je certifikován. Výrobek je 

vyrábìn v systému øízení jakosti ISO 9001. 
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Parametry 

Plo�ná hmotnost   550g/ m
2 

Poèet nopù na m2
   1750 

Odolnost proti tlaku  250 kN/ m
2 

Objem vzduchu mezi nopy 5,5 l/ m
2 

Teplotní odolnost  -30°C - +80°C 

Po�ární odolnost   B2 

Délka fólie v roli   20 m 

Standardní �íøka  0,5 m    
4
 

5.2.2 Skladování materiálu 

Vytì�ená zemina se skladovat nebude, ihned po vytì�ení se odveze na skládku. 

Geotextílii je nutné skladovat jen v suchém skladu, bez výrazných teplotních výkyvù. 

Je mo�né ji stohovat a to horizontálnì jen maximálnì v pìti vrstvách na sobì, nebo 

vertikálnì v jedné vrstvì. Doba skladování je závislá na podmínkách skladování. 

V �ádném pøípadì by nemìla pøekroèit dobu jednoho roku. 

Zásypový materiál �tìrk frakce 8/16 mm bude uskladnìn na zpevnìné plo�e 

z PVC materiálu na volném prostranství na místì, které slou�í k uskladnìní sypkých 

materiálu. 

Perforovaná trubka, pøíslu�enství a nopová folie budou skladovány 

v uzavøeném a suchém skladu, nejsou na nì kladeny speciální po�adavky na skladování. 

Ani jeden z uvedených materiálu nesmí být vystaven dlouhodobému a pøímému 

sluneènímu záøení.  

5.2.3 Primární a sekundární doprava 

V primární dopravì bude pou�it nákladní automobil TATRA Phoenix 6 x 6, 

který bude pøivá�et (odvá�et) v�echen potøebný materiál.  

                                                 
4
 Text psaný kurzívou je nastudován z webových stránek 

  http://www.lithoplast.cz/ 

  http://www.juta.cz/ 

  http://www.bauernfeind.cz/produkty/ 
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Geotextílie bude pøepravována v rolích pøevázaných provázkem. Je tøeba zajistit 

ochranu proti vlhkosti, zejména srá�kám a i ochranu pøed UV záøením. Pøi pøepravì se 

nesmí role vystavovat zbyteènému mechanickému namáhání, jako je ohýbání, 

zatì�ování ostrými pøedmìty.  

�tìrk bude dová�en ze �tìrkopísku Vrábèe, na jeho pøepravu nejsou kladeny 

�ádné po�adavky, je ale tøeba dbát na nosnost nákladního automobilu. U pøepravy 

perforované trubky a pøíslu�enství nesmí dojít k mechanickému po�kození a pøímému 

dlouhodobému vystavení sluneènému záøení. Nopová folie bude dovezena v rolích, 

nesmí dojít pøi pøepravì a následné manipulaci k po�kození. V pøípadì nepøíznì poèasí 

musí být pøi dopravì automobil zaplachtován. 

K sekundární dopravì po staveni�ti budou slou�it koleèka a univerzální 

nakladaè UNC 060.  

5.3 Pøevzetí pracovi�tì 

Provádìní prací zaji��uje firma Artisan s.r.o., která provádìla práce podøezání 

zdiva a polo�ení hydroizolace. Staveni�tì je v dané technologické etapì pøedáno 

5.4 Obecné pracovní podmínky 

Pøed zapoèetím prací provedla firma Artisan s.r.o. geologický prùzkum, kterým 

zjistila tøídu rozpojitelnosti zeminy. Pøed provedením výkopu drená�ní rýhy budou 

dokonèené práce a to, podøezané zdivo a polo�ená hydroizolace. Výsledná kvalita jejich 

provedení nemá vliv na kvalitu drená�ního systému, ale má vliv na kvalitu celku.  

Drená�ní potrubí má teplotní odolnost v rozmezí � 20°C a� 90°C, výkopové 

práce nejsou vhodné provádìt v teplotách pod bodem mrazu. Práce budou pøeru�eny za 

nepøíznivých podmínek, jako je silný dé�� a sníh.+ 

5.5 Personální obsazení 

Drená�ní systém budou provádìt dvì pracovní èety. První pracovní èeta bude 

provádìt výkopové práce a odvá�et vykopanou zeminu ze staveni�tì. 
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1. pracovník � Obsluha stroje UNC 060, který provádí výkop drená�ní rýhy 

2. pracovník � Øidiè Tatry Phoenix 6 x 6, která zeminu odvá�í 

3. pracovník � Øidiè Tatry Phoenix 6 x 6, která zeminu odvá�í 

Druhá pracovní èeta provádí realizaci drená�ního potrubí. 

1. pracovník � Vedoucí první i druhé èety, kontrola realizace 

2. pracovník � Pokládka drená�ního potrubí 

3. pracovník � Pomocné práce, úklid 

Je nutné pro�kolení pracovníkù dle BOZP, zejména ty, kteøí budou obsluhovat 

pracovní stroje. Pracovníci podepí�í souhlas o BOZP na staveni�ti a stvrdí podpisem do 

stavebního deníku. 

5.6 Stroje a pracovní pomùcky 

· UNC 060 

· Tatra Phoenix 6 x 6 

· El. pøíklepová vrtaèka 

· Nastøelovací pistole 

· Nù� 

· Ruèní pila 

· Lopata 

· Krumpáè 

5.7 Pracovní postup 

1) Provedeme výkop drená�ní rýhy strojem UNC 060 s pøesuvným podkopem, 

zemina bude nakládána pøímo na nákladní automobil Tatra a ihned odvezena na 

skládku. Potøebný spád 1 � bude vytvoøen ruènì dle PD, drená�ní potrubí bude 

napojeno na dvou místech do de��ové kanalizace. 

2) a) Pøed provedením nopové folie se zkontroluje svislá hydroizolace. Fólie se 

rozbalí v potøebné �íøce cca 5m a provizornì se umístí na ji� provedenou hydroizolaci. 

Pøed kotvením nad izolací zkontrolujeme pøesah, který by mìl být minimálnì 100 mm 

nad ukonèením svislé hydroizolace stìny. 
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 b) V na�em pøípadì kotvíme nopovou fólii do svislého základu, který je 

z betonu, pou�ijeme k tomu nastøelovací pistoli. Fólii nejprve rozvineme a provizornì 

pøichytíme. Podlo�ka JUNOP se nasune do profilu nopové fólie, do podlo�ky se vlo�í 

høeb a nastøelovací pistolí se vstøelí.  

c) Spojení dvou èástí nopové folie bude provedeno ruèním horkovzdu�ným 

hoøákem Leister. Jednotlivé kusy fólie se polo�í vedle sebe na rovný a pevný podklad 

kraje se musí pøes sebe stýkat minimálnì dva nopy a svaøí se dle obrázku. 

 

Obrázek 10 Napojení nopové fólie 

 

d) Ukotvená nopová fólie se uzavírá ocelovou pozinkovanou li�tou tvaru Z. 

Li�ta se kotví mechanicky stejným zpùsobem, jako se kotví samotná nopová fólie a to 

nastøelovací pistolí pomocí høebù. Pøed aplikací je nutné li�tu opatøit antikorozním 

nátìrem, li�ta se dodává v délce 2 m. 

 

Obrázek 11 Ukonèení nopové fólie pomocí Z li�ty 

 

3) Geotextilie je �iroká 2 m, bude vyu�ita celá její �íøka, nebude se muset tedy 

zkracovat. Geotextilie se klade pøímo na zaèi�tìnou a vyspádovanou rýhu. Pøesah bude 

u základù ve svislé poloze minimálnì 15 cm a na terénu té� 15 cm. Jednotlivé pruhy 

geotextilie budou dlouhé maximálnì 10 m, pokud budou nepøíznivé povìtrnostní 
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podmínky je nutné tuto vzdálenost zkrátit a pásy prùbì�nì zatì�kávat. Pøesah pásù po 

délce bude minimálnì 15 cm.  

4) Pøed pokládkou je nutné zkontrolovat potrubí vèetnì pøíslu�enství, zda 

nedo�lo k po�kození bìhem transportu nebo skladování. Vadné díly se nesmí pou�ít. 

Platí obecná zásada, �e se potrubí zaèíná klást na dolním konci potrubí. Obvykle se 

pokládá potrubí tak, �e spojky smìøují k hornímu konci. 

5) Drená�ní potrubí spojíme tím, �e vlo�íme tìsnící krou�ek do první drá�ky-

korugu potrubí a zkontrolujeme pozici tìsnícího krou�ku. Tìsnící èást musí v�dy 

smìøovat po smìru zasouvání potrubí, jinak hrozí po�kození této èásti a netìsnost 

potrubí. Pøed spojením je nutné oèistit kluzné plochy a dobøe namazat vnitøní stranu 

spojky bì�ným mazadlem (mýdlové báze). Spojení trubek by se mìlo provádìt za stálé 

pøítlaèné síly a� k závìreènému dora�ení v osazení (obr. 1). 

Øezání trubek se provádí v oblasti �drá�ky� korugu svisle k ose trubky pomocí 

pil s jemným zubem. Konec potrubí je nutné zbavit nerovností a to pomocí �krabky, 

pilníku nebo no�e. Potrubí je díky roz�iøovací spojce mo�né napojit na jiné typy potrubí 

z rùzných materiálù. Nedoporuèuje se pou�ívat svorky nebo jiné mo�nosti upevnìní 

vnìj�í strany. Pro pøechody na PVC odpadní trubky jsou k dispozici standardní díly, dle 

ÈSN EN 1401-1 (obr. 2). 

6) Osazení a umístìní kontrolních a èistících �achtic bude provedeno dle PD. 

Obvykle se osazují na ka�dém rohu nebo problematickém úseku, nejdále v�ak 50 m od 

sebe. Budou pou�ity neprùlezné kontrolní a èistící �achty (obr. 3). 

7) Filtraèní materiál, v na�em pøípadì �tìrk, frakce 8/16 mm musí být zasypáván 

po vrstvách. Z dùvodù malé hloubky a lep�í funkènosti drená�e bude filtraèní zásyp 

v plném rozsahu. Zásypový materiál nesmí být na potrubí shazován z vìt�í vý�ky ne� 

1m, pøi pou�ití stroje doporuèujeme shazovat filtraèní materiál z vý�ky do 30 cm. Je 

nutné dávat pozor, aby nedo�lo ke kontaktu l�íce s drená�ním potrubím. Ka�dou vrstvu 

je tøeba zhutnit buï manuálnì, nebo pomocí lehkých mechanických strojù. Pøi hutnìní 

se nesmí hutnící stroj dostat do pøímého kontaktu s drená�ní trubkou, aby nedo�lo k 

jejímu po�kození.  
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Obr. 1 

 

Obrázek 12 Napojení dvou drená�ních trubek 

Obr. 2 

 

Obrázek 13a Pøechodové prvky 

 

Obr. 3 

 Obrázek 13b Kontrolní a èistící �achtice
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Obrázek 14 Schéma drená�ního systému 

5.8 Jakost a kontrola kvality 

Pro dodr�ení jakosti a kvality provedení pøestavby objektu jsou nutné kontroly 

jednotlivých prací. Jednotlivé kontroly budou rozdìleny tøí hlavních èástí. Kontrola 

vstupní zahrnuje kontrolu pracovníkù, pracovi�tì, kvalitu a skladování materiálu. 

Kontrola mezioperaèní pak dodr�ení provádìní prací dle PD a pøíslu�ných norem. Je 

dùle�ité dbát hlavnì na kvalitu provedení spojù a dùraz na nepo�kození drená�ního 

potrubí pøi samotné montá�i. V kontrole výstupní pak kontrolujeme drená� jako celek a 

jeho funkènost.  
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5.9 BOZP 

Podrobnìji se tomuto tématu vìnuji v kapitole 10 Bezpeènost a ochrana zdraví 

pøi práci. V technologické etapì provedení drená�ního systému je velké riziko úrazu 

kvùli pou�ití horkovzdu�ných hoøákù, strojní mechanizace a pádu do drená�ní rýhy. Je 

tedy nutné dodr�ování státních pøedpisù, a to: 

- Naøízení vlády è. 591/2006 Sb. O bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 

zdraví pøi pracích na staveni�tích 

-  Naøízení vlády è. 378/2001 Sb., Po�adavky na bezpeèný provoz strojù, 

technických zaøízení, pøístrojù a náøadí 

Ve zmiòovaném bodì rozepisuji jednotlivá mo�ná vzniklá rizika spoleènì 

s jejich øe�ením a záva�ností. V bodì 5.5 Personální obsazení, je nutné pro�kolení 

v�ech zamìstnancù o BOZP v dané technologické etapì. Jejich pro�kolení musí být 

stvrzeno ve stavebním deníku a dotèenými osobami potvrzeno podpisem. 

5.10 Ochrana �ivotního prostøedí 

Ve smyslu zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny se v zájmovém 

území ani v jeho tìsné blízkosti nenachází chránìné území. Zájmové území není 

z botanického ani zoologického hlediska významné. Nepøedpokládá se, �e by pøi 

dokonèování stavebních úprav stavby nebo pøi jejím u�ívání mohlo dojít k po�kození 

chránìných druhù rostlin nebo �ivoèichù.  

Pøi nakládání s odpady budou dodr�ena ustanovení zákona è. 185/2001 Sb., 

o odpadech a jeho provádìcích pøedpisù zejména vyhlá�ky M�P 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Stavba neohro�uje �ivotní prostøedí, naopak 

pøispívá k ni��í spotøebì tepelné energie na vytápìní. Zacházení, tøídìní a likvidace 

jednotlivých vzniklých odpadù je popsána v kapitole 11 Enviromentální plán. 
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6. TECHNOLOGICKÝ PØEDPIS PRO PROVÁDÌNÍ 

SANAÈNÍCH OMÍTEK   

6.1 Základní informace o stavbì 

6.1.1 Identifikaèní údaje 

Název stavby:  Pøestavba zemìdìlského objektu na domov pro seniory 

Obec:   Dubné 

Katastrální území: Jaronice 

Parcely:  94/1, 94/2 zastavìná plocha a nádvoøí 

   10/1, 10/6 zastavìná plocha a nádvoøí 

   34/1, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11 ostatní plocha 

   34/4 zahrada 

   869/3, 869/4 ostatní plocha 

V�echny parcely se nacházejí v katastrálním území 

Jaronice a ve vlastnictví investorù 

Stavebník, investor: Milan Jakubec, E. Bene�e 540/32, Èeské Budìjovice 

   Radek �míd, B. Smetany 1609/10, Èeské Budìjovice 

Projektové dokumentace: 

autorizace projektu:   Ladislav Klein 

architekt projektu:   Ing. arch. Jan Klein 

statika:     Ing. Roman Gottfried 

koordinace stavební èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

koordinace profesních èástí:  Ing. arch. Jiøí Skalický 

koordinace textové èásti:  Ing. arch. Jan Klein 

geodetické podklady:   Ing. Ondøej Dohnal 

prùzkumy:    Ing. arch. Jan Klein 
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6.1.2 V�eobecný popis stávajícího objektu a staveni�tì 

Stávající objekt se nachází v malé vesnièce Jaronice, která je èástí obce Dubné. 

Jaronice jsou 10 km vzdálené od krajského mìsta Èeské Budìjovice. Jedná se o 

pøestavbu zemìdìlského objektu, který je rozdìlen na dvì èásti a to star�í provozní èást 

a pozdìji pøistavenou èást s nutným zázemím pro zamìstnance. Rekonstrukce 

zemìdìlského objektu bude rozsáhlá, jedná se o zmìnu vyu�ití stavby na domov pro 

seniory. Já se zamìøím na kompletní sanaci objektu a dodateènou hydroizolaci.  

6.1.3 Obecné informace o procesu 

Technologický pøedpis popisuje provádìní sanaèních omítek od firmy Cemix 

s.r.o. Zvolený sanaèní omítkový systém WTA je vhodný pro zdivo se zvý�enou vlhkostí 

a pro v�echny stupnì zasolení. WTA je klasický sanaèní omítkový systém pro 

povrchovou úpravu stìn, kde probìhlo odstranìní pøíèin pronikání vlhkosti.  

Systém je certifikován podle smìrnice WTA a splòuje v�echna kritéria 

pøedepsaná touto smìrnicí. Sanaèní omítky budou provedeny vnitøní do vý�ky 1,5 m, 

�tuková omítka bud provedena v plném rozsahu, kvùli zahlazení pøechodu rùzných 

druhù omítek. Omítky budou provádìny strojnì, �tuková omítka se zpracovává ruènì 

v míchaèce s nuceným obìhem. 

6.2 Materiál a doprava 

6.2.1 Materiál pro provádìní sanaèních omítek WTA 

Materiál pro provádìní dodává firma Cemix s.r.o. z mìsta Borovany. V 

technologickém pøedpisu se zamìøuji na úpravu povrchu sanaèním podhozem, samotné 

provedené sanaèních omítek a vrchní �tukové omítky. V dodávce materiálu poèítám i 

s rohovou omítkovou li�tou. 
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Obrázek 15 Skladba sanaèního 

systému WTA 

 

Tabulka spotøeby materiálu 

1 - Postøik 

2 - Jádrová omítka 

3 - Jádrová omítka 

4 - Vrchní omítka 

5 - Penetrace  

6 - Povrchová úprava 

 

 

 

 

 

Materiál Mìrná jednotka Mno�ství 

Sanaèní podhoz WTA 336,12 m
2
 51 Ks 

Sanaèní omítka WTA 672,24 m
2
 10,5 m

3
 

Sanaèní omítka �tuková 642,36 m
2 

67 Ks 

Rohová omítková li�ta 326,63 m 146 Ks 

 

Výpoèet spotøeby materiálù 

Sanaèní podhoz WTA � 336,12 m
2, tlou��ka vrstvy 4 mm 

Uva�ovaná spotøeba pøi tlou��ce 4 mm je 6 kg/m2 

  - 336,12 * 6= 2016,72 kg 

Balení sanaèního podhozu je dodáváno v pytlích po 40 kg. 

  - 2016,72 / 40= 51 Ks  

Sanaèní omítka WTA � 672,24 m
2
, tlou��ka vrstvy 2*15 mm 

Uva�ovaná spotøeba pøi tlou��ce 15 mm je 16 kg/m2 

  - 672,24 * 16= 10 755,84 kg 

Sanaèní omítka bude dodána v sile s maximální kapacitou 12,5 m3
. 

  - 10 755,84 / 1050= 10,24 m
3 
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Sanaèní omítka �tuková � 642,36 m
2, tlou��ka vrstvy 2,5 mm 

Uva�ovaná spotøeba pøi tlou��ce 2,5 mm je 3,1 kg/m
2 

  - 642,36 * 3,1= 1991,316 kg 

Balení sanaèního omítky �tukové dodáváno v pytlích po 30 kg. 

  - 1991,316 / 30= 67 Ks  

Rohová omítková li�ta � 326,63 m (pou�ita u rohù oken a dveøí) 

Dodávána kusovì délka kusu je 2,5 m, uva�ované ztráty jsou 10 %. 

-(329,63*1,1) / 2,5 = 146 Ks 

 

Technické listy jednotlivých materiálù 

Sana�ní podhoz WTA -  znaèení výrobku 044. Sanaèní postøik (podhoz) pro 

úpravu podkladu pod sanaèní jádrové omítky. Na omítání vlhkého a mrazem nebo solí 

po�kozeného zdiva (cihly, kámen, beton). Urèený speciálnì pro sanaèní omítkové 

systémy ve vnìj�ím i vnitøním prostøedí. Aplikuje se ruènì i strojnì � stupeò pokrytí 

podkladu vìt�í ne� 50-75 %. Výraznì zlep�uje adhezi následnì aplikovaných vrstev k 

bì�ným zdicím materiálùm. 

Parametry: 

Zrnitost    4,0 mm 

Doporuèená tlou��ka   4,0 mm 

Spotøeba    6 kg/m
2 

Vydatnost     7 m
2/balení 

Balení     40 kg 

Paleta     1400 kg 

 

Sana�ní omítka WTA - znaèení výrobku 024. Sanaèní jádrová omítka pro 

omítání vlhkého a mrazem nebo solí po�kozeného cihelného, kamenného nebo 

smí�eného zdiva. Urèená speciálnì pro sanaèní omítkové systémy ve vnìj�ím i vnitøním 

prostøedí. Aplikuje se strojnì nebo ruènì v jedné nebo více vrstvách (tlou��ka jedné 

vrstvy musí být min. 10 mm; celková tlou��ka musí být nejménì 20 mm a nemìla by být 

vìt�í ne� 40 mm). Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost 

zachycování solí. 
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Parametry 

Zrnitost    1,2 mm 

Doporuèená tlou��ka     20 mm 

Spotøeba    21 kg/m
2 

Vydatnost    1,4 m
2/balení 

Balení      30 kg 

Paleta     1200 kg 

 

Sana�ní omítka �tuková -  znaèení výrobku 034. Prody�ná jemná omítka pro 

povrchové úpravy jádrových sanaèních omítek. Urèená speciálnì pro sanaèní omítkové 

systémy ve vnìj�ím i vnitøním prostøedí. 

Parametry 

Zrnitost    0,7 mm 

Doporuèená tlou��ka   2,5 mm 

Spotøeba    3,1 kg/m
2 

Vydatnost:    9,6 m
2/balení 

Balení     30 kg 

Paleta     1200 kg    
5
 

6.2.2 Skladování materiálu 

Pro skladování materiálu bude vyu�it uzamykatelný sklad, který je suchý a 

nebude zde docházet k znehodnocování materiálu. Pytle se kladou do rovných figur na 

sebe maximálnì do 1 m vý�ky na paletách. Jádrová sanaèní omítka bude skladována po 

dobu provádìní v sile. Doba skladování je maximálnì 6 mìsícù od data vyznaèeného na 

obalu. 

6.2.3 Primární a sekundární doprava 

Primární doprava � Sanaèní omítka bude na stavbu dovezena speciálnì 

upraveným autem tzv. silonosièem, které je majetkem firmy Cemix s.r.o. z Borovan. 

Silo se na stavbu dová�í ji� naplnìné a dle potøeby se doplòuje z pøistavené cisterny. 

                                                 
5
 Text psaný kurzívou je nastudován z webových stránek 

http://www.cemix.cz/ 
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Sanaèní podhoz a �tuková omítka budou dovezeny pytlované na paletách, která je 

dùkladnì pøekrytá fólii. Pøi pøepravì nesmí dojít k navlhnutí, mohla by zaèít ne�ádoucí 

hydratace. Proto za nepøíznivého poèasí bude nákladní automobil zakrytý plachtou. 

Sekundární doprava - Ze sila bude sanaèní omítka dopravována silomatem do 

omítacího stroje, který doká�e dopravit smìs a� do vzdálenosti 70 m. �tuková omítka a 

sanaèní podhoz budou v pytlích po staveni�ti pøepravovány koleèky nebo manipulaèním 

strojem UNC 060. Je nutné pøi pøepravì dbát opatrnosti, aby nedo�lo k po�kození nebo 

navlhnutí pytle. Smìsi budou pøepravovány z uzavøeného skladu na místo, kde se budou 

míchat. Bubnová míchaèka se bude pøesouvat podle potøeby.  

V�echny zmínìné stroje popisuji v kapitole 8 Návrh strojní sestavy pro danou 

technologickou etapu. 

6.3 Pøevzetí pracovi�tì 

Pøed zahájením provedení sanaèních omítek musí být zhotoveno vedení 

elektroinstalací, topení a zdravotechniky, osazena okna a dveøní zárubnì. Dokonèené 

jsou i hrubé podlahy. Musí být hotové úpravy nerovností a trhlin ve zdivu minimálnì 5 

dní pøed omítáním, aby vlhkost dozdívek byla stejná jako vlhkost stávajícího podkladu. 

Zdivo musí být zbaveno prachových èástí, mastnoty a neèistot, popøípadì uvolnìných 

kouskù zdiva. Podklad pro omítky by mìl být maximálnì rovný. Je nutné zkontrolovat 

pøípojky vody a elektøiny, které jsou pro omítání nezbytné.  

Podmínkou pro umístìní sila na stavbì je zpevnìná plocha o min. rozmìrech 3 x 

3 m a pøíjezdová komunikace sjízdná pro tì�ká nákladní auta (maximální zatí�ení je 40 

tun). Pøevzetí pracovi�tì probíhá za pøítomnosti subdodavatele a stavbyvedoucího. O 

pøevzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.4 Obecné pracovní podmínky 

Jsou ji� pøedány v�echny dokonèené práce a konstrukce, bez kterých nemù�eme 

zahájit omítání. Po pøíjezdové cestì, která je urèena pro tì�ká nákladní auta se na 

staveni�tì umístí silo na zpevnìnou plochu o rozmìrech 3 x 3 m. Je nutné, aby 

pracovníci pøi tomto úkonu dodr�ovali BOZP, které je pøedepsáno firmou Cemix s.r.o.  
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Teplota prostøedí pøi práci a podkladu bude vìt�í ne� +5°C, doporuèená teplota 

je +15°C. V zimì je nutno temperovat, maximální vlhkost vzduchu je 65%. Maximální 

vlhkost zdìného podkladu v zimì jsou 4% a v létì 6%, údaje jsou dané výrobcem. 

6.5 Personální obsazení 

Dle rozsahu provádìných prací navrhuji èetu 4 pracovníkù. Pracovníci jsou 

pro�koleni od firmy Cemix s.r.o. a jsou obeznámeni s problematikou provádìní 

sanaèních omítek. 

1. vedoucí pracovník èety  

2. omítkáø 

3. omítkáø 

4. pomocný pracovník 

Je nutné pro�kolení pracovníkù dle BOZP, zejména ty, kteøí budou obsluhovat 

pracovní stroje. Pracovníci podepí�í souhlas o BOZP na staveni�ti a stvrdí podpisem do 

stavebního deníku. 

6.6 Stroje a pracovní pomùcky 

· Omítací souprava PFT G4  

·  PFT SILOMAT 

· Stavební míchaèka ATIKA Profi 145  

· Míchadlo stavebních smìsí Umacon UM 1600 

· Stavební kbelík 

· Zednická l�íce 

· Zednická nabìraèka 

· Vodováha 

6.7 Pracovní postup 

1) Pøed provádìním sanaèního omítkového systému je nutné øádnì oèistit povrch 

zdiva. Zdivo oèistíme od prachu a zbytku starých omítek tlakovým vzduchem a 
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pøípadnì doèistíme drátìným kartáèem (obr. 1). Spáry ve zdivu odstraníme do hloubky 

2 cm (obr. 2). Zdivo nesmí být po�kozené, trhliny ve zdivu vyplníme zdící maltou. 

Vybourané zbytky zdiva a omítek se nedoporuèují pou�ívat k zásypu, aby nedocházelo 

k opìtovnému prosolování. Instalace in�enýrských sítí pod omítkami se nesmí 

pøichycovat sádrou, pou�ijeme cementové smìsi. Celý sanaèní systém naná�íme do 

vý�ky 1,5 m kromì vrchní �tukové omítky, ta se nanese v plné vý�ce. 

2) První vrstva sanaèního systému je Sanaèní podhoz WTA 044. Ten slou�í k 

vytvoøení pevné a drsné omítkové vrstvy, která spojuje jádrovou vrstvu s omítaným 

povrchem. Sanaèní podhoz se rozmíchá v míchaèce s nuceným obìhem s vodou 

v homogenní hmotu. Vytvoøený sanaèní postøik naná�íme strojnì. Postøik je nutné 

nanést takzvaným �achovnicovým zpùsobem na 50 � 75 % sanované plochy. Postøik 

nesmí zaplnit vy�krábané spáry zdiva a pøekroèit vrstvu 5 mm. Vrstvu necháme 24 

hodin zatvrdnout. Poté umístíme rohové li�ty na okna a dveøe, pøichytíme k povrchu 

sanaèní omítkou. 

3) Druhá a tøetí vrstva bude tvoøena sanaèní omítkou WTA Cemix 024. Omítky 

budou provedeny v tlou��kách 2 krát 15 mm, celková tlou��ka sanaèních omítek bude 

tedy 30 mm. Minimální interval pro technologickou pauzu mezi druhou a tøetí vrstvou 

je 14 dní. Omítka bude zpracovaná strojnì, omítacím strojem s domíchávaèem do 

hladké konzistence. Na omítání bude pou�ita omítací souprava PFT G4 + PFT 

SILOMAT. Omítací stroj PFT G4 mù�e být plnìn manuálnì pytlovanou smìsí, nebo 

materiálem ze sila prostøednictvím PFT silomatu. V na�em pøípadì se jedná o oba dva 

tyto zpùsoby. Suchý materiál je dopravován pomocí dávkovací spirály z násypky 

omítaèky do smì�ovací komory, kde je míchán s vodou. Mno�ství zámìsové vody mù�e 

být pøesnì regulováno pomocí vodních dávkovacích kohoutù. Omítková smìs je hnaná 

vzduchem pøes omítací trysku pøímo na zdivo. 

4) Aby se jádrová omítka mohla naná�et v rovinì, zøizují se pøed omítáním tzv. 

omítníky. Jsou to svislé i vodorovné vodící li�ty umístìné ve vzdálenosti 1,5 m. Osazují 

se do pøipravených terèù z malty, je nutné je svisle i vodorovnì promìøit vodováhou. 

Vodorovný omítník bude vý�ce 1,5 m, v této vý�ce konèí provedení sanaèních omítek. 

 5) Omítka se strojnì nanese na pøipravený povrch od podlahy k vodorovnému 

omítníku (obr. 3) a stahuje se ze spodu k vrchu latí (obr. 4). Odstraníme omítníky a 

vzniklé mezery zaplníme omítkovou smìsí. Nanesená omítka se zdrsní, kvùli 
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pøilnavosti dal�í sanaèní vrstvy. Technologická pauza mezi dal�í vrstvou sanaèní 

jádrové omítky je 14 dní. Po uplynutí doby 14 dnù se obdobì naná�í druhá vrstva. Zrání 

omítky je 1 mm/ 1den, pøi dvouvrstvém naná�ení omítek se technologická pauza zrání 

sèítá. Pauza se poèítá od nanesení první vrstvy jádrové omítky.   

6) Jako vrchní omítku pou�ijeme sanaèní �tukovou omítku Cemix 034 v zrnitosti 

do 0,7 mm. Tato omítka se zásadnì zpracovává v bubnové míchaèce po dobu 15 minut 

na nejni��í stupeò otáèek. Podklad musí být øádnì vyzrálí, je nutné dodr�et 

technologické pøestávky pro zrání omítek. Tlou��ka naná�ené omítky bude 2,5 mm. 

�tuková omítka se naná�í od podlahy ke stropu (obr. 6). Bude provedena v plném 

rozsahu, z dùvodù zahlazení pøechodu mezi sanaèními a klasickými omítkami. 

K omítání bude pou�ito pomocné le�ení HAKI, které je vý�kovì nastavitelné. Omítka se 

naná�í ruènì nerezovým hladítkem a dle potøeby stahujeme latí od podlahy je stropu. Po 

nanesení dle vlhkosti ovzdu�í za 1 � 3 hodiny omítku vyhladíme gumovým hladítkem 

(obr. 5). 

 

 

Obr.1       Obr.2 

                          

Obr.3       Obr.4 
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Obr.5              Obr.6 

                     

Obrázek 16 Provádìní sanaèních omítek 

6.8 Jakost a kontrola kvality 

Pro dodr�ení jakosti a kvality správného provedení sanaèních omítek jsou nutné 

kontroly jednotlivých èástí. Zji��uje se kvalita dodaného materiálu, samotný prùbìh 

provádìní omítání a výsledné omítky jako celek. Tuto problematiku øe�ím v kapitole 10 

Kontrolní a zku�ební plán pro sanaèní omítky, kde jsou jednotlivé body popsány ve 

tøech dílèích kontrolách. Jedná se o kontroly vstupní, mezioperaèní a výstupní. Je zde 

uvedena osoba, která kontrolu provádí a také jakým zpùsobem. Výsledky kontrol musejí 

být zapsány do stavebního deníku v pøipravené tabulce rozepsaných kontrol. 

U provádìní omítek je nutné dodr�et pokyny zpracování od výrobce a 

technologický postup. Ka�dá èást omítkového systému má jiný zpùsob míchání smìsi, 

mno�ství zámìsové vody a aplikaci na povrch zdiva. Je nutné dodr�et technologické 

pauzy mezi jednotlivými vrstvami sanaèního systému. Výsledkem musí být hladký a 

rovný povrch bez prasklin a známek odlupování. 

6.9 BOZP 

Podrobnìji se tomuto tématu vìnuji v kapitole 10 BOZP dané technologické 

etapy. V technologické etapì provádìní sanaèních omítek je velké riziko úrazu kvùli 

pou�ití strojního zaøízení. Je tedy nutné dodr�ování státních pøedpisù, a to: 

- Naøízení vlády è. 591/2006 Sb. O bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 
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zdraví pøi pracích na staveni�tích 

-  Naøízení vlády è. 378/2001 Sb., Po�adavky na bezpeèný provoz strojù, 

technických zaøízení, pøístrojù a náøadí 

- Naøízení vlády è. 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích ne bezpeènost a ochranu 

zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky 

Ve zmiòovaném bodì rozepisuji jednotlivá mo�ná vzniklá rizika spoleènì 

s jejich øe�ením a záva�ností. V bodì 6.5 Personální obsazení, je nutné pro�kolení 

v�ech zamìstnancù o BOZP v dané technologické etapì. Jejich pro�kolení musí být 

stvrzeno ve stavebním deníku a dotèenými osobami potvrzeno podpisem. 

6.10 Ochrana �ivotního prostøedí 

Ve smyslu zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny se v zájmovém 

území ani v jeho tìsné blízkosti nenachází chránìné území. Zájmové území není 

z botanického ani zoologického hlediska významné. Nepøedpokládá se, �e by pøi 

dokonèování stavebních úprav stavby nebo pøi jejím u�ívání mohlo dojít k po�kození 

chránìných druhù rostlin nebo �ivoèichù.  

Pøi nakládání s odpady budou dodr�ena ustanovení zákona è. 185/2001 Sb., 

o odpadech a jeho provádìcích pøedpisù zejména vyhlá�ky M�P 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady. Stavba neohro�uje �ivotní prostøedí, naopak 

pøispívá k ni��í spotøebì tepelné energie na vytápìní. Zacházení, tøídìní a likvidace 

jednotlivých vzniklých odpadù je popsána v kapitole 11 Enviromentální plán. 
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7. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO JEDNOTLIVÉ 

TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

7.1 Strojní sestava pro podøezání zdiva 

Øetìzová je hlavní stroj pro technologickou etapu podøezání zdiva. Firma 

Artisan s.r.o. spolupracuje s firmou HRÁBEK s.r.o. stavební stroje. Pro návrh strojní 

sestavy k dané technologické etapì budu tedy èerpat informace a obrázky o jednotlivých 

strojích od této firmy. HRÁBEK s.r.o. se specializuje na stroje, pomùcky a pøíslu�enství 

pro provádìní sanaci zdiva.   

7.1.1 Øetìzová pila PRINZ PMS 25 

Elektrická øetìzová pila je urèena pro øezání cihelného zdiva. 

· Motor pro øez    2,2 kW 

· Motor pojezdu   0,18 kW 

· Váha      140 kg 

· �íøka     1020 mm 

· Délka    790 mm 

· Vý�ka     640 mm 

 

 

Obrázek 17 øetìzová pila PRINZ PMS 25 

http://www.hrabek.cz/?14,retezova-pila-prinz-pms-25 
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7.1.2 Ruèní pila PRINZ EED 3.5 

Elektrické ruèní pily slou�í k øezání cihelného zdiva a zdiva z lehèených 

materiálù. V etapì podøezání zdiva pou�iji ruèní pilu na podøezání rohù zdiva. 

· Pøipojení     400V /16A 

· Otáèky               2800/min 

· Øetìzy         HMS 404/1,6  

· Váha 15,5 kg 

· Pila je bez olejového èerpadla a nádr�ky (pøi podøezání zdiva se nedoporuèuje 

pou�ívat) 

 

Obrázek 18 Ruèní pila PRINZ EED 3.5 

http://www.hrabek.cz/?10,rucni-pila-prinz-eed3.5 

7.1.3 Øezaèka folie HRÁBEK 

Øezaèka folie slou�í k odvíjení izolaèních desek balených v rolích a jejich øezání 

na potøebnou délku. 

· Slo�ená sestava pøepravní            

§ vý�ka 190 mm 

§ �íøka 1370 mm 

§ Délka 800 mm 
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· Slo�ená sestava pracovní            

§ vý�ka 840 mm 

§ �íøka 1370 mm 

§ Délka 610 mm 

 

· Váha je 20 kg 

 

 

Obrázek 19 Øezaèka folie HRÁBEK 

http://www.hrabek.cz/?rezacka-folie,44 

7.1.4 Injektá�ní stroj HRÁBEK IS - 80 

Injektá�ní stroj je urèen pro vyplòování dutiny øezu po vlo�ení izolaèní desky pøi 

sanaci. 

· Pracovní tlak pøi plnìní øezu   1-2 bar 

· Objem nádr�e na smìs          93 l 

· Objem pracovní náplnì        80 l 

· Váha bez náplnì                  120 kg 
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· Rozmìry 

§ Vý�ka 700 mm 

§ �íøka 1300 mm 

§ Délka 900 mm 

o Kompresor  

· tlak                  8 bar max. 

· sání                 200l/min 

· pøíkon              1,3 kW 

· otáèky            2800 U/min 

· napìtí              230 V/50 Hz 

 

  Obrázek 20 Injektá�ní stroj HRÁBEK IS � 80 

http://www.hrabek.cz/?injektazni-zarizeni,22 

7.1.5 Míchadlo stavebních smìsí Umacon UM 1600 

· Napìtí    230 V 

· Hmotnost   6 kg  

· Elektrický pøíkon 1, 6 KW  

· Prùmìr nástroje 160 cm  

· Otáèky 1. rychlost 150�300 ot./ min  

· Otáèky 2. rychlost 300�650 ot./ min 
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Obrázek 21 Míchadlo stavebních smìsí Umacon UM 1600 

http://www.stavebni-michacky.com/umacon-um-1600 

7.1.6 Drobné náøadí a pomùcky 

· Stavební kbelík 

 

Obrázek 22 Stavební kbelík 

· Zednická l�íce 

 

Obrázek 23 Zednická l�íce 
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7.2 Strojní sestava pro pokládku hydroizolaèních pásù 

Pokládku bude provádìt firma Artisan s.r.o., která realizuje i technologickou 

etapu podøezání zdiva a drená�ního systému. Z tohoto dùvodù bude pou�ito nìkterých 

strojù z pøedchozí etapy podøezání zdiva - napø. 8.1.3 Øezaèka folie HRÁBEK, drobné 

náøadí a pomùcky. Návrh strojù pro svaøování vychází z technických listù 

hydroizolaèních pásù LITHOPLAST, kde tyto stroje doporuèují.  

7.2.1 Ruèní svaøování TRIAC S Leister 

Profesionální svaøovací pistole s interním zdrojem vzduchu (dmychadlem). 

Ruèní horkovzdu�ný pøístroj TRIAC ST od firmy LEISTER nachází vyu�ití pøedev�ím 

pøi zpracování a svaøování plastù, ale i plachet, podlahových a støe�ních krytin a textilii.  

Mezi hlavní rysy pøístroje patøí jeho dvouslo�ková rukoje�, která kromì designu nabízí 

pøedev�ím pohodlné dr�ení pøístroje. Novì je také vybaven dvojicí vzduchových filtrù, 

které zle snadno vyjmout a vyèistit. Stroj má výborné ovládání kvùli nové rukojeti a 

váze pouze 1 kg. 

· Napìtí   230 V 

· Pøíkon    1600 W 

· Frekvence   50 / 60 Hz 

· Max. teplota  20 � 700 °C 

· Statický tlak  3000 Pa 

· Úroveò hluènost 65 dB 

· Certifikaèní schéma  CCA 

· Tøída ochrany   II  

· Rozmìry    340/ 90 mm 

· rukoje�    56 ! 

· Hmotnost    1,1 Kg (bez kabelu) 
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Obrázek 23 Ruèní svaøování TRIAC S Leister 

http://www.merici-opticke-pristroje.cz/svarovani-plastu-triac-s-leister 

7.2.2 Horkovzdu�ný automat Leister TWINNY T 

TWINNY T má univerzální vyu�ití, je vhodný pro PVC a dal�í tenké materiály 

pou�ívané v pozemních stavbách. Snadno vymìnitelné kombinované klíny jsou k 

dispozici se zku�ebním kanálkem i bez nìj. TWINNY T mù�e být i s USB, pak navíc 

zaznamenává ve�keré pøíslu�né parametry svaøování. 

§ Jednoduchá obsluha 

§ Vysoká rychlost svaøování 

§ Digitální zobrazení teploty a rychlosti 

§ Elektronická kontrola teploty a pohonu 

· Napìtí    230 V 

· Pøíkon    2300 W 

· Teplota    20 � 560 °C 

· Svaøovací pøítlak   100 � 1000 N 

· Rozmìry 

§ Vý�ka 245 mm 

§ �íøka  360 mm 

§ Délka 340 mm 

§ Hmotnost kg 6,9 � 7,9 (s kabelem 3 m) 
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Obrázek 24 Horkovzdu�ný automat Leister TWINNY T 

http://www.weldplast.cz/twinny-t-svarovaci-automat-s-kombinovanym-klinem-

leister/ 

7.2.3 Drobné náøadí a pomùcky 

· Skládací metr 

· ocelové pravítko

· Nù� s háèkem 

7.3 Strojní sestava pro sanaèní omítky 

Sanaèní omítky bude provádìt firma CEMIX s.r.o., od této firmy bude dodávka 

materiálu a s tou i potøebné stroje. Pøi návrhu strojù jsem se øídila technologickými 

podklady této firmy. Nìkteré náøadí a drobné pomùcky jsou ji� zmínìné v pøedchozích 

strojních sestavách napø. Míchadlo stavebních smìsí Umacon UM 1600, zednická l�íce 

apod. 
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7.3.1 Silonosiè 

Silonosiè je speciálnì upravený nákladní automobil, který pøevá�í sila 

s omítkovou smìsí na stavbu. Pokud silo není dostateènì veliké, doplòuje se cisternou, 

která nafouká omítkovou smìs do sila. Napøíklad mù�e být takto upraven nákladní 

automobil Scania P 420 s cisternou. 

 

 

Obrázek 25 automobil Scania P 420 

 

 

Obrázek 26 Silonosiè 

http://www.cemix.cz/ 
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7.3.2 Silo 

Silo je ideální pro skladování omítkové smìsi, nejmen�í objem sila je 7,5 m
3
. 

Silo je vhodné pouze pro ty smìsi, u kterých je uvedeno, �e mù�ou být volnì lo�ené. 

V na�em pøípadì se jedná o jádrovou sanaèní omítku. Na stavbu je dopraveno 

silonosièem, který pomocí hydraulického zaøízení postaví silo pøímo na místo urèení. Je 

nutné, aby se postavilo na zpevnìnou plochu minimálnì 3 x 3 m. Jsou na nì kladeny 

po�adavky na umístìní, silo nesmí být umístìno v blízkosti stavby a elektrického 

vedení.  

 

 

Obrázek 27 Umístìní sila  

 

 

Obrázek 27 Rozmìry sila 

http://www.cemix.cz/ 
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7.3.3 Omítací souprava PFT G4 + PFT SILOMAT 

Omítaèka PTF G4 je kontinuálnì pracující míchací stroj pro prùmyslovì 

vyrábìné pøedmíchané hotové malty. Mù�e být plnìna jak pytlovaným materiálem, tak 

materiálem ze sila. 

Parametry 

· pohon - mísící/èerpací motor (elektromotor)  5,5 kW 

· napìtí         400 V 

· motor lopatkového kola (elektromotor)   0,75 kW 

· otáèky � mísícího motoru     400 ot/min 

· motoru lopatkového kola     28 ot/min 

· jmenovitý pøíkon mísícího/èerpacího motoru  11,5 A pøi 400V 

· motoru lopatkového kola     2,2  Apøi 400V  

· obsah zásobníku materiálu     150 l 

· obsah zásobníku s nástavcem    200 l 

· plnící vý�ka       930 mm 

· vodovodní pøípojka      3/4" min.2,5 bar 

· hadice 35mm       50 m 

· provozní tlak        30 bar 

· hladina hluku       77 dB 

· hmotnost  

o mísící/èerpací motor    53 kg 

o mísící tubus s motorovým kompletem 81 kg 

o zásobník materiálu bez tubusu  23 kg 

o kompresor     23 kg  

o hmotnost celkem    253 kg 

· rozmìry  

o délka  1200 mm 

o �íøka  730 mm 

o vý�ka  1550 mm 
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Obrázek 28 Omítaèka PTF G4 

http://www.pumevek.cz/omitaci-souprava-pft-g4-pft-silomat.html 

 

Dopravní zaøízení PFT SILOMAT trans plus je pneumatické plnì automaticky 

pracující dopravní zaøízení, zaji��ující dopravu materiálu suché maltové smìsi ze sila k 

omítacímu stroji. 

Parametry 

· pohon   elektromotor 

· napìtí    400 V 

· odbìr proudu  cca 18 A 

· pøíkon   8,3 kW 

· pøipojení  32 A 

· hmotnost   219 kg z toho dopravní nádoba 86kg 

· rozmìry  

o délka  1150 mm 

o �íøka  660 mm 

o vý�ka   742 mm 
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Obrázek 29 Dopravní zaøízení PFT SILOMAT  

http://www.pumevek.cz/omitaci-souprava-pft-g4-pft-silomat.html 

7.3.4 Stavební míchaèka ATIKA Profi 145  

Míchaèka bude pou�ita na míchání omítkových smìsí, výrobce pøedepisuje 

pøesný postup. Míchaèka je koncipována podle evropských norem pro profesionální 

stavební úèely. Pøedpoklady výroby této míchaèky jsou: �ivotnost, bezproblémový 

chod, lehké ovládání a vynikající výsledky míchání.  

Míchaèka Atika Profi 145 má robustní pojezd s pevnými elastickými koleèky, 

vèetnì stabilní konstrukce a posíleným rámem. Dal�í nespornou výhodou je malý 

rozchod kol, který umo�òuje prùchod dveømi 80 cm. 

Parametry 

· Elektrické napájení 230 / 50 V/Hz 

· Hluènost  78 dB (A) 

· Hmotnost  60 kg 

· Objem bubnu  145 l 

· Ochranná izolace dvojitá 

· Výkon   700 / 750 W 

· Rozmìry 

§ Vý�ka  1200 mm 

§ �íøka 680 mm 

§ Délka  1280 mm 
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Obrázek 30 Stavební míchaèka ATIKA Profi 145  

http://www.michacky-atika.cz/ 

7.4 Strojní sestava pro provedení drená�ního systému 

V dané etapì budeme øe�it strojní sestavu na výkop jámy pro drená�ní rýhu a 

odvoz vykopané zeminy. Budou pou�ity dva stroje UNC 060 s pøíslu�enstvím a 

nákladní automobil (sklápìè) TATRA T158-8P5R33.343. Oba tyto stroje jsou 

vyu�ívány na stavbì pro manipulaci men�ího èi vìt�ího objemu stavebního materiálu. 

Pro tuto technologickou etapu jsou v�ak nezbytné.   

7.4.1 UNC 060 � univerzální nakladaè èelní 

Jak je uvedeno v názvu UNC nakladaè je v�estranný pomocník na stavbì. 

Bìhem chvíle se promìní s pøíslu�enstvím napøíklad na - vrtnou soupravu, zametaè, 

nakladaè balíkù atd. V technologické etapì provedení drená�ního systému pou�ijeme 

nástavec podkop pøesuvný. Stroj tedy bude vyu�it pro pøesuny stavebního materiálu a 

výkop drená�ní jámy. UNC 060 je vyu�ívaný ve v�ech stavebních etapách jako 

nakladaè stavebního materiálu. 
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Parametry 

· motor  

§ typ - Zetor 5201 

§ druh - ètyødobý, naftový s pøímým vstøikováním paliva, chlazený vodou 

a vzduchem 

§ poèet válcù - 3 

§ obsah - 2,696 dm
3
 

§ výkon - 33,1 kW pøi 2200 ot/min 

· jízdní vlastnosti  

§ trvalá rychlost vpøed - 12 km/h 

§ práce ve svahu - 10° 

§ brodivost - 250 mm 

§ stoupavost - 36% = 20° 

· pracovní parametry   

§ zdvih výlo�níku - 4 s 

§ spou�tìní výlo�níku - 3 s 

§ vysýpání - 2 s 

§ teoretický výkon - 120 t/hod 

§ nominální nosnost - 750 kg 

 

Obrázek 31 Schéma UNC 060 
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Obrázek 32 UNC 060 

http://bagry.cz/cze/zajimave_odkazy/navod_k_obsluze_smykem_rizeny_nakladac

_unc_060 

 

7.4.1. a LOCUST pøesuvný podkop 

Pøesuvné podkopové zaøízení je primárnì urèeno pro smykem øízené nakladaèe 

Locust a UNC. Podkop je uzpùsoben na hloubení kanálù, rýh, a jam, na demolice i na 

zahrnovací práce. Robustní konstrukce podkopu umo�òuje plné vyu�ití sily nakladaèe. 

Stranový pøesun zase jeho manévrovací schopnosti v úzkých prostorách a v blízkosti zdí 

anebo jiných pøeká�ek. Hloubící rameno je mo�né pøesouvat po celé �íøi základního 

rámu podle potøeby hloubení. 

Dodáváno s lopatami o �íøi: 300 / 400 / 550 mm.  

 

Obrázek 33 Schéma pøesuvného podkopu 
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Obrázek 34 Pøesuvný podkop 

http://www.kohut.cz/podkop-presuvny-locust-unc 

7.4.2 Nákladní automobil (sklápìè) TATRA T158-8P5R33.343 

Jeden nákladní automobil TATRA je majetkem investora, bude jím pøivá�en 

v�echen stavební materiál zmiòovaný v TP. 

Budou pou�ity tøi automobily TATRA, které budou pou�ity pro odvoz vykopané 

zeminy na skládku. Pro minimalizování prostojù rypadla, navrhneme tøi nákladní 

automobily. Pøi hloubení drená�ní jámy bude nakládána zemina pøímo z rypadla na 

nákladní automobil. Skládka zeminy je vzdálená 18 km, z tohoto dùvodu prostoje 

rypadla pouze minimalizujeme, ale nemù�eme je vylouèit.  

Pøi zvý�eném provozu v Èeských Budìjovicích pojede jeden nákladní automobil 

na skládku a zpìt 1 hodinu, rypadlo nalo�í nákladní automobil za 20 minut.  

Parametry 

· Koncepce     TATRA 

· U�iteèné zatí�ení    19 750 kg 

· Pohon 6x6 plnì pohonné   vozidlo 

· Motor      PACCAR MX 300, EURO 5, 300kW 

· Max. techn. pøípustná hmotnost  30 000 kg 

· Max. rychlost      85 km/hod  

· Nástavba      Tøístranná sklopná korba, objem 10 m     
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             Tabulka vstupních hodnot  

Vstupní hodnoty  

Objem zeminy k vývozu  242 m! 

Nakypøení  15 % 

Objem zeminy + nakypøení  278 m! 

Tøída zeminy  3 

Objemová hmotnost zeminy  1 800 kg/m! 

Vzdálenost skládky  18 km 

Manipulace NA po staveni�ti  150 m 

Prùmìrná rychlost nalo�eného NA 40 km/hod 

Prùmìrná rychlost prázdného NA 60 km/hod 

U�itné zatí�ení NA  19 750 kg 

Objem korby 10 m! 

 

 

 

 

Obrázek 35 Schéma Nákladní automobil TATRA 
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Obrázek 36 Nákladní automobil TATRA 

http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/6x6-

tristranny-sklapec-1/ 

7.4.3 Pøíklepová vrtaèka BOSCH GSB 13 RE 0 601 217 100 

Tato vrtaèka bude pou�ita ke kotvení nopové izolace k svislému základu, je 

velice snadno ovladatelná, není vìt�í ne� pracovní rukavice a vá�í pouze 1,6 kg. Mìkká 

tlumicí vlo�ka rukojeti pro bezpeèné dr�ení a robustní rychloupínací kovové sklíèidlo 

pro rychlou výmìnu nástrojù.  

Parametry 

· Pøíkon    600 W 

· Otáèky    0 � 2800 ot/min 

· Maximální poèet úderù  44800 /min 

· Hmotnost:   1,8 kg 

· Rozsah sklíèidla:   1,5 � 13 mm 

· Maximální kroutící moment 10,8 Nm 

· Max. prùmìr vrtání v oceli 10 mm 

· Prùmìr upínacího krku  43 mm 
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Obrázek 37 Pøíklepová vrtaèka BOSCH 

http://www.nako.cz/4308-bosch-gsb-13-re-priklepova-vrtacka-

0601217100.html#!prettyPhoto 

7.4.4 Nastøelovací pistole kalibr 18 DEWALT D51238K 

Pistole bude pou�ita k uchycení nopové fólie. Nastavení hloubky lze zablokovat 

a opakovat, co� obsluze umo�òuje nalezení správné hloubky, uspoøení èasu a materiálu. 

Horní a dolní kontrolní okénka umo�òují obsluze snadné sledování zásobníku 

nastøelovací pistole a jeho vèasné doplnìní spojovacím materiálem. Rychlé uvolnìní 

zablokovaných høebíkù bez pou�ití jiného náøadí eliminuje prostoje, které vznikají pøi 

odstraòování ohnutých høebíkù zachycených v pøední èásti. 

Parametry 

· Úhel zásobníku     0 ° 

· Prùmìr høebíku     1,2 (kalibr 18) mm 

· Délka høebíku     16 - 50 mm 

· Kapacita zásobníku     110 høebíkù 

· Rozsah pracovních tlakù    4,8 - 8,3 baru 

· Re�im nastøelování instalovaný rázový spou�tìè 

· Hmotnost      1.27 kg 
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Obrázek 38 Nastøelovací pistole 

http://www.idewalt.cz/nastrelovaci-pistole/nastrelovaci-pistole-pro-hrebiky-bez-

hlavicek-kalibr-18-dewalt-d51238k-p-141101.html?cPath=205208   
6
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Technické parametry a obecné informace o stavebních strojích a náøadí jsou pøebrány od jednotlivých 

výrobcù, jejich webové stránky jsou uvedeny v�dy pod obrázkem stroje. 
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8. KONTROLNÍ A ZKU�EBNÍ PLÁN PRO PROVÁDÌNÍ 

HYDROIZOLACE 

8.1 Obecné informace o kontrolních a zku�ebních plánech 

Kontrolní a zku�ební plány jednotlivých technologických etap jsou nezbytné pro 

výslednou jakost stavby. Navrhují se dle rozsahu provádìní jednotlivých prací a 

kvalitativních po�adavkù na výslednou stavbu.  

Kontrolní a zku�ební plán má tøi základní èásti a to kontrolu vstupní, 

mezioperaèní a výstupní. Ve vstupní kontrole øe�íme pøipravenost staveni�tì, kontrolu 

dodaného materiálu dle PD, kontrolu jakosti materiálu, kontrolu pøedchozích konstrukcí 

apod. Kontrola mezioperaèní pak øe�í samotné provádìní dané èinnosti, kontrola 

výstupní celkovou jakost a kvalitu. 

8.2 Jednotlivé kontroly KPZ 

8.2.1 Kontrola vstupní 

· 1) Kontrola PD � Provádí se vizuálnì pøed zapoèetím prací, kontroluje se 

správnost a kompletnost jednotlivých dokumentu.  

· 2) Kontrola pøipravenost pracovi�tì - Kontroluje se v pøípadì, �e provádìní prací 

zaji��uje subdodavatel. Kontroluje se vjezd a výjezd ze staveni�tì, oplocení (do 

vý�ky min. 1,8 metru). Dále se kontrolují øádná výstra�ná oznaèení staveni�tì 

(nápis POZOR STAVENI�TÌ), zaøízení staveni�tì, zdroje potøebných energií 

atd. 

· 3) Kontrola podøezání zdiva -  Kontroluje se správnost provedení práce, izolace 

musí být vyvedena ze zdiva min. 20 cm pro správné napojení hydroizolace. Té� 

zkontrolujeme, zda se provádìly zábìry max. po 1 m a pásy musí pevnì spojeny 

se zdivem injektovanou maltou.  

· 4) Kontrola rovinatosti konstrukce - Podklad musí být rovný bez dutin, ostrých 

zlomù, ostrých výstupkù a výènìlkù a jakýchkoliv jiných vystupujících 

ostrohranných pøedmìtù schopných po�kodit izolaci. Provádí se kontrola 
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konstrukcí, na které bude hydroizolace pokládána. Mìøení se provádí 

dvoumetrovou latí, pod kterou mù�ou být prohlubnì max. 5 mm. Hloubka 

ostrých prohlubní mù�e být max. 3 mm a vý�ka ostrého hrotu max. 1,5 mm. 

Kdy� nejsou tyto podmínky splnìny, musí se povrch zarovnat. Základy i 

základová jsou stávající, není potøeba kontrolovat kompletnost konstrukcí. 

· 5) Kontrola èistoty povrchu - Povrch musí být èistý, bez mastnot, organických 

rozpou�tìdel, volných neèistot jako jsou prach a bláto.  

· 6) Kontrola prostupù � Kontroluje se vzdálenost prostupù od sebe a od svislých 

èi vodorovných hran musí být minimálnì 300 mm, z dùvodù kvality provedení 

hydroizolace. Prostupy musí být vyvedeny min. 10- 20 cm nad základovou 

desku. Kontroluje se, zda jsou nové prostupy rozmístìny dle PD. 

· 7) Kontrola pracovníkù - Kontroluje se schopnost pracovníkù vykonávat jim 

urèené práce. Kontrola platných sváøeckých prùkazù a osvìdèení. 

· 8) Kontrola nástrojù - Kontroluje se zejména horkovzdu�ný hoøák k natavování 

polyetylenových pásù, jeho technický stav a schopnost provádìt bezpeènì jeho 

práci. Kontroluje se jejich technický stav, èistota a provádí se ka�dodenní 

údr�ba.  

· 9) Kontrola dodávky materiálu - Kontrolujeme, zda materiál je urèen pro danou 

oblast pou�ití a zda je dodán materiál dle PD. Dále se kontroluje Prohlá�ení o 

vlastnostech výrobku (PoV), zda je výrobek oznaèen znaèkou shody CE, úplnost 

údajù v technickém listu a zda je ka�dá role (nebo min. ka�dá zásilka) oznaèena 

�títkem. Délka a �íøka izolace nesmí být men�í ne� mezní hodnota stanovená 

výrobcem. Nejvìt�í odchylka od pøímosti nesmí být vìt�í ne� 20 mm na 10 m 

délky. Výrobek musí být bez zjevných vad.  

10) Kontrola skladování � Role hydroizolace se skladují nastojato na paletách. 

Palety je dovolené ukládat pouze v jedné vrstvì. Je speciálnì zdùraznìno, �e 

teplota skladování nesmí být vìt�í ne� 30°C. Hydroizolace se skladují v suchém 

a  uzavøeném skladu. Role je nutné chránit pøed pøímým sluneèním záøením a 

sálavými zdroji tepla, nízké teploty skladování výrobku nevadí. Ve v�eobecných 

podmínkách dodávek asfaltových pásù jsou uvedeny dal�í závazné údaje a to 

záruèní doby, omezení pou�ití a zpùsob skladování. V zimním období by mìl 
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být materiál ulo�en alespoò na 24 hodin pøed jeho zabudováním v prostøedí o 

teplotì minimálnì 5 ° C.  

8.2.2 Kontrola mezioperaèní 

· 11) Kontrola klimatických podmínek - Provádìní hydroizolace je mo�né od 

teplot okolního vzduchu 0°C, pøesné teplotní podmínky jsou stanoveny 

výrobcem, v na�em pøípadì je ideální teplota od + 15 °C. Za chladného poèasí se 

doporuèuje izolaèní fólie pøed polo�ením temperovat ve vyhøátých prostorách o 

min. teplotì 5 °C.  Pokládka se provádí na základovou desku v interiéru, není 

tady nutné práce pøeru�it pøi de�ti a nepøíznivých povìtrnostních podmínkách. V 

místì kladení hydroizolace se nesmí kouøit a pøibli�ovat se s otevøeným ohnìm.  

· 12) Kontrola provádìní izolace dle PD - Kontroluje se, zda je izolace provádìna 

dle projektové dokumentace a to, pou�itý materiál, druh a velikost spojù. 

· 13) Kontrola pokládky pásù - Natavení polyetylenových hydroizolaèních pásù 

musí být provedeno vodotìsnì. Nesmí být u pøesahù pásù �ádné nenatavené 

oblasti, kapsy a vlnky. Pøesahy pásù jsou dány výrobcem, kdy� není uvedeno, 

tak minimální boèní pøesah pásù hydroizolace spodní stavby je 8 cm a 

minimální èelní pøesah je 10 cm. V na�em pøípadì je spoj daný od výrobce 10 

cm. Kladení hydroizolaèních pásù se provádí tak, aby se èelní spoje navzájem 

nescházely.  

 

                          

Obrázek 39 Boèní a èelní spoj hydroizolace 
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· 14) Kontrola provedení izolace v místì dilataèních spár - V místì dilataèní spáry 

se pás nenatavuje.  

· 15) Kontrola provedení utìsnìní v místech prostupù - Po obvodu v�ech 

prostupujících tìles musí být v�dy vytvoøeno vodotìsné spojení hydroizolace s 

tímto tìlesem. Nesmí být netìsné a nesmí obsahovat praskliny a dutiny. 

· 16) Kontrola spojù - Prohlídka se provádí po celé délce spojù, pøièem� se 

posuzuje tvar a jednotnost prùbìhu spoje, souosost a rovinnost hrany pøesahu s 

okolním povrchem hydroizolace v místì svaru, vruby a rýhy ve svaøeném spoji. 

Vruby a povrchové rýhy jsou pøípustné pouze do hloubky 10 % tlou��ky fólie, a 

to v omezeném rozsahu. Mají-li vìt�í rozsah, musí se opravit pøeplátováním 

pøídavným kusem pásu.  

· 17) Kontrola plochy izolace - Hydroizolace v plo�e nesmí být nijak po�kozena. 

Vruby a povrchové rýhy jsou pøípustné pouze do 10% tlou��ky pásu. U folie, 

která se skládá ze dvou rùznì barevných vrstev, v pøípadì, �e na vnìj�ím 

povrchu fólie prosvítá barva fólie z vnitøního povrchu, je nutno místo opravit.  

Plocha izolace nesmí být zneèi�tìná. 

8.2.3 Kontrola výstupní 

· 18) Kontrola provedení izolace dle PD - Kontroluje se, zda je hydroizolace 

provedena dle projektové dokumentace, pou�itý materiál, druh a pøesah spojù. 

· 19) Kontrola správné pokládky pásu - Natavení polyetylénových 

hydroizolaèních pásù musí být provedeno vodotìsnì. Nesmí být u pøesahù pásù 

�ádné nenatavené oblasti, kapsy a vlnky. Kladení hydroizolaèních pásù musí být 

takové, aby se èelní spoje navzájem nescházely.  

· 20) Kontrola tìsnosti spojù  

o Podtlaková zkou�ka zvonem. Pro indikaci pøípadných netìsností se na 

povrch hydroizolace naná�í indikaèní kapalina napøíklad roztok saponátu 

ve vodì. Zkou�ka tìsnosti spojù i plochy se provádí pøikládáním 

prùhledného zvonu na zkou�enou oblast hydroizolace, zvon je pøipojen 

hadicí k vakuovému èerpadlu s manometrem. Bìhem zkou�ky se vytvoøí 

uvnitø zvonu podtlak 0,02 MPa. Tento podtlak by mìl být konstantní po 

dobu 10 s. V místì pøípadných netìsností vzniknou v indikaèní kapalinì 
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vzduchové bubliny. Pokud se �ádné bubliny pøi zkou�ce netvoøí a 

dosa�ený podtlak uvnitø zvonu je po dobu min. 10s konstantní, pova�uje 

se zkou�ená oblast za tìsnou. 

 

Obrázek 40 Podtlaková zkou�ka 

 

· 21) Kontrola spojù - Prohlídka se provádí po celé délce spojù, pøièem� se 

posuzuje tvar a jednotnost prùbìhu svaru, souosost a rovinnost hrany pøesahu s 

okolním povrchem fólie v místì svaru, vruby a rýhy ve svaøeném spoji. Vruby a 

povrchové rýhy jsou pøípustné pouze do hloubky 10 % tlou��ky pásu a to v 

omezeném rozsahu. Mají-li vìt�í rozsah, musí se opravit pøeplátováním 

pøídavným kusem fólie.  

o Zkou�ka jehlou. Zkou�ka spoèívá v ta�ení kovového hrotu jehly po spoji, 

zkou�kou je mo�né mechanicky ovìøit spojitost a mechanickou pevnost 

provedeného spoje. 

 

Obrázek 41 Zkou�ka jehlou 

 

o Jiskrová zkou�ka. Zkou�ka spoèívá v ta�ení elektrody s napìtím mezi 30 

a� 40 kV rychlostí asi 10 m/min tìsnì nad povlakem, v místì poruchy 

pøeskakují mezi elektrodou a podkladem jiskry, které jsou znatelné 

opticky a akusticky. Prùkaznost zkou�ky závisí na kvalitì uzemnìní 

podkladu pod hydroizolací. 
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Obrázek 42 Jiskrová zkou�ka 

 

· 22) Kontrola plochy hydroizolace � V celkové plo�e nesmí být nijak po�kozena. 

Vruby a povrchové rýhy jsou pøípustné pouze do 10% tlou��ky pásu. U folie, 

která se skládá ze dvou rùznì barevných vrstev, v pøípadì, �e na vnìj�ím 

povrchu fólie prosvítá barva fólie z vnitøního povrchu, je nutno místo opravit. 

Plocha izolace nesmí být zneèi�tìná. 

Tabulka, která popisuje v�echny kontroly ve zku�ebním a kontrolním plánu, 

jejich èetnost i zpùsob provádìní. Výsledky zkou�ek a mìøení se zapisují pøímo 

do tabulky a stvrzují se podpisem. 

 

Pou�ité zkratky 

PoV prohlá�ení o shodì výrobku 

CE znaèka shody  

SD stavební deník  

HSV hlavní stavbyvedoucí  

PSV pomocný stavbyvedoucí  

PD projektová dokumentace 

TP technologický pøedpis 

DL dodací list 
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È. Název kontroly Zdroj
Kontrolu 

provede

Zpùsob 
kontroly

Èetnost Výsledek
Vyhovìl 

Nevyhovìl
Kontrolu 

pøevzal
Kontrolu 

provìøil
Kontrolu 

pøevzal

1 Kontrola PD
PD                  

ÈSN 73 0600
HSV vizuálnì jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

2
Pøipravenost 
pracovi�tì TP, PD HSV

vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

3
Kontrola podøezání 

zdiva
TP (výrobce)  
ÈSN 73 0600

HSV
vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

4 Rovinatost konstrukce
ÈSN 73 0600        
ÈSN 73 0210

HSV
vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

5 Èistota povrchu ÈSN 73 0600 HSV vizuálnì jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

6 Kontrola prostupù
PD                  

ÈSN 73 0600
HSV

vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

7 Kontrola pracovníkù certfikáty prùkazy HSV vizuálnì jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

8 Kontrola nástrojù N.V. 378/ 2001 
Pracovník, 

PSV
vizuálnì ka�dý den SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

9 Kontrola materiálu
TP, DL              

ÈSN EN 1850-1
HSV

vizuálnì, 
mìøením

ka�dá 
dodávka

SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

10 Kontrola skladování
TP                    

ÈSN EN 1850-1
HSV

vizuálnì, 
mìøením

ka�dá 
dodávka

SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

V
st

up
ní
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11 Klimatické podmínky TP
Pracovník

, PSV

vizuálnì, 
mìøením

ka�dý den SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

12
Provádìní izolace dle 

PD
PD HSV

vizuálnì, 
mìøením

prùbì�nì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

13 Pokládka pásù
TP (výrobce)  
ÈSN 73 0600

HSV
vizuálnì, 
mìøením

ka�dý spoj SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

14
H.I. v místì dilataèní 

spáry
PD, TP             

ÈSN 73 0600
HSV

vizuálnì, 
mìøením

prùbì�nì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

15 Kontrola prostupù TP HSV
vizuálnì, 
mìøením

ka�dý protup SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

16 Kontrola spojù
PD                  

ÈSN 73 0600
HSV

vizuálnì, 
mìøením

ka�dý spoj SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

17 Plocha izolace
TP                       

ÈSN 73 0606
HSV vizuálnì prùbì�nì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

18
Provedení izolace dle 

PD
PD HSV

vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

19 Pokládka pásù ÈSN 73 0600 HSV
vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

20 Tìsnost spojù ÈSN EN 1593 HSV
vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

21 Kontrola spojù ÈSN 73 0600 HSV
viz., mìø., 

zk.
ka�dý spoj SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

22 Plocha izolace ÈSN 73 0600 HSV
vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

M
ez

io
pe

ra
èn

í
V

ýs
tu

pn
í
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Pou�ité zdroje     

ÈSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodì. Hydroizolace. Základní ustanovení.  

ÈSN 73 0606 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení. 

ÈSN 73 0210 - Geometrická pøesnost ve výstavbì.  

ÈSN 01 3420, Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresù stavební èásti; 

 èervenec 2004    

ÈSN EN 1850-1 - Hydroizolaèní pásy a folie-Stanovení zjevných vad   

ÈSN EN 1593 - Nedestruktivní zkou�ení - Zkou�ení tìsnosti      

N.V. 378/ 2001 Sb. kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpeèný provoz a pou�ívání 

strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí; leden 2003 

N.V. 591/ 2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví 

pøi práci na staveni�tích; leden 2007 

Podklady ze cvièení BW54 � Management kvality staveb 
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9. KONTROLNÍ A ZKU�EBNÍ PLÁN PRO SANAÈNÍ 

OMÍTKY 

9.1 Obecné informace o kontrolních a zku�ebních plánech 

Obecné informace jsem uvedla ji� v pøedchozím kontrolním a zku�ebním plánu, 

platí pro v�echny èinnosti ve výstavbì. 

9.2 Jednotlivé kontroly KPZ 

9.2.1 Kontrola vstupní 

· 1) Kontrola PD � Provádí se vizuálnì pøed zapoèetím prací, kontroluje se 

správnost a kompletnost jednotlivých dokumentu.  

· 2) Kontrola pøipravenosti pracovi�tì � Kontrolujeme pøipravenost stavby 

dokonèené svislé a vodorovné konstrukce, dokonèeny a odzkou�eny 

podomítkové instalace, osazení zárubní. Nutná opatøení pøed zapoèetím prací 

jsou osvìtlení, vìtrání, ochrana ji� zhotovených konstrukcí. 

· 3) Kontrola podkladu � Podklad musí být èistý, bezpra�ný a rovný (sanaèní 

omítky WTA mù�ou být pou�ity i pro nerovné povrchy). Teplota prostøedí pøi 

práci a podkladu bude 5°C, doporuèená teplota je +15°C. V zimì je nutno 

temperovat, maximální vlhkost vzduchu je 65%. Maximální vlhkost zdìného 

podkladu v zimì jsou 4% a v létì 6%, údaje jsou dané výrobcem. 

· 4) Kontrola pøipravenosti staveni�tì � Kontrola zpevnìné plochy pro silo, která 

je pøedepsána výrobcem 3 x 3 m. Uzavøený sklad pro uskladnìní pytlového 

materiálu musí být suchý a odvodnìný. Pøívod vody a elektrické energie, které 

jsou nezbytné pro provádìní èinnosti. Kontrola kompletnosti strojù bubnová 

míchaèka, stroj pro omítání a silomat, UNC 060 a koleèka na ruèní pøepravu 

materiálu. 

· 5) Kontrola pracovníkù a strojù - Kontroluje se schopnost pracovníkù vykonávat 

jim urèené práce. Kontrola platných prùkazù a osvìdèení.  
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· 6) Kontrola strojù probíhá pøed zapoèetím prací a nejlépe ka�dý den. Kontroluje 

se jejich technický stav, èistota a provádí se ka�dodenní údr�ba.  

· 7) Kontrola dodávky materiálu - Kontrolujeme, zda materiál je urèen pro danou 

oblast pou�ití a zda je dodán materiál dle PD. Dále se kontroluje Prohlá�ení o 

vlastnostech výrobku (PoV), zda je výrobek oznaèen znaèkou shody CE, úplnost 

údajù v technickém listu a zda je ka�dý pytel (nebo min. ka�dá zásilka) 

oznaèena �títkem, kontrola obsahu sila a dodacích materiálu. 

· 8) Kontrola skladování materiálu - Skladování materiálu bude ve skladu, který je 

suchý a nebude zde docházet k znehodnocování materiálu. Pytle se kladou do 

rovných figur na sebe maximálnì do 1 m vý�ky, na paletách. Sanaèní omítka 

bude uskladnìna po dobu provádìní prací v sile, které je dodáno výrobcem 

materiálu. Doba skladování maximálnì 6 mìsícù od data vyznaèeného na obalu. 

9.2.2 Kontrola mezioperaèní 

· 9) Kontrola klimatických podmínek - Teplota prostøedí pøi práci a podkladu 

bude více jak +5°C, doporuèená teplota je +15°C. V zimì je nutno temperovat, 

maximální vlhkost vzduchu je 65%. Maximální vlhkost zdìného podkladu v 

zimì jsou 4% a v létì 6%, údaje jsou dané výrobcem. 

· 10) Kontrola zpracovatelnosti suché smìsi � Kontrola zpùsobu a doby míchání 

(bubnová míchaèka, strojní omítání). Kontrola zámìsové vody, její nezávadnost 

a mno�ství. Musíme dostat potøebnou konzistenci udanou výrobcem a provést 

zkou�ku.  

o Sanaèní podhoz  spotøeba vody na 40 kg  9,2 - 10,8 l 

o Sanaèní omítka  spotøeba vody na 1 kg  0,24 � 0,28 l 

o �tuková omítka spotøeba vody na 30 kg 6,6 � 8,4 l 

· 11) Kontrola konzistence èerstvé smìsi � Po smíchání se zámìsovou vodou 

kontrolujeme potøebnou konzistenci vizuálnì a mìøením na tøasacím stolku. 

Jednotlivé konzistence, zpùsob a doba míchání, mno�ství zámìsové vody je 

udáno výrobcem v TP.  
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Výsledky zkou�ky  

§ Hustá malta  < 140 mm 

§ Plastická malta 140 mm a� 200 mm 

§ Øídká malta  > 200 mm 

· 12) Kontrola sanaèního podhozu � Naná�íme na povrch �achovnicovým 

zpùsobem na 50 a� 75 % sanované plochy. Postøik nesmí zaplnit vy�krábané 

spáry zdiva a pøekroèit tlou��ku 5 mm. Musíme jej nechat 24 hodin zatvrdnout.  

· 13) Kontrola omítníkù a výztu�ných prvkù -  U omítníkù se kontroluje 

vzdálenost, která je max. 1,5 m, vodováhou se promìøí svislost a vodorovnost. 

Vodorovný omítník je umístìn ve vzdálenosti 1,5 m a urèuje rozhraní mezi 

sanaèními a klasickými omítkami. Výztu�né li�ty se umístí kolem oken 

(vynechány budou hrany, kde budou umístìny vnitøní parapety) a dveøí. Nesmí 

se pou�ít sádrové pojivo. 

· 14) Kontrola provádìní jádrové omítky � Omítka bude provedena v tlou��ce 15 

mm, omítání bude provedeno strojnì. Omítat se bude od podlahy k omítníku, 

který je umístìn ve vý�ce 1,5 m. 

· 15) Kontrola jádrové omítky � Kontroluje se celistvost a tlou��ka vrstvy 

s maximální odchylkou +/- 1 mm. Kontrola rovinnosti a svislosti mìøené 2 m 

latí, maximální odchylka je do 5 mm. Je nutné dodr�et technologickou pauzu 

mezi dal�í vrstvou jádrové omítky, která je 14 dní. Poté se obdobnì nanese a 

zkontroluje dal�í vrstva.  

· 16) Kontrola provedení �tukové omítky � Kontrola dodr�ení doby zrání 

sanaèních jádrových omítek. Dále je nutné dodr�et pøedepsané míchání 

v bubnové míchaèce na nejni��í stupeò otáèek po dobu 15 minut do hladké 

konzistence. �tukovou omítku naná�íme v plném rozsahu od podlahy ke stropu a 

hladíme gumovým hladítkem, tlou��ka vrstvy je 2,5 mm.  

· 17) Kontrola �tukové omítky - Kontroluje se celistvost a tlou��ka vrstvy 

s maximální odchylkou - 0mm/ + 1mm. Kontrola rovinnosti a svislosti mìøené 2 

m latí, maximální odchylka je do 2 mm. 
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9.2.3 Kontrola výstupní 

· 18) Kontrola trhlin � Kontroluje se celistvost, na povrchu omítky se nesmí 

objevit trhliny. Kontrola správného provedení a zaèi�tìní kolem instalací.  

· 19) Kontrola výztu�ných prvkù � Zkontroluje se správné osazení výztu�ných li�t 

kolem oken a dveøí, zda splòují svojí funkci a estetický dojem, nesmí se 

odchlipovat. 

· 20) Kontrola zrání omítek - Je dùle�ité aby místnosti byli odvìtrány a v pøípadì 

vysoké vlhkosti i odvlhèovány.  

 

 

Obrázek 43 Tøídy nerovnosti koneèné úpravy 

 

 

Obrázek 44 Doporuèené meze pro úhly 
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Obrázek 45 Pøíklad mìøení úhlu 

 

Pou�ité zkratky 

PoV prohlá�ení o shodì výrobku 

CE znaèka shody  

SD stavební deník  

HSV hlavní stavbyvedoucí  

PSV pomocný stavbyvedoucí  

PD projektová dokumentace 

TP technologický pøedpis 

DL dodací list 

VKPK vstupní kontrola pøedchozích konstrukcí 
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È. Název kontroly Zdroj
Kontrolu 

provede

Zpùsob 
kontroly

Èetnost Výsledek
Vyhovìl 

Nevyhovìl
Kontrolu 

pøevzal
Kontrolu 

provìøil
Kontrolu 

pøevzal

1 Kontrola PD
PD                   

ÈSN 01 3420
HSV vizuálnì jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

2
Pøipravenost 
pracovi�tì TP, PD HSV

vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

3
Kontrola 

podkladu TP, VKPK HSV
vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

4
Pøipravenost 

staveni�tì TP HSV vizuálnì jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

5 Èistota povrchu ÈSN 73 0600 HSV vizuálnì jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

6
Kontrola prac. a 

strojù
certfikáty prùkazy

Pracovník 
PSV

vizuálnì jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

7
Kontrola 

materiálu
TP, DL           HSV

vizuálnì, 
mìøením

ka�dá 
dodávka

SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

8
Kontrola 

skladování
TP, ÈSN EN 998 
ÈSN EN 13914-2   

HSV
vizuálnì, 
mìøením

ka�dá 
dodávka

SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

Klimatické Pracovník, vizuálnì, 

V
st

up
ní
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9
Klimatické 
podmínky

TP
Pracovník 

PSV

vizuálnì, 
mìøením

ka�dý den SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

10
Zpracovatelnost 

suché smìsi
TP                     

ÈSN EN 1015 -12
HSV

vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

11 Èerstvá smìs
TP                       

ÈSN EN 1015- 2
HSV

vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

12 Sanaèní podhoz TP (výrobce) HSV
vizuálnì, 
mìøením

prùbì�nì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

13
Omítníky, 

výstu�né prvky

TP                     

ÈSN EN 998 -2,1
ÈSN EN 13914- 2

HSV
vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD
jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

14
Provádìní 

jádrové omítky

TP                     

ÈSN EN 998 -2,1
ÈSN EN 13914- 2

HSV
vizuálnì, 
mìøením

prùbì�nì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

15 Jádrová omítka
TP                     

ÈSN EN 998 -2,1
ÈSN EN 13914- 2

HSV
vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

16
Provádìní 

�tukové omítky

TP                     

ÈSN EN 998 -2,1
ÈSN EN 13914- 2

HSV
vizuálnì, 
mìøením

prùbì�nì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

17  �tuková omítka
TP                     

ÈSN EN 998 -2,1
ÈSN EN 13914- 2

HSV
vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

M
ez

io
pe

ra
èn

í
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18 Kontrola trhlin
TP

ÈSN EN 13914 -2
HSV

vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

19 Výztu�né prvky
TP

ÈSN EN 13914 -2
HSV

vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

20 Zrání omítek
TP

ÈSN EN 13914 -2
HSV

vizuálnì, 
mìøením

jednorázovì SD

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

jméno:   
datum:  

podpis:

V
ýs

tu
pn

í
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10. BEZPEÈNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PØI PRÁCI 

10.1 Základní informace o BOZP pøi práci na staveni�ti 

Stavebnictví je odvìtví, kde dochází k nejvíce pracovních úrazù � 13 z 100 000 

utrpí na stavbách smrtelný úraz (celkový prùmìr je 5 smrtelných úrazù na 100 000 

pracovníkù). Pracovníci ve stavebnictví jsou také vystavení celé øadì zdravotních 

problémù - od azbestózy, pøes bolesti zad a� k podrá�dìní poko�ky cementem.  

Naøízení vlády è. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na 

bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích. Toto naøízení vlády pøedstavuje 

provádìcí pøedpis k zákonu èíslo 309/2006 Sb., kterým se upravují dal�í po�adavky 

bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v pracovnìprávních vztazích. Zaji�tìní 

bezpeènosti a ochrany zdraví pøi èinnosti nebo poskytování slu�eb mimo 

pracovnìprávní vztahy. Dal�ím z provádìcích pøedpisù, které musí být dodr�eny, je 

naøízení vlády èíslo 362/2005 Sb., o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu 

zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky. Poslední 

je naøízení vlády z roku 2001, kterým se stanový bli��í po�adavky na bezpeèný provoz a 

pou�ívání strojù, technických náøadí, pøístrojù a náøadí. 

 

Odpovìdnost zamìstnavatele ve stavebnictví 

· Pøed zaèátkem stavebních prací ka�dý zhotovitel zajistit, aby pracovníci mìli 

k vykonávání dané práce odbornou i zdravotní zpùsobilost. Mìli by mít 

pøíslu�né instrukce k provádìným pracovním èinnostem a mìli by být 

seznámeni se v�emi riziky na pracovi�ti 

· Pracovníci musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými pomùckami a 

prostøedky, které odpovídají mo�nému ohro�ení z provádìných prací. 

· Na pracovi�ti, kde mají být provádìny stavební práce, musí být splnìny 

po�adavky na zabezpeèení. 

· Mezi v�emi úèastníky byly dohodnuty a písemnì stvrzeny vzájemné vztahy, 

závazky, povinnosti a odpovìdnost za bezpeènost práce. 
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· Zhotovitelé a investor budou informováni o rozsahu a zpùsobu zabezpeèení 

prací. Pracovníci musí být seznámeni se zpùsobem chování a pøípadným 

nebezpeèím a riziky na pracovi�ti. 

· Øídící pracovníci musí mít k dispozici v�echny potøebné pøedpisy a 

podklady, kde jsou upøesnìny bezpeèné postupy práce. 

· Musí být zaji�tìna technická vybavenost k provádìní stavebních prací dle 

stanovených technologických postupù.
7
 

10.2 Pracovní a ochranné prostøedky 

10.2.1 Obecné informace  

Touto problematikou se zabývá naøízení vlády è. 21/2003 Sb., kterým se stanoví 

technické po�adavky na osobní ochranné prostøedky. Zamìstnavatel je povinen zajistit 

pracovní a ochranné prostøedky k vykonávání dané práce. Zamìstnanec je povinen tyto 

pracovní a ochranné prostøedky pou�ívat, je vhodné tuto skuteènost stvrdit podpisem.  

Pro úèely tohoto naøízení se za osobní ochranný prostøedek pova�uje ka�dé 

zaøízení nebo prostøedek urèený k no�ení nebo dr�ení jednotlivcem pro ochranu pøed 

jedním nebo více zdravotními a bezpeènostními riziky. Za osobní ochranný prostøedek 

se rovnì� pova�uje 

· Technická sestava, tvoøená nìkolika výrobcem nedílnì spojenými 

zaøízeními nebo prostøedky, pro ochranu jednotlivce proti jednomu nebo 

více potenciálnì souèasnì pùsobícím rizikùm. 

· Ochranné zaøízení nebo prostøedek spojené oddìlitelnì nebo 

neoddìlitelnì s osobní výstrojí bez ochranného úèinku, no�enou nebo 

dr�enou jednotlivcem pøi provádìní urèité èinnosti. 

· vymìnitelná souèástka osobního ochranného prostøedku, která je 

nezbytná pro jeho bezchybnou funkci a je pou�ita výhradnì pro tento 

prostøedek. [3] 

                                                 
7
 Text je nastudovaný z webových stránek 

http://www.pevi.cz/zajimavosti-z-oboru/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi-ve-stavebnictvi-

i.html 
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10.2.2 Pracovní a ochranné prostøedky pro jednotlivé TP 

Zamìstnanci jsou povinni pou�ívat tyto pomùcky k provádìní dané pracovní 

èinnosti. Základní ochranu tvoøí osobní ochranné prostøedky jednoduché konstrukce, 

které zabraòují styku se slabì agresivním roztokem, rizikùm pøi manipulaci s horkými 

pøedmìty, klimatickým vlivùm, které v�ak nejsou mimoøádné ani extrémní, slabým 

nárazùm a vibracím, které nepostihují �ivotnì dùle�ité èásti tìla a jejich� úèinky 

nemohou zpùsobit nevratná po�kození, sluneènímu záøení. Tyto ochranné prostøedky 

jsou spoleèné pro v�echny TP (pro v�echny zamìstnance).  

Jsou to tyto ochranné prostøedky  

· Pracovní rukavice 

· Pracovní odìv 

· Pracovní obuv 

· Pøilby 

· Brýle  

· Reflexní vesty 

Dal�í skupinou jsou osobní ochranné prostøedky slo�ité konstrukce urèené k 

ochranì proti smrtelnému nebezpeèí nebo proti nebezpeèí, která mohou vá�nì a 

nevratnì po�kodit zdraví. Jsou to prostøedky pro ochranu dýchacích orgánù, osobní 

ochranné prostøedky poskytující pouze èasovì omezenou ochranu proti chemickému 

pùsobení, extrémní teploty, osobní ochranné prostøedky chránící pøed pádem z vý�ky, 

osobní ochranné prostøedky proti rizikùm vyvolaným elektøinou a nebezpeèným 

napìtím. Ochranné prostøedky slo�ité konstrukce budou potøeba v 3 TP pro provádìní 

podøezání zdiva, z dùvodù nadmìrného hluku a velkého podílu prachových èástic. 

Jsou to tyto ochranné prostøedky 

· Mu�lový chrániè sluchu v kombinaci s polykarbonátovým ochranným 

�títem a èelním spoilerem 

· Respirátor (bude té� pou�it v TP provádìní sanaèních omítek) 

10.2.3 Vydání pracovních a ochranných prostøedkù 

Øe�í takzvaný interní pøedpis firmy. Postup pro zpracování interního pøedpisu 

firmy na pøidìlování OOPP urèuje naøízení vlády è. 495/2001 Sb. Nejdøíve provedeme 
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vyhodnocení rizik pro výbìr OOPP podle pøílohy a vyhodnotíme konkrétní podmínky 

dané práce. Na základì zji�tìných údajù provedeme výbìr OOPP podle pøílohy è. 2 a 3 

naøízení vlády a doplníme potøebnými OOPP podle vyhodnocených konkrétních 

podmínek (práce v nadmìrném hluku � chrániè sluchu). Na výbìru OOPP by se mìli 

podílet i zamìstnanci, kteøí je budou pou�ívat (nìkteøí preferují zátky do u�í a jiní 

naopak sluchátka). OOPP musí vyhovovat individuálním po�adavkùm zamìstnance. 

Tímto zpùsobem se vytvoøí základ pro interní pøedpis firmy. 

Vhodné je, aby interní pøedpis obsahoval také �ivotnost pøedepsaných OOPP. 

Zamìstnavatel stanoví zpùsob, podmínky a dobu pou�ívání OOPP na základì poètu a 

záva�nosti mo�ných rizik, druhu práce a podmínek pracovi�tì. Dále by mìl obsahovat i 

popis zpùsobu nákupu OOPP. Zákoník práce zakazuje poskytování OOPP finanèním 

vyrovnáním, tzn. dávat zamìstnancùm peníze, aby si sami OOPP poøídili, taky je 

zakázáno pou�ívat vlastní OOPP. V pøedpisu je také uveden zpùsob skladování a 

vydávání pomùcek zamìstnancùm. Pøi pøedání OOPP zamìstnance pouèíme o 

správném pou�ívání, pokud pou�ívá jeden OOPP více zamìstnancù, pouèíme i o 

dodr�ování hygienických pravidel.    
8
 

 

· Na obrázcích jsou uvedeny pøíklady k vydání OOPP zamìstnanci 

 

 

 

Obrázek 46 Pøehled o pøidìlování OOPP 

 

                                                 
8
 Text je nastudovaný z webových stránek 

http://bozppo.vfn.cz/OOPP.htm 
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Obrázek 47 Seznam poskytovaných prostøedkù 

 

Obrázek 48 Osobní list zamìstnance 
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V na�em pøípadì pracuje na pøestavbì objektu nìkolik firem. Ka�dá firma má 

zpracovaný svùj vlastní interní pøedpis. OOPP se vydávají a skladují v místì sídla 

jednotlivých firem, po dohodì s investorem mù�e zamìstnavatel nìkteré èasto 

pou�ívané OOPP skladovat pøímo na staveni�ti napø. pracovní rukavice a ochranné 

brýle. 

10.3 �kolení zamìstnancù o BOZP  

10.3.1 Obecné informace  

Vstupního �kolení, je �kolení zamìstnancù pøi nástupu do práce. �kolení se 

provádí pro v�echny zamìstnance bez rozdílu funkcí èi pracovního zaøazení. �kolení 

zpravidla provádí osoba odbornì zpùsobilá v oblasti BOZP. Doklad o absolvovaném 

�kolení má platnost po celou dobu trvání pracovního pomìru u zamìstnavatele. 

V�echny firmy, které provádí jednotlivé práce, seznámili zamìstnance s problematikou 

jednotlivých prací, které provádìjí pøi vstupním �kolení. 

Vstupní �kolení na pracovi�ti je �kolení o právních a ostatních pøedpisech k 

zaji�tìní BOZP, se kterými mù�e pøijít zamìstnanec do styku na pracovi�ti, na kterém je 

práce právì vykonávána. Zamìstnavatel je povinen vy�adovat a kontrolovat jejich 

dodr�ování. �kolení provádí nadøízený zamìstnance, který má osvìdèení o absolvování 

�kolení pro vedoucí zamìstnance. Doklad o vstupním �kolení na pracovi�ti není 

zastupitelný výuèním listem nebo platným osvìdèením odborné zpùsobilosti. Toto 

�kolení se stvrzuje mezi obìma stranami podpisem, který zbavuje odpovìdnosti 

zamìstnavatele za vniklé pracovní úrazy a újmy na zdraví zpùsobené nedodr�ením 

BOZP pøi práci nebo nepou�íváním OOPP.9 

10.3.2 Vstupní �kolení o BOZP  

Oprávnìná osoba provede vstupní �kolení o BOZP na staveni�ti. Zamìstnanci 

budou informováni o: 

· únikových cestách ze staveni�tì, umístìní HP a lékárnièky 

· pøípojkách vody a elektøiny 

                                                 
9
 Text je nastudovaný z webových stránek 

http://tvstav.cz/clanek/2341-povinna-skoleni-zamestnancu-nejen-na-stavbach 
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· bezpeènostním znaèení 

· staveni�tních komunikací a vý�ce oplocení 

Jako podklad bude slou�it výkresová dokumentace a to, výkres B. 8. Situace 

zaøízení staveni�tì a výkres B. 9. Situace BOZP. Plán BOZP proti podpisu pøevzal 

hlavní zhotovitel a pod zhotovitelé. 

     Tabulka k podpisu jednotlivých firem 

Hlavní zhotovitel a pod 
zhotovitelé 

Jméno a pøíjmení, funkce 

SV, mistr stavby 
Podpis pøi pøevzetí 

   

 

Poèet lékárnièek a jejich obsah není stanoven �ádným závazným právním 

pøedpisem. Pøesný poèet a obsah lékárnièek by mìl stanovit lékaø závodní preventivní 

péèe. V lékárnièce je nutné doplòovat chybìjící ji� pou�ité èásti a kontrolovat datum 

spotøeby v�ech èástí. Standardnì lékárnièka obsahuje: 

OBVAZ HOTOVÝ STERILNÍ 6 ks - ke krytí ran  

OBVAZ HOTOVÝ STERILNÍ 5 x 7,5 cm 1 ks - ke krytí ran  

�ÁTEK TROJCÍPÝ 2 ks - ke znehybnìní horní konèetiny èi k pøipevnìní dlah  

NÁPLAST HLADKÁ CÍVKA 2,5 cm x 5 m 1 ks - k o�etøení drobných poranìní  

NÁPLAST S POL�TÁØKEM 8 cm x 4 cm 6 ks - k o�etøení drobných poranìní  

OBINADLO �KRTÍCÍ PRY�OVÉ min. délka 70 cm 1 ks - k zastavení krvácení  

DESINFEKÈNÍ ROZTOK VE SPREJI 1 ks - k desinfekci poranìní  

ROU�KA RESUSCITAÈNÍ 1 ks - k dýchání z úst do úst  

ROU�KA PVC 20 x 20 cm 1 ks - k izolaci  

RUKAVICE LATEXOVÉ chirurgické 1 ks - ochrana proti infekci  

�PENDLÍK ZAVÍRACÍ (antikorozní) 2 ks - k upevnìní obvazu, �átku  

NÙ�KY 1 ks - ke støíhání 10
 

Na staveni�ti budou umístìny celkem tøi hasicí pøístroje, jeden v kanceláøské 

staveni�tní buòce, druhý v buòce pro zamìstnance a tøetí ve skladu materiálu, kde je 

nejvìt�í pravdìpodobnost vzniku po�áru. Hasicí pøístroje budou pøenosné s prá�kovou 

náplní 6kg a hasící schopností 34A. Pøístroje umístíme v�dy ke vstupu a zajistíme je 

proti pøeklopení.  

                                                 
10

 Text je nastudovaný z webových stránek 

http://bozppo.vfn.cz/lekarnicky.pdf 
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Od objektu je vodní plocha (rybník) vzdálená do 200 m, není tedy nutné zde 

navrhovat po�ární hydrant. 

10.4 Po�adavky na pracovi�tì a pracovní prostøedí na staveni�ti 

10.4.1 Obecné informace 

Tuto problematiku øe�í zákon 309/2006 Sb. (zmìna 362/2006 Sb. a 189/2008 

Sb.). V zákonì je popsáno základní vybavení a podmínky, které musí staveni�tì plnit 

napø. osvìtlení, prostory pro osobní hygienu a zázemí, únikové a pøístupové cesty. Dále 

se staveni�tì musí provést dle dané PD výkresu B. 6. Situace zaøízení staveni�tì. Na 

staveni�ti se musí dodr�ovat poøádek a èistota. Bli��í po�adavky stanovuje provádìcí 

právní pøedpis. 

Zákon dále øe�í napø. 

· Po�adavky na výrobní a pracovní prostøedky a zaøízení 

· Po�adavky na organizaci práce a pracovní postupy 

· Bezpeènostní znaèky, znaèení a signály 

10.4.2 Bezpeènostní znaèky, znaèení a signály 

Na pracovi�tích, na kterých jsou vykonávány práce, pøi nich� mù�e dojít k 

po�kození zdraví, je zamìstnavatel povinen umístit bezpeènostní znaèky a znaèení a 

zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpeènosti a 

ochrany zdraví pøi práci, a seznámit s nimi zamìstnance. Bezpeènostní znaèky, znaèení 

a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo svìtelné. [4]  

Bezpeènostní znaèení, které zakazuje vstup nepovolaných osob, informuje o 

výjezdu vozidel a naøizuje no�ení nìkterých OOPP je uvedeno v kapitole 2.5 

Zabezpeèení staveni�tì. Dle naøízení vlády è. 591/2006 Sb., musí být zákaz vstupu 

nepovolaných osob na staveni�tì vyznaèen bezpeènostní znaèkou na v�ech vstupech a 

komunikacích, které k nim vedou. 

Dal�í znaèky budou umístìny po celém staveni�ti napø. znaèení únikových cest, 

no�ení ostatních OOPP, nebezpeèí pádu pøedmìtù z vý�ky a nebezpeèí elektrického 

zaøízení. U hlavní brány bude umístìna informaèní tabule, kde bude uvedeno: jména 
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investorù, doba zahájení a konce pøestavby, název stavebního zámìru. Ve�kerá znaèení 

na staveni�ti budou uvedena ve výkresu B. 9.  Situace znaèení BOZP. 

 

 

· Pøíklad znaèení na staveni�ti 

 

 

 

Obrázek 49 Pøíklad znaèení na staveni�ti 
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10.5 Mo�ný vznik pracovních úrazù  

10.5.1 Podøezání zdiva øetìzovou pilou 

Do této èásti TP je zahrnuto i odstranìní stávajících omítek na celém objektu, 

které bude realizováno na pøelomu mìsíce dubna a kvìtna. Naøízení vlády è. 362/2005 o 

bli��ích po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na pracovi�tích 

s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky nám udává opatøení proti mo�nému pádu 

z vý�ky. Hrozí zde, �e dojde k úrazu pádem z vý�ky nebo pracovníka mù�e zranit 

padající náøadí èi úlomky omítky.  

Opatøení dle zákona: 

Zábradlí se skládá alespoò z horní tyèe (madla) a zará�ky u podlahy (ochranné 

li�ty) o vý�ce min. 0,15 m. Je-li vý�ka podlahy nad okolní úrovní vìt�í ne� 2 m, musí být 

prostor mezi horní tyèí (madlem) a zará�kou u podlahy zaji�tìn proti propadnutí osob 

osazením jedné nebo více støedních tyèí, pøípadnì jiné vhodné výplnì, s ohledem na 

místní a provozní podmínky. Za dostateènou se pova�uje vý�ka nejménì 1,1 m nad 

podlahou, nestanoví-li právní pøedpisy jinak. 

Materiál, náøadí a pracovní pomùcky musí být ulo�eny, popøípadì skladovány ve 

vý�kách tak, �e jsou po celou dobu ulo�ení zaji�tìny proti pádu, sklouznutí nebo shození 

jak bìhem práce, tak po jejím ukonèení. 

Konstrukce pro práce ve vý�kách nelze pøetì�ovat hmotností materiálu, 

pomùcek, náøadí, vèetnì osob, nesmí pøekroèit nosnost konstrukce stanovenou 

v prùvodní dokumentaci. [5] 

U samotného podøezání zdiva mù�e dojít k úrazu nesprávným pou�íváním 

strojních pil. Podøezávat se bude zdivo kolem celého stávajícího objektu, práce budou 

probíhat zaèátkem kvìtna. Bude pou�ito dvou druhù strojních pil a to, øetìzová a ruèní 

pila na podøezání rohù. Mù�e zde dojít k zanedbání nebo úplnému vynechání prohlídky 

stroje a tím mù�e být zpùsoben dal�í úraz. Manipulaci, kontrolu a zacházení se stroji 

nám upøesòuje naøízení vlády è. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bli��í po�adavky na 

bezpeèný provoz a pou�ívaní strojù, technických zaøízení, pøístrojù a náøadí. Naøízení je 

obecné a v mnoha pøípadech se odkazuje na technické listy jednotlivých výrobcù strojù. 

Uvedu tedy pouze jeden z mnoha mo�ných naøízení k dané problematice. 

 Opatøení dle naøízení vlády: 



128 

 

Kontrola bezpeènosti provozu zaøízení pøed uvedením do provozu je provádìna 

podle prùvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li prùvodní 

dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zaøízení zamìstnavatel místním 

provozním bezpeènostním pøedpisem. [6] 

Je nutné dodr�ovat BOZP a pou�ívat ochranné pracovní prostøedky. 

10.5.2 Polo�ení polyetylénového hydroizolaèního pásu 

Hydroizolaèní pásy se kladou na sucho na pokladní geotextilii a svaøují se 

horkým vzduchem. Pásy se kladou na stávající základovou desku, pokládka potrvá 

pouze jeden den v mìsíci kvìtnu. Budou pou�ity dva stroje a to, pøístroj pro ruèní 

svaøování a horkovzdu�ný automat. Svaøování mù�e provádìt pouze osoba, která se 

proká�e platným sváøeèským prùkazem. Na obrázku je èást produktového listu, na 

kterém jsou vypsané výstrahy a upozornìní udané výrobcem. Mù�e tedy dojít 

k popálení, po�áru èi výbuchu. Je nutné dodr�et pokyny výrobce na manipulaci, 

kontrolní prohlídky a samotné svaøování. Øídíme se té� naøízením vlády è. 378/2001 

Sb., kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpeèný provoz a pou�ívaní strojù, 

technických zaøízení, pøístrojù a náøadí. 
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Obrázek 50 Bezpeènostní pokyny od výrobce 

10.5.3 Provádìní drená�ního systému 

Drená�ní rýha bude vykopána kolem celého stávajícího objektu a nebude hlub�í 

ne� 1,3 m dle naøízení vlády è. 362/2005 o bli��ích po�adavcích na bezpeènost a 

ochranu zdraví pøi práci na pracovi�tích s nebezpeèím pádu z vý�ky nebo do hloubky 

nemusíme rýhu zajistit proti pádu. Nemù�eme ale vylouèit úraz zpùsobený pádem do 

drená�ní rýhy. Výkopové a drená�ní práce budou provádìny v mìsíci èervnu. 

Drená�ní rýha bude provedena strojem UNC s pøesuvným podkopem, stroj musí 

ovládat pouze vy�kolený pracovník s platným øidièským prùkazem. Manipulace, 

kontrolní prohlídky a opatøení øe�í naøízení vlády è. 362/2005. Úraz je mo�ný pøi kolizi 
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se strojem, nesprávném ovládání stroje, nedodr�ení kontrolních prohlídek a �patné 

údr�bì stroje. Uvedu pouze jeden mnoha po�adavkù, které jsou popsány v pøíloze è. 3.  

Opatøení dle naøízení vlády: 

Vybavení zaøízení øízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika 

po�kození zdraví, které mù�e vzniknout v dùsledku zachycení zamìstnance pojezdovými 

èástmi zaøízení. [5] 

Pracovník nesmí  

o Uvádìt stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpeèném dosahu dal�í 

pracovníci. 

o Uvádìt do chodu stroj a pou�ívat stroj, je-li odmontováno nebo 

po�kozeno nìkteré ochranné zaøízení. 

o Pracovat se strojem v noci nebo za sní�ené viditelnosti, není-li pracovní 

prostor stroje a pracovi�tì dostateènì osvìtlen. 

o Pohybovat pracovním zaøízením nad pracovníky nebo obsazenou 

kabinou øidièe dopravních prostøedkù. 

o Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místì, na které není z místa 

obsluhy vidìt a kde by mohlo nastat ohro�ení pracovníkù nebo jiného 

zaøízení. 

o Vyøazovat z èinnosti bezpeènostní, ochranné, pojistné zaøízení a mìnit 

jejich pøedepsané parametry. [8] 

10.5.4 Provádìní sanaèních omítek  

Sanaèní jádrová omítka bude umístìna v sile, je zde nebezpeèí pádu sila a tím i 

zranìní osob. Firma cemix s.r.o. pøedepisuje pro umístìní sila po�adavky na zpevnìnou 

plochu. Samotné omítání bude provádìno strojnì i ruènì. Pro strojní omítání bude 

pou�ita omítací souprava, platí zde stejná pravidla a ustanovení dle naøízení vlády è. 

362/2005. K úrazu zde mù�e dojít pøi nesprávném ovládání stroje, nedodr�ením 

kontrolních prohlídek a �patné údr�bì stroje. V technickém listì firmy cemix s.r.o. jsou 

uvedeny bezpeènostní a hygienické pøedpisy, omítková smìs je zaøazena do tøídy Xi 

drá�divý. Pracovníci musí pøi provádìní pou�ívat pracovní ochranné prostøedky. 

V technickém listì jsou uvedeny úrazy a nebezpeèí pøi práci s tímto materiálem.  
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Obrázek 51 Bezpeènostní pokyny od výrobce 

10.6 Zpùsob evidence a hlá�ení úrazu 

Tuto problematiku øe�í naøízení vlády 494/2001 Sb. ze dne 14. listopadu 2001, 

kterým se stanoví zpùsob evidence, hlá�ení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o 

úrazu a okruh orgánù a institucí, kterým se ohla�uje pracovní úraz a zasílá záznam o 

úrazu. V tomto naøízení je upøesnìn význam pracovního úrazu a vyobrazený formuláø, 

který se musí vyplnit, pokud dojde j pracovnímu úrazu. V evidenci je ka�dý pracovní 

úraz, který pracovník nahlásil. Registrujeme úraz pouze v pøípadì, �e je nutná pracovní 

neschopnost. 

Opatøení dle naøízení vlády: 

Zamìstnavatel vede evidenci v knize úrazù tak, aby obsahovala v�echny údaje 

potøebné k sepsání záznamu o úrazu.  Záznam o úrazu sepisuje zamìstnavatel 

nejpozdìji do 5 pracovních dnù po oznámení pracovního úrazu a postupuje pøitom 

podle vzoru záznamu o úrazu, který je uveden v pøíloze k tomuto naøízení. 

Pro úèely hlá�ení úrazu podle tohoto naøízení je smrtelným pracovním úrazem 

takové po�kození zdraví, které zpùsobilo smrt po úrazu nebo na jeho� následky 

zamìstnanec zemøel nejpozdìji do 1 roku. [9] 
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11. ENVIROMENTÁLNÍ PLÁN 

11.1 Obecné informace  

Ve smyslu zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny se v zájmovém 

území ani v jeho tìsné blízkosti nenachází chránìné území. Zájmové území není z 

botanického ani zoologického hlediska významné. Nepøedpokládá se, �e by pøi 

dokonèování stavebních úprav stavby nebo pøi jejím u�ívání mohlo dojít k po�kození 

chránìných druhù rostlin nebo �ivoèichù. Pøi dokonèování stavebních úprav nebude 

docházet ani ke kácení døevin a porostù. 

Pøi nakládání s odpady budou dodr�ena ustanovení zákona è. 185/2001 Sb., o 

odpadech a jeho provádìcích pøedpisù zejména vyhlá�ky M�P 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. Stavba neohro�uje �ivotní prostøedí, naopak 

pøispívá k ni��í spotøebì tepelné energie na vytápìní. 

Dle zákona bude odpad roztøízen do skupin, ka�dá skupina má urèený zpùsob 

likvidace. Nejvíce se na stavbì nachází stavební a demolièní odpad, a komunální odpad. 

Tyto odpady budou tøízeny do oznaèených kontejnerù a poté dle pøedpisu zlikvidovány. 

Platí zde pøísné dodr�ení zákazu pálení odpadù a stavebních zbytkù. Zamìstnanci by 

mìli minimalizovat vznik odpadù, vést pøedepsanou evidenci odpadù a tu pak pøedat pøi 

pøedání stavby. V pøípadì úniku nebezpeèného odpadu nebo provozních kapalin ze 

strojù, musíme informovat odpovìdného pracovníka, ten odpad zlikviduje.  

11.2 Rozdìlení odpadu 

Mezi základní skupiny odpadù patøí skupina 17 stavební a demolièní odpad, 

který vzniká pøi pøestavbì objektu a skupina 20 komunální odpad, který vyplývá 

z potøeb pracovníkù.  

11.2.1 Stavební a demolièní odpad 

Podle vyhlá�ky Ministerstva �ivotního prostøedí ze dne 17. øíjna 2001, kterou se 

stanoví Katalog odpadù, seznam nebezpeèných odpadù a seznamy odpadù a státù pro 
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úèely vývozu, dovozu a tranzitu odpadù a postup pøi udìlování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadù (Katalog odpadù) se tyto odpady dìlí na: 

· O - ostatní bì�ný odpad 

· N - nebezpeèný odpad 

Ka�dý z uvedených odpadu v tabulce bude tøízen do samostatných nádob a poté 

zlikvidován.  

· 1 � Recyklace odpadu AVE provozovna Novohradská 3, Èeské 

Budìjovice (N, O) 

· 2 � Recyklaèní centrum Jivno 80, Lumos s.r.o. (recyklace stavebních 

materiálu)  

 

Tabulka stavebních a demolièních odpadù  

Kód Název odpadu Kategorie Zpùsob likvidace 

17 01 01 Beton O 2 

17 02 01 Døevo O 1 

17 02 03 Plasty O 1 

17 04 05 �elezo a ocel O 1 

17 05 04 Zemina a kamení O 2 

17 06 03 Jiné izolaèní materiály N 1 

17 09 03 Jiné stavební a demolièní odpady N 1 

17 09 04 Smìsné stavební a demolièní odpady O 2 

11.2.2 Komunální odpad 

Jedná se o odpad produkovaný pracovníky a dìlníky na staveni�ti. Tento odpad 

se neøadí do nebezpeèného a tøídí se dle následující tabulky. Jednotlivé druhy odpadu 

budou tøídìny do oznaèených nádob a v intervalu jednoho týdne budou vyvá�eny firnou 

AVE z Èeských Budìjovic. Komunální odpad se øídí té� vyhlá�kou 381/2001 Sb. 
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· 1 � Recyklace odpadu AVE provozovna Novohradská 3, Èeské 

Budìjovice (N, O) 

Tabulka komunálního odpadu 

Kód Název odpadu Kategorie Zpùsob likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka O 1 

20 01 02 Sklo O 1 

20 01 08  Biologicky rozlo�itelný odpad O 1 

20 01 11 Textilní materiály  O 1 

20 01 39 Plasty O 1 

20 03 01 Smìsný komunální odpad O 1 

 

Stavbyvedoucí odpovídá za dùsledné tøídìní odpadù od poèátku zahájení stavby, 

kontrolu oznaèení nádob na tøídìný odpad, za urèení materiálu, který obsahuje 

nebezpeènou látku a nakládání s takovým odpadem jako s nebezpeèným, za odkládání 

odpadu pouze na místech k tomu urèených a zabezpeèení odpadù pøed povìtrnostními 

vlivy nebo jiným znehodnocením, únikem èi odcizením. Dále stavbyvedoucí zajistí, aby 

doklady o pøedání odpadù na skládku nebo k likvidaci byly pøedány oprávnìné osobì 

jako podklad pro vedení evidence odpadù. 

11.3 Hluk a únik provozních kapalin  

Stavba vzhledem ke svému umístìní, rozsahu a pou�itým technologiím nebude 

mít negativní vliv na �ivotní prostøedí v dotèené lokalitì. Stavba bude zdrojem bì�ného 

hluku, vznikajícího pøi provozu stavebních mechanismù stavebních prací. Jeho úèinky 

budou omezeny úpravou pracovní doby na stavbì. Noèní klid bude zachován minimálnì 

v dobì od 22 do 6 hodin. Stavba se nachází v obytné zónì vesnice. 

 

Pøi provádìní je pøípustná korekce hluku:  

· v dobì od 6 do 7 hod  +10 dB 

· v dobì od 7 do 21 hod +15 dB 
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· v dobì od 21 do 22 hod +10 dB 

· v dobì od 22 do 6 hod +5 dB 

Stavbyvedoucí odpovídá za seznámení podøízených pracovníkù s obsahem 

bezpeènostních listù k nebezpeèným chemickým látkám a pøípravkùm pou�ívaným na 

stavbì. Zvlá�tní pozornost vy�aduje zabezpeèení techniky po odstavení, kde mù�e dojít 

k úkapùm nebo úniku ropných látek. Stavbyvedoucí odpovídá rovnì� za to, �e technika 

je po ukonèení práce v�dy odstavena na zpevnìnou plochu k tomu urèenou. Pod 

odstavenou techniku musí být obsluhou po skonèení práce v�dy podkládána záchytná 

nádoba. 

 Pøi havárii, kde dojde k úniku ropných látek, bude pou�it posypový materiál 

Vapex, který se vysype na po�kozený povrch. Vapex po chvíli absorbuje ropné látky a 

ztmavne, poté se smete do pytlù, tento odpad je pak nutný zlikvidovat ve spalovnì. 

Vapex je nehoølavý, nevýbu�ný, neobsahuje zdraví �kodlivé látky a nejsou na nìj 

kladeny po�adavky na skladování. Je v�ak velmi lehký a jemnì zrnitý, doporuèuje se pøi 

práci pou�ívat bì�né ochranné pomùcky na ochranu oèí.  
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ZÁVÌR 

 V této bakaláøské práci jsem se zabývala pøestavbou zemìdìlského objektu na 

domov pro seniory v obci Dubné, s konkrétním zamìøením na sanaèní práce. Tato 

pøestavba byla zajímavá zejména kvùli tìmto sanaèním pracím: odstranìní pøíèin 

vzlínání vlhkosti podøíznutím zdi øetìzovou pilou s dodateènì vlo�enou hydroizolací, 

drená�ní systém a sanaèní omítky. 

Ve své práci jsem se tedy zabývala ètyømi technologickými pøedpisy, které 

popisují jednotlivé sanaèní práce. Zpracovala jsem kontrolní a zku�ební plán pro 

sanaèní omítky a pokládku hydroizolaèních pásù. Èasový plán jsem zpracovávala pro 

technologické etapy sanaèních prací a pro vnitøní dokonèovací práce, které jsou shodné 

s polo�kovým rozpoètem zpracovaným v programu BUILDpower S. Èasový 

harmonogram je zpracován za pomoci programu CONTEC. V kapitole environmentální 

plán jsem se zabývala odpady vzniklými na staveni�ti a jejich tøízením a následné 

recyklaci. Velice mì pøekvapil dùraz na BOZP a na staveni�ti, tato kapitola mi byla 

velkým pøínosem.  

Díky této bakaláøské práci jsem si uvìdomila, jak nároèná je pøíprava pøestavby 

pøed zapoèetím samotných prací. Nauèila jsem se novì pou�ívat a pracovat s programy, 

ulehèujícími rozpoètování a èasové plánování staveb. Tìmito programy jsou 

BUILDpower S od spoleènosti RTS, a.s. a CONTEC od Prof. Jarského. 

Kromì ji� zmínìných získaných znalostí a informací jsem mohla díky této 

bakaláøské práci rozvíjet své komunikaèní schopnosti pøi konzultacích s odborníky, od 

kterých jsem potøebovala cenné rady a poznatky z praxe. Uvìdomila jsem si, jak je 

dùle�ité provázání jednotlivých èinností a jak zále�í i na plánování detailù. Tyto novì 

získané vìdomosti a zku�enosti bych samozøejmì nadále ráda rozvíjela a uplatnila je pøi 

dal�ím studiu na �kole a pozdìji i v zamìstnání. 
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TP technologický pøedpis 

DL dodací list 
VKPK vstupní kontrola pøedchozích konstrukcí 
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