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Abstrakt: 

 

Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou etapou provádění podlah 

v novostavbě domova pro seniory „Hélios“ v Havířově. 

Hlavní částí bakalářské práce jsou technologické předpisy. Předpisy jsou 

zpracované pro litou cementovou podlahu, betonovou dlažbu a laminát. Dále je 

v bakalářské práci řešena situace širších vztahů, zásady organizace výstavby, návrh 

strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a 

položkový rozpočet. 

 

Klíčová slova: 

 

Litá cementová podlaha, domov pro seniory, technologický předpis, časový plán, strojní 

sestava, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví, položkový rozpočet, 

zařízení staveniště. 

 

Abstract: 

 

The bachelor thesis deals with the construction and the technological phase of 

the implementation of floors in homes for seniors „Helios“ in Havířov. 

In the main part of bachelor thesis are technological regulations. Regulations are 

for cement cast floor, concrete paving and  laminate. Further, the bachelor thesis deals 

with the situation of wider relations, principles of organization of constuction, 

suggestion of machine composition, inspection and test plan, health and safety at work 

and itemized budget with the time schedule. 

 

Key words: 

 

Concrete cast floor, homes for seniors,  technological regulation, 

time schedule, machinery, control and test plan, protection health and safety, technical 

report, itemizet budget, building site facilities. 
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ÚVOD 
 

Následující práce se zabývá stavebně technologickou etapou prováděním podlah 

v domově pro seniory „Hélios“ v Havířově. Realizace stavby probíhala v letech 2007 a 

2008. Podlahy jsou rozděleny na skladby pro podlahy v interiéru a skladby podlah pro 

balkóny a terasy, které jsou vystaveny vnějším povětrnostním vlivům. 

Pro tyto podlahy byly navrženy alternativní skladby z aktuální nabídky stavebních 

materiálů a technologií. 

   Cena materiálu u obou skladeb pro interiér (původní, i nově navržené) byla 

porovnána a na výhodnější z nich byl dále zpracován technologický postup a časový plán 

průběhu etapy. 

Dále byly zpracovány technologické postupy pro nášlapné vrstvy z laminátu a betonové 

dlažby na rektifikačních terčích. 

Součástí bakalářské práce je také situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, 

návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

situace stavby a zařízení staveniště. 

Podkladem pro vypracování byla část projektové dokumentace, která obsahuje půdorysy 

všech podlaží, příčný řez, a skladby podlah. 
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1. Průvodní zpráva  

 

1.1 Identifikační údaje 

 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Domov pro seniory Helios 

Místo stavby:  parcela č. 2077/3, 2077/4, 2027/2,2027/3 K.U. Havířov-město  

 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Havířov, statutární město  

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, Havířov-město, 73601 

 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, 77900 Olomouc 

 Zodpovědný projektant: Ing. Emil Hučín 

 

1.2 Seznam vstupních podkladů 

Mapové podklady 

Projektová dokumentace stávajících objektů 

 

1.3 Údaje o území 

  Pozemek se nachází v zastavěné části města Havířova. Neleží v památkové zóně ani 

 v záplavovém území. Parcely, na kterých bude stavba realizována, jsou ve vlastnictví  

 investora, stavební záměr je v souladu s územním plánem obce. 

 

1.4 Údaje o stavbě 

 Jedná se o novostavbu ubytovacího zařízení. Stavba se třemi vzájemně spojenými 

bloky o čtyřech nadzemních podlažích a podzemním podlaží. 

 

Zastavěná plocha: 1531 m2 

Obestavěný prostor: 25568 m3  

Orientační náklady: 50 000 000 Kč 
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1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO 01- Hlavní objekt 

SO 02- Parkoviště 

SO 03- přípojka elektro sítě 

SO 04- přípojka kanalizace 

SO 05- přípojka vody 

SO 06 - přípojka plynu 

SO 07- příjezdová komunikace 
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2. Souhrnná technická zpráva 

 

2.1      Popis území stavby 

 Pozemek se nachází v zastavěné části města Havířova. Neleží v památkové zóně ani 

 v záplavovém území. Parcely, na kterých bude stavba realizována, je ve vlastnictví  

 investora, stavební záměr je v souladu s územním plánem obce. 

 Území stavby bylo vyhodnoceno jako vhodné pro navrhovanou stavbu. Pozemek je 

v mírně svažitém terénu. Základové poměry jsou hodnoceny jako složité, kvůli blízké důlní 

činnosti a možným otřesům. stávající inženýrské sítě nejsou v akutní blízkosti staveniště, 

nedojde k přeložkám stávajících sítí. Vzhledem k prostorovým možnostem, umístění 

stavby a sousedním objektům ,lze považovat provádění stavby za jednoduché a nenáročné 

na volbu technologie a postupu provádění. 

 

2.2       Celkový popis stavby 

 

2.2.1 Účel užívání stavby 

 Stavba bude sloužit jako ubytovací zařízení s kapacitou 72 klasických lůžek + 14 

lůžek pro imobilní osoby. 

Jednolůžkových pokojů 60 

Dvoulůžkových pokojů 13 

 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Řešené území se nachází v klidné části Havířova na ulici Jaroslava Seiferta, ze které 

je umožněn i vjezd do areálu. Na oploceném pozemku je zajištěno parkování - 30 

parkovacích míst. 

 Objekt má tři křídla-křídlo „A“ , „B“ , „C“. Horizontální a vertikální propojení všech 

křídel zajišťuje centrální hala. Architektonický výraz odpovídá charakteru objektu. Fasáda 

je členěna v pravidelném rytmu okenními otvory a lodžiemi. Střechy tvoří obloukové 

konstrukce. Omítky  jsou navrženy ve světlých odstínech. Barevnost bude podtržena 

různobarevnými výplněmi osazenými v zábradlí lodžií. 

 

2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Provoz je řešen s ohledem na pohyb osob s omezenými pohybovými schopnostmi a 

imobilní osoby.  
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2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt je bezbariérový 

 

2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

Během užívání stavby budou dodrženy příslušné legislativní předpisy. 

 

2.2.6 Základní charakteristika objektu 

 Stavba je založena na kombinaci základových  velkoprůměrových pilot a pasů  

z železobetonu. Konstrukce nosných stěn je navržena kombinací zděného systému  a 

sloupového železobetonového systému. Střešní konstrukci objektu tvoří obloukové 

vazníky. 

  

Základy: 

 Založení objektu je navrženo na pilotách. Statický model konstrukce je podepřen 

bodově osamělými pilotami. Piloty jsou navrženy jako velkoprůměrové. Na hlavu piloty 

budou uloženy železobetonové základové pasy. 

 

Svislé konstrukce: 

 Venkovní obvodová stěna budovy je provedena z keramických děrovaných tepelně 

izolačních cihel tl.= 450mm. Vnitřní nosné zdivo je vyhotoveno z keramických 

děrovaných cihel s vyššími akustickými vlastnostmi  tl.= 300mm. Zděné příčky v budově 

budou provedeny z keramických děrovaných cihel tl.= 100 a 150mm, rovněž s vyššími 

akustickými vlastnostmi. V suterénu křídla ( „A“+“B“), kde jsou provozní požadavky na 

otevřený prostor, bude použit železobetonový sloupový systém, který v úrovni nadzemního 

podlaží přechází v systém stěnový. 

 Tyto konstrukce splňují požadavky kladené z hlediska požární bezpečnosti, tepelné 

techniky, mechanické odolnosti a zvukové neprůzvučnosti. 

 

Vodorovné konstrukce: 

 Stropní konstrukci bude tvořit železobetonová stropní deska. Desky budou 

monolitické, bez průvlaků. Beton C 25/30 ,ocel R 10505. 
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Zastřešení: 

 Nad křídly „A“, „B“ a „C“ je navržena oblouková střecha s proměnlivým sklonem. 

Nosná konstrukce střechy je vytvořena dřevěnými vazníky. Na horní pásnici vazníků je 

provedeno bednění z prken. Střešní krytina z falcovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 

mm, s extra měkkým jádrem a s ochrannou vrstvou na bázi plastů. 

Zastřešení hlavního vstupu tvoří ocelové příhradové nosníky z trubek. Celá 

konstrukce je založena na dvou patkách z betonu třídy C25/30. Plášť je navržen z 

bezpečnostního skla. 

Odvodnění střechy je realizováno pomocí půlkruhového žlabu, který je ve spádu 0,5% do 

svodu. 

 

Schodiště: 

 Hlavní schodiště je dvouramenné železobetonové. Šířka ramene hlavního vnitřního 

schodiště je 1675mm , zrcadlo 150mm. (Schodiště je evakuační). Podružná úniková 

tříramenná schodiště v  křídle B, C,mají šířku ramene 1200mm. Schodišťové stupně jsou 

obloženy v celém střepu slinutou protiskluzovou keramickou dlažbou. (první a poslední 

stupeň ve schodišťovém rameni bude mít odlišnou barvu. 

 

Okna: 

 Okna jsou navržena dřevěná, smrk s izolačním dvojsklem. Osazena do trvale 

pružného silikonového tmelu. U okenních rámů je třeba počítat se zateplením tl.50mm. 

Okna v místnostech s pobytem a možným pohybem imobilních pacientů budou mít pákové 

uzávěry ve výšce 1100mm. Okna ve 4.NP (s mentálně postiženými klienty), budou z 

bezpečnostních důvodů opatřena uzamykatelnými klikami. Vytipovaná okna ve veřejných 

prostorách, budou opatřena z venkovní strany zábranami proti vypadnutí osob, při 

neodborné manipulaci s jejich otvíráním.  Okna a prosklené stěny přístupné z terénu, 

budou opatřena bezpečnostním sklem proti vloupání. 

 

Dveře: 

Dveře vchodové: 

 Dveře hlavního vstupu budou kovové, posuvné-ovládané fotobuňkou, ostatní 

vchodové 

 dveře budou dvoukřídlové otočné, opatřené bezbariérovou úpravu. 
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Dveře vnitřní: 

 Dveře do pokojů budou dřevěné osazené do ocelové zárubně. Dveře z chodby do 

pokojů a vyšetřoven budou zvukově izolační RW=32db. (bezbarierové s protiprůvanovou 

lištou) Dveře oddělující prostory na jednotlivé požární úseky a chráněné únikové cesty, 

budou 

protipožární ocelové s bezbariérovými úpravami. 

  

Balkónové dveře: 

 Budou materiálově provedeny stejně jako okna. Práh bude hliníkový bezbariérový. 

 

Úpravy povrchů: 

 Sádrokartonové příčky budou přetmeleny a po náležité penetraci obloženy 

keramickými obklady či patřičnými nátěry. Zděné konstrukce budou opatřeny vnitřní 

omítkou, keramickými obklady a nátěry. Na stěny chodeb budou dále ochranné dřevěné 

lišty  

(v = 400 mm) nad podlahou. Pomocná dřevěná madla budou osazena ve (v = 900 mm) nad 

podlahou. Ochrany rohů z matné nerezy budou do (v = 1500 mm).  Sokl bude tvořen 

keramickým obkladem. Fasáda bude omítnuta tenkovrstvou strukturální omítkou. 

 

Podlahy: 

 V 1.PP je součástí skladby podlah  tepelná izolace o tloušťce 50mm z extrudovaného 

polystyrenu (pevnost v tlaku 0,3N/mm2). Mezi jednotlivými podlažími tvoří tepelnou 

izolaci  rohož z minerální vlny tl. 40mm.  

 Roznášecí vrstva interiérových místností (se suchým i mokrým provozem) je řešena 

litou cementovou směsí o tloušťce 50mm, s pevností v tlaku > 25 MPa  a pevností 

 za ohybu > 5 MPa. 

 Podlahy- jsou navrženy dle účelu místností s nášlapnými vrstvami z PVC, 

keramických dlaždic a laminátu. V technických místnostech (tam, kde hrozí riziko pádu) 

jsou podlahy opatřeny protiskluzovým nátěrem. Hygienické místností (sprchovací kouty a 

koupelny), jsou vybaveny PVC nopovanou protiskluzovou krytinou. Na balkónech a 

terasách jsou navrženy betonové dlaždice s protiskluzovou úpravou na rektifikačních 

terčích. 

 Konkrétní výrobky a stavební chemie bude upřesněna po výběru dodavatele. 
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Skladby řešených podlah: 

 
obr. 1.01 skladba podlahy v interiéru  

 

 
 

obr. 1.02 skladba podlahy terasy nad vytápěnou místností 
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obr. 1.03 skladby podlahy balónu – předsazená konstrukce 

 

2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Pitnou vodou je objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod je 

řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Odpadní dešťová voda bude svedena do veřejné 

kanalizace. Objekt je napojen na horkovod. 

 

2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení objektu je zpracováno v souladu s platnými normami 

požární bezpečnosti staveb. 

 

2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Kritéria tepelně technického hodnocení – Energetický audit - není součástí této 

bakalářské práce. 

 

2.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Osvětlení: 

 Denní osvětlení a proslunění je zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů. 

Místnosti bez oken jsou osvětleny uměle. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými 

svítidly dle návrhu architekta a projektové dokumentace. 
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Větrání: 

 Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otvíravými okny a dveřmi, nebo 

zapojením VZT jednotky. 

 

Vytápění: 

 Objekt bude napojen na horkovod. Řešení TZB v samostatné dokumentaci která není 

součástí bakalářské práce. 

 

Kanalizace: 

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

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

z technologických provozů. Na kanalizaci bude na základě požadavků severomoravských 

vodovodů a kanalizací osazen lapač tuků. Kanalizace bude napojená do veřejného řadu , 

které vede na ČOV. 

 

Vodovod: 

 Objekt novostavby bude napojen na novou vodovodní přípojkou DN 80 (délka 

37,05m) z ulice Jaroslava Seiferta. Napojení na stávající vodovodní řad z litiny DN 200 (ve 

správě SmVaK Ostrava a.s.). Pro vnější požární zásah je v blízkosti navrhovaného objektu 

stávající hydrant. 

 

Vliv stavby na okolí: 

 Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. 

 

2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 V dubnu 2014 bylo provedeno měření radonové aktivity. V dané lokalitě nebylo 

naměřeno riziko radonové zátěže. Jedná se o stavební pozemky s nízkým radonovým 

indexem. 

 

Ochrana před bludnými proudy: 

 Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
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Ochrana před seismicitou: 

Stavba se nachází v blízkosti důlní činnosti.(při návrhu stavby zohledněno statikem) Bližší 

řešení není součástí bakalářské práce. 

 

2.3  Připojení na technickou infrastrukturu: 

 Zásobování domova pitnou vodou bude zajištěno napojením na veřejný vodovodní 

řad. Splašková kanalizace bude napojena na oddílnou kanalizaci. Odpady budou ukládány 

do odpadních  nádob a likvidovány na základě smlouvy s technickými službami města 

Havířova. 

 

2.4   Dopravní řešení: 

 Příjezd na  pozemek je umožněn z komunikace na ulici Seifertova. Hlavní vstup do 

objektu je orientován z východní strany. 

 

2.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Budou doplněny nové zpevněné plochy – komunikace, parkoviště a stezky v parku. 

Přesto, že se jedná o původní zelenou plochu, nebude potřeba kácet žádné vzrostlé stromy. 

Plochy, které nebudou zastavěny, budou znovu zatravněny a osázeny zelení.  

 

2.6   Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

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

ohledem na úspory spotřeby vody a energií. Likvidace odpadů bude zajištěna podle 

stávajících pravidel. Únik emisí do ovzduší nehrozí. Odpadní vody jsou vypouštěny do 

kanalizace, která navazuje na ČOV. 

 

2.7   Ochrana obyvatelstva 

 Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat místní systém ochrany. 

 

2.8   Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

  Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní 

způsob staveništního odběru se stavebníkem, případě s příslušným správcem sítě. 
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Odvodnění staveniště: 

  Zpevněné plochy a objekty zařízení staveniště budou napojeny na kanalizaci v místě 

revizní šachty. Do kanalizace bude v průběhu výstavby svedena i dešťová voda z objektu. 

 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

  Příjezd na stavební pozemek je umožněn z místní komunikace probíhající kolem 

severní hranice pozemku. Hlavní vstup do objektu bude situován ze severovýchodní 

strany. Zařízení staveniště bude napojeno na kanalizaci v revizní šachtě, na vodovod ve 

vodoměrné šachtě a na elektrický rozvaděč. Odběr vody a energie bude monitorován a 

fakturován. 

 

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  

 Při realizaci stavby je potřeba dbát na minimalizaci dopadů na okolní stavby 

z hlediska hluku, vibrací, prašnosti atd. Překročení přípustných denních limitů se 

nepředpokládá. 

 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: 

  Stavba musí respektovat veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, předpisy a 

normy související s prováděním stavebních prací, ochrany zdraví a životního prostředí. Při 

realizaci stavby nedojde k pokácení dřevin na pozemku majitele. Provedením stavby 

nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané lokalitě. Při vlastní realizaci nutno dbát na 

omezení prašnosti. Opatření z hlediska ropných látek z čištění vozidel při výjezdu ze 

stavby je řešen pomocí odstraňovače ropných látek. 

 

Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

  Trvalý zábor je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nutné, 

vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování 

přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou 

domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

Produkované druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace: 

Při realizaci vzniknou následující druhy odpadu. 
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Kód Název Kategorie Doporučená 

likvidace 

170101 beton O Skládka odpadů 

170102 cihla O Skládka odpadů 

170103 keramika O Skládka odpadů 

170104 sádrová a stavební hmota O Skládka odpadů 

170201 dřevo O Sběrný dvůr 

170202 sklo O Sběrný dvůr 

170301 asfalt s obsahem dehtu N Sběrný dvůr 

170302 asfalt bez dehtu O Skládka odpadů 

170305 železo, ocel O Sběrný dvůr 

170407 směs kovů O Sběrný dvůr 

170408 kabely O Skládka odpadů 

170501 vytěžená zemina O Depozit 

170701 směsný demoliční odpad N Sběrný dvůr 

080102 barva bez halogen. rozpouštědel N Sběrný dvůr 

080103 barva rozpustná ve vodě N Sběrný dvůr 

080105 vytvrzená barva N Sběrný dvůr 

080402 lepidlo bez halogen. Rozpouštědel N Sběrný dvůr 

150101 papírový nebo lepenkový obal O Sběrný dvůr 

150102 plastový obal O Sběrný dvůr 

150103 dřevěný obal O Sběrný dvůr 

150104 kovový obal O Sběrný dvůr 

160202 ostatní elektr. zařízení O Sběrný dvůr 

 

  Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady 

vznikající při výstavbě a následně odpady vznikající výrobní činností budou 

zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění 

oprávněným organizacím. Kovový odpad, papír a lepenka bude jako druhotná surovina 

prodáván k dalšímu zpracování. 
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Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

  Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a 

dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné stavební 

odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo 

osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, 

které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška 

MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno 

recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů 

budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou 

plochu zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při 

odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt 

a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné 

prašnosti. 

 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

 Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré předpisy 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele. Vyhláška 391/2006 Sb o 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další 

platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní 

partnery dodavatele, investora a stavitele a další osoby oprávněné zdržovat se na stavbě. 

Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a 

provádění stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly 

prováděny účelně a hospodárně. 

  Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami, potřebným nářadím a 

proškoleni z bezpečnostních předpisů. 

   Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak 

zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy 

na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulemi „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“  a musí být uzamykatelné. 

Postup výstavby: 

Předpokládané zahájení stavby: 1.5.2007 

Předpokládané ukončení stavby: 30.11.2008 



 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANEGEMENT 

 
 

B. SITUACE SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH  
     TRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR‘S THESIS 

AUTOR PRÁCE NIKOLA KŘÍSTKOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015 

 



 32

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 
Trasa pro dopravu cementové směsi 

Pro dodávku cementové směsi pro podlahy byla jako dodavatel vybrána firma 

CEMEX, která má svou pobočku v lokalitě Ostrava-Šenov. Firma nabízí celoroční 

automatický, počítačem řízený provoz a recyklační zařízení pro zpracování zbytkového 

betonu. Je také nejbližší betonárnou od stavby.  Celková vzdálenost nejkratší možné trasy 

je 3,7 km v jednom směru. Tato vzdálenost spadá do první cenové kategorie účtované za 

dopravu betonu. Doba přepravy materiálu je odhadována na 8 minut. 

Trasa je plánována tak, aby se vyhnula centru města, kde by mohlo dojít ke zpoždění kvůli 

dopravní špičce a četnosti světelně řízené dopravy. 

 

 

 

obr. B.01. Trasa betonárna (Těšínská 880) – stavba (J. Seiferta) 

 

Trasa pro dopravu materiálu ze stavebnin  

Dodavatelem dalších stavebních materiálů byla vybrána firma provozující 

stavebniny s širokým sortimentem stavebních materiálů a ochranných pomůcek. Pobočka 

je vzdálena 1,5 km od stavby s odhadovaným časem dojezdu 4 minuty. 
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obr. B.02 Trasa stavebniny (U skleníků 1395)– stavba (J. Seiferta) 

 

Nejbližší okolí staveniště  

 

 

obr. B.03 Nejbližší okolí stavby 
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1.PP ČÁST "C"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
01.81 ODPAD (3,875*5,135)-((2,480*3,875)/2)+1,1*0,15 14,7
01.82 DÍLNA 3,900*7,050+0,900*0,300 27,5
01.83 ÚDRŽBA 3,900*5,500+2,000*1,820+0,9+0,300 25,1
01.84 STROJOVNA 4,905*7,050+1,200*0,300 34,6
01.85 SKLAD 2,755*7,050+0,900*0,300 19,4
01.86 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 7,050*6,845+1,200*0,300 48,3
01.87 SPOJOVACÍ CHODBA 20,750*2,200 59,4
01.88 SPOJOVACÍ CHODBA 12,450*1,700+2,025*2,100+2,63 56,5
01.90 SKLAD VĚCÍ KLIENTŮ 3,900*4,775+0,800*0,150 18,3
01.91 ÚKLID 1,200*2,625+0,800*0,150 3,1
01.92 SKLAD PROSTŘ. K AKTVIZACI 2,625*3,900+0,900*0,150 10,1
01.93 SKLAD ZAHR.NÁBYTKU 4,475*6,675+0,900*0,150 30,9
01.95 PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR 2,725*2,050 5,3
01.96 STROJOVNA VÝTAHU 2,525*1,930+0,800*0,500 4,7
01.97 VODOMĚRY 1,530*4,375+0,800*0,150 8,2
01.99 DIESELAGREGÁT 3,635*6,356+0,800*0,150 24,0
01.100 ROZVODNA NN 2,600*3,400+1,100*0,150 9,0
01.101 ROZVODNA VN TRAFO 6KV 2,600*3,900+0,900*0,150 10,6
01.102 ZÁDVEŘÍ ROZVODNY  1,200*3,400+0,900*0,150 4,2
01.103 SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ 2,550*2,625+0,900*0,150 6,7
01.105 ŠATNA PERSONÁLU ŽENY 5,100*4,150+0,800*0,150 19,8
01.106 WC ŽENY 2,150*0,900+0,800*0,150 2,1
01.107 SPRCHA ŽENY 1,600*0,900+0,800*0,150 1,6
01.108 SPRCHA MUŽI 0,900*1,600+0,800*0,150 1,6
01.109 WC MUŽI 0,900*2,155+0,800*0,150 2,5
01.110 ŠATNA PERSONÁLU MUŽI 4,150*5,100+0,800*0,150 19,9
01.111 SKLAD VĚCÍ  KLIENTŮ 3,895*6,150+0,800*0,150 23,9
01.112 SKLAD VĚCÍ KLIENTŮ 3,875*6,150+0,800*0,150 23,8
01.116 ČERPACÍ STANICE 2,000*3,900+0,600*0,150 8,1
01.117 MÍSTNOST SLABOPROUD 3,135*2,320+0,800*0,620 7,3
01.119 ŠATNA ÚDRŽBY 1,000*0,900+0,800*0,150 1,9
01.120 SPRCHA ÚDRŽBY 0,900*0,900+0,800*0,150 1,8
01.121 SKLAD KANCEL. POTŘEB 2,000*3,900+0,800*0,150 7,7

plocha celkem 542,5
1.PP 1PP - ČÁST "B"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
01.01 SPOJOVACÍ CHODBA 4,430*19,150 84,7
01.02 PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR 2,000*11,000+2,000*0,200 22,0
01.08 ÚKLID 2,100*2,575+0,800*0,150 5,4
01.09 SKLAD 2,350*1,000+0,900*0,150 2,5
01.11 SPOJOVACÍ CHODBA 2,000*12,500 25,1
01.13 SKLAD VĚCÍ KLIENTŮ 1,730*4,900+0,800*0,150 8,5
01.14 PŘEDSÍŇ WC 1,850*1,310+0,700*0,150 2,5
01.15 WC PERSONÁL - MUŽI 0,900*1,850+0,700*0,150 1,6
01.16 WC PERSONÁL - ŽENY 0,900*1,650+0,700*0,150 1,5
01.17 PŘEDSÍŇ WC 1,310*1,650+0,700*0,150 2,2
01.18 PŘEDSÍŇ WC 1,600*1,750+0,700*0,150 2,8
01.19 WC - MUŽI 1,000*1,600+0,700*0,150 1,6
01.20 WC - ŽENY 1,000*1,600+0,700*0,150 1,6

VÝKAZ VÝMĚR 
INTERIÉR 



01.21 PŘEDSÍŇ WC 1,600*2,500+0,700*0,150 4,0
01.22 ÚKLID 1,400*2,000+0,800*0,150 2,8
01.23 KANCELÁŘ S.P. 3,030*4,550+0,900*0,150 13,1
01.24 ZÁDVEŘÍ VSTUPU 3,150*2,800+0,900*0,150 9,5
01.26 VÍCEÚČELOVÁ MÍSTNOST 8,300*6,150+1,200*0,150 49,5
01.28 SPOJOVACÍ CHODBA - PRÁDELNA 12,450*2,025 25,3
01.29 PRÁDELNA OSOBNÍHO PRÁDLA 3,275*3,925+2,350*2,000+1,100*0,150 18,9
01.30 NAMÁČENÍ 4,325*3,925+0,900*0,150 17,4
01.31 SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA 2,350*3,850+1,100*0,150 9,3
01.32 HYG. FILTR 3,040*2,350+0,900*0,150 7,0
01.33 BALENÍ PRÁDLA 1,040*3,925+6,500*2,860+1,100*0,150 23,1
01.34 ŽEHLENÍ 6,500*4,675-((6,500*1,000)/2)+1,1*0,150 26,7
01.36 SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA 4,150*2,290+1,100*0,150 9,6
01.37 ŠITÍ - OPRAVNA ODĚVŮ 2,110*4,150+0,900*0,150 8,8
01.38 MYTÍ VOZÍKŮ 1,900*2,175+0,900*0,150 8,9
01.39 SKLAD CHEMIE 2,300*1,325+0,900*0,150 3,2
01.40 ÚKLID 1,325*2,175+0,800*0,150 2,4
01.42 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ 4,150*3,000+1,850*1,650 12,3
01.43 SPRCHA 1,625*1,650+0,800*0,150 1,7
01.44 WC 1,790*1,325+0,800*0,150 1,6

plocha celkem 426,6
1.PP ČÁST "A"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
01.51 INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK 3,875*5,500+0,900*0,150 22,0
01.52 TĚLOCVIČNA 5,500*8,300+1,600*0,150 44,3
01.53 AKTIVIZAČNÍ TERAPIE 7,550*4,550+0,800*0,150 29,9
01.54 AKTIVIZAČNÍ TERAPIE 4,150*4,590+0,800*0,150 30,6
01.55 VODOLÉČBA 3,900*5,050+0,900*0,150 19,7
01.56 WC + SPRCHA 2,400*2,300+1,200*0,150 5,5
01.57 ZÁDVEŘÍ VODOLÉČBY 1,275*2,400+1,200*0,150 4,1
01.58 ZÁDVEŘÍ VODOLÉČBY 1,250*2,400+1,200*0,150 4,1
01.59 WC + SPRCHA 2,300*2,400+1,200*0,150 5,5
01.60 VODOLÉČBA 1,500*3,875+0,900*0,150 5,9
01.61 PRACOVNA TERAPEUTA 3,000*2,645+0,900*0,150 8,5
01.62 SPOJOVACÍ CHODBA 1,800*16,600 28,7
01.63 SPOJOVACÍ CHODBA 1,800*1,000 1,8
01.64 MASÁŽE 1,920*3,500+1,200*0,150 13,6

plocha celkem 224,2
1.NP 1.NP ČÁST C
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
1.81 PEDIKŮRA A KADEŘNICTVÍ 3,850*3,875+0,900*0,150 15,0
1.83 CHODBA - PARKOVÁNÍ VOZÍKŮ 1,890*2,600+1,700*1,840 11,6
1.84 WC PŘEDSÍŇ MUŽI 1,500*3,830+0,700*0,150 6,0
1.85 WC MUŽI 0,900*1,800+0,700*0,150 1,5
1.86 WC MUŽI 0,900*1,800+0,700*0,150 1,5
1.87 WC MUŽI - BEZBARIÉROVÝ 1,875*1,800+0,900*0,150 3,4
1.88 WC ŽENY - BEZBARIÉROVÝ 1,880*1,800+0,900*0,150 3,4
1.89 WC ŽENY 0,900*1,800+0,700*0,150 1,5
1.90 ÚKLID 0,925*2,300+0,800*0,150 3,1
1.91 WC PŘEDSÍŇ ŽENY 1,500*2,880+0,700*0,150 4,4
1.92 ZÁDVEŘÍ - PERSONÁL 1,800*1,900+0,700*0,150 35,0
1.93 WC PERSONÁL 0,900*1,900+0,700*0,150 1,6
1.94 SPRCHA PERSONÁL 0,800*1,900+0,700*0,150 1,6
1.95 ŠATNA A KUCHYŇKA PERSONÁL 3,900*4,100+0,800*0,150 14,8
1.96 MYTÍ VOZÍKŮ 1,840*2,600+0,900*0,150 4,8



1.97 MYTÍ JÍDLONOSIČŮ 3,900*2,600+0,900*0,300 9,8
1.98 VARNA 5,050*5,850+(1,100*0,300)*2 46,7
1.99 STUDENÁ KUCHYNĚ 3,050*3,700+0,900*0,150 11,3

1.100 ÚKLID 1,750*1,100+1,000*1,900 4,8
1.101 PŘÍPRAVNA MASA 2,950*3,700+0,900*0,150 10,9
1.102 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 3,875*2,400+0,900*0,150 11,4
1.103 SKLAD KOŘENOVÉ ZELENINY 2,820*2,400+0,900*0,150 6,9
1.104 ZÁDVEŘÍ PŘÍJMU ZBOŽÍ 3,000*2,820+0,900*0,150 8,9
1.106 KANCELÁŘ VEDOUCÍHO 4,525*2,575-((0,200*2,575)/2)+0,8*0,300 11,1
1.107 SKLAD BIO 1,925*1,845+0,900*0,150 3,7
1.108 PŘEDSÍŇ SKLADU BIO 2,100*1,925+0,900*0,150 4,1
1.109 PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR 1,350*1,810 3,1
1.111 SKLAD OBALŮ 1,550*1,700+0,900*0,150 8,4
1.112 SPOJOVACÍ CHODBA 4,050*2,025 35,2
1.113 SKLAD POTRAVIN - CHLADÍRNA 2,890*2,950+0,900*0,300 8,7
1.114 SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN 2,200*2,950+0,900*0,300 6,7
1.115 DENNÍ SKLAD ROZMRAZOVAČ 2,660*2,950+0,900*0,300 8,0
1.116 MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ 3,050*4,575+0,900*0,150 13,9
1.117 VÝDEJ JÍDEL 3,050*5,275+0,900*0,150 16,3
1.118 SPOJOVACÍ CHODBA 24,900*2,200 61,7
1.119 PŘÍRUČNÍ SKLAD 3,000*3,875+0,900*0,300 11,6
1.121 INFORMACE 3,850*3,000+0,900*0,150 12,3
1.122 HOBBY KUCHYŇKA 3,900*6,150+1,500*0,150 24,4
1.123 JÍDELNA 6,150*16,325 102,2

plocha celkem 551,3
1.NP ČÁST "B"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
1.01 HALA 4,430*9,200+2,200*2,200+3,775*3,500+ 81,7
1.02 PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR 7,300*2,800+ 1,100*2,600 23,4
1.08 ÚKLID 0,800*2,400+0,800*0,150 5,5
1.09 SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA 3,250*1,000+0,900*0,150 2,5
1.11 RELAXAČNÍ KOUT 5,220*4,430+7,500*2,450 16,7
1.13 ZASKLENÁ TERASA 3,700*5,200 17,9
1.14 ZÁDVEŘÍ 3,915*2,656 10,5
1.15 LÉKAŘ - ORDINACE 6,150*3,875+0,900*0,150 23,8
1.18 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 3,900*4,750+0,900*0,150 18,6
1.19 ŘEDITEL 3,900*4,750+0,900*0,150 18,6
1.20 KOORDINÁTOR ZDRAV.SLUŽEB 3,900*4,750+0,900*0,150 18,6
1.21 EKONOM 3,900*4,750+0,900*0,150 18,6
1.22 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ 4,550*4,750+0,900*0,150 20,5
1.23 SOC. ZAŘ. PERSONÁL 1,150*1,035+0,900*0,150 3,9
1.24 WC PACIENTI 1,150*2,425+0,900*0,150 3,3
1.25 WC PACIENTI 1,150*2,425+0,900*0,150 3,3
1.26 ÚKLID 1,125*1,725+0,800*0,150 2,3
1.27 SPOJOVACÍ CHODBA 22,825*2,200+1,550*10,60 66,7
1.29 SPRÁVCE OBJEKTU 3,900*4,000+0,900*0,150 15,7
1.30 KANCELÁŘ 3,900*4,000+0,900*0,150 15,7
1.31 JEDNACÍ MÍSTNOST 3,900*4,000+0,900*0,150 15,6
1.32 SPOJOVACI CHODBA 2,175*4,850 10,5
1.33 ZÁZEMÍ PEDIKŮRA A KADEŘNIC. 1,115*2,640+((2,640*1,200)/2)+0,9*0,150 7,3



1.40 SKLAD ZDR. POTŘEB 3,900*4,755+0,800*0,150 10,8
1.41 WC PERSONÁL PEDIKŮRY 1,500*1,035+0,700*0,150 1,6
1.42 SPRCHA PERSONÁL PEDIKŮRY 1,500*1,040+0,700*0,150 1,6
1.44 ŠATNA PERSONÁL PEDIKŮRY 1,500*1,040+0,700*0,150 1,6

plocha celkem 436,8
1.NP ČÁST "A"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
1.51 KUCHYŇKA 2,100*3,875+0,800*0,150 8,2
1.52 SKLAD LÉKY 3,875*2,900+0,800*0,150 11,3
1.54 AKTIVIZAČNÍ TERAPIE 3,900*5,150+0,900*0,150 19,5
1.55 KUŘÁRNA 2,645*2,600+0,800*0,150 7,0
1.56 SPOJOVACÍ CHODBA 15,300*2,200 34,7
1.57 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,300+0,900*0,150 4,3
1.58 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,300+0,900*0,150 4,2
1.59 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,300+0,900*0,150 4,2
1.60 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,300+0,900*0,150 4,2
1.61 POKOJ 2L IMOBILNÍ 3,850*7,450-(1,800*2,300)+0,900*0,150 24,6
1.62 POKOJ 2L 3,850*7,450-(1,800*2,300)+0,900*0,150 24,6
1.63 POKOJ 2L 3,850*7,450-(1,800*2,300)+0,900*0,150 24,6
1.64 POKOJ 2L 3,850*7,450-(1,800*2,300)+0,900*0,150 24,9
1.69 AKTIVIZAČNÍ TERAPIE 3,850*5,150+0,900*0,150 19,1

plocha celkem 215,3
2.NP 2NP ČÁST "C"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
2.81 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.82 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.83 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.84 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.85 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.86 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.87 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 20,3
2.95 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.96 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.97 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.98 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.99 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3

2.100 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.101 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 3,9
2.102 SPOJOVACÍ CHODBA 3*(3200*3500)+3,5*(3700*4100) 70,2
2.104 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.105 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.106 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.107 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.108 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.109 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.116 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.117 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.118 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.119 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.120 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.121 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3

plocha celkem 372,8
2.NP ČÁST "B"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
2.01 HALA 5,200*3,700+4,430*9,520+2,200*2,070 66,0
2.02 PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR 7,300*2,800+0,200*2,000 20,9
2.08 ČISTÍCÍ MÍSTNOST 0,800*2,400+0,900*0,150 6,0
2.09 SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA 3,250*1,000+0,900*0,150 2,5



2.11 RELAXAČNÍ KOUT 5,220*4,430+7,500*2,450 40,0
2.13 ZASKLENÁ TERASA 3,700*4,8 17,9
2.14 POKOJ 1L (IMOBILNÍ) 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.15 POKOJ 1L (IMOBILNÍ) 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.16 POKOJ 1L 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.17 POKOJ 1L 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.18 POKOJ 1L 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,150 18,9
2.19 POKOJ 1L 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,150 20,3
2.26 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.27 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.28 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.29 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.30 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
2.31 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,1
2.32 SPOJOVACÍ CHODBA 13,500*2,200+10,65*2,45 55,9
2.33 SCHODIŠTĚ 3,850*1,255+1,050*2,350 10,8
2.34 SKLAD ZDR. PROSTŘEDKŮ 1,550*1,550+0,800*0,150 7,9
2.35 ÚKLID 1,200*2,540+0,800*0,150 2,5
2.36 ZÁDVEŘÍ 1,000*2,540+0,800*0,150 2,1
2.37 WC PERSONÁL 3,850*4,000+0,800*0,150 2,4
2.38 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI 3,850*4,000+0,900*0,150 15,4
2.39 KNIHOVNA A INTERNET 2,070*5,200+1,200*0,150 15,5
2.40 SKLAD POMŮCEK 2,000*6,300+0,900*0,150 10,1
2.41 KUŘÁRNA 2,000*6,300+0,900*0,150 7,8

plocha celkem 423,9
2.NP ČÁST "A"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
2.51 HOBBY KUCHYŇKA 2,215*3,850+0,900*0,150 8,5
2.52 POKOJ TERMINÁLNÍ 3,850*5,000-(1,800*1,875)+0,900*0,150 15,9
2.53 SOC. ZAŘ. PERSONÁL 1,800*1,875+0,800*0,150 3,3
2.54 KOUPELNA 5,150*3,850+0,800*0,150 19,8
2.55 SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA 2,645*2,600+0,800*0,150 6,9
2.56 SPOJOVACÍ CHODBA 15,300*2,200 35,3
2.57 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,300+0,900*0,150 4,5
2.58 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,300+0,900*0,150 4,3
2.59 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,300+0,900*0,150 4,3
2.60 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 2,100*3,850+0,900*0,150 4,3
2.61 SESTERNA A SKLAD 3,850*7,450+0,900*0,150 29,5
2.62 POKOJ 2L IMOBILNÍ 3,850*7,450-(1,800*2,300)+1,200*0,150 24,3
2.63 POKOJ 2L  3,850*7,450-(1,800*2,300)+1,200*0,150 24,3
2.64 POKOJ 2L 3,850*7,450-(1,800*2,300)+1,200*0,150 24,7
2.69 WC SESTERY 0,900*1,150+0,800*0,150 1,3
2.70 PŘEDSÍŇ WC SESTRY 1,150*1,758+0,800*0,150 2,9

plocha celkem 214,0
3.NP  ČÁST "C"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
3.82 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.83 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.84 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.85 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.86 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.87 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 20,3
3.95 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.96 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.97 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.98 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.99 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3



3.100 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.101 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 3,9
3.102 SPOJOVACÍ CHODBA 3*(3200*3500)+3,5*(3700*4100) 70,2
3.104 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.105 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.106 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.107 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.108 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.109 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.116 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.117 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.118 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.119 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.120 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.121 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3

plocha celkem 353,9
3.NP ČÁST "B"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
3.01 HALA 4,430*14,900 66,0
3.02 PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR 7,300*2,800+0,200*2,000 20,9
3.08 ČISTÍCÍ MÍSTNOST 0,800*2,400+0,800*0,150 7,4
3.09 SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA 3,250*1,000+0,900*0,150 2,5
3.11 RELAXAČNÍ KOUT 5,220*4,430+7,500*2,450 40,0
3.13 ZASKLENÁ TERASA 3,700*4,8 17,9
3.14 POKOJ 1L (IMOBILNÍ) 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.15 POKOJ 1L (IMOBILNÍ) 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.16 POKOJ 1L  3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.17 POKOJ 1L  3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.18 POKOJ 1L  3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
3.19 POKOJ 1L  3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 20,3
3.26 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
3.27 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,801+0,900*0,150 4,3
3.28 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,802+0,900*0,150 4,3
3.29 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,803+0,900*0,150 4,3
3.30 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,804+0,900*0,150 4,3
3.31 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,805+0,900*0,150 4,1
3.32 SPOJOVACÍ CHODBA 13,500*2,200+10,65*2,45 55,9
3.34 SKLAD ZDRAV. PROSTŘEDKŮ 3,850*1,255+1,050*2,350 7,9
3.35 ÚKLID 1,550*1,550+0,800*0,150 2,5
3.36 ZÁDVEŘÍ 1,200*2,540+0,800*0,150 2,1
3.37 WC PERSONÁL 1,000*2,540+0,800*0,150 2,4
3.38 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI 3,850*4,000+0,800*0,150 15,4
3.39 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 3,850*4,000+0,900*0,150 15,5
3.40 SKLAD POMŮCEK 2,070*5,200+0,800*0,150 10,1
3.41 KUŘÁRNA 2,000*3,900+0,800*0,150 7,8

plocha celkem 414,5
3.NP ČÁST "A"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
3.51 HOBBY KUCHYŇKA 2,215*3,850+0,900*0,150 8,5
3.52 POKOJ TERMINÁLNÍ 3,850*5,000-(1,800*1,875)+1,200*0,300 16,0
3.53 SOCIÁLNÍ ZAŘ. PERSONÁL 1,800*1,875+0,900*0,150 3,3
3.54 KOUPELNA 5,150*3,850+0,900*0,150 19,8
3.55 SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA 2,645*2,600+0,900*0,150 6,9
3.56 SPOJOVACÍ CHODBA 15,300*2,200+0,800*0,150 35,3
3.57 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,300+0,900*0,150 4,5



3.58 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,301+0,900*0,150 4,3
3.59 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1,800*2,302+0,900*0,150 4,3
3.60 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 2,100*3,850+0,900*0,150 4,3
3.61 SESTERNA A SKLAD 3,850*7,450+0,800*0,150 4,3
3.62 POKOJ 2L (IMOBILNÍ) 3,850*7,450-(1,800*2,300)+1,200*0,300 29,5
3.63 POKOJ 2L 3,850*7,450-(1,800*2,300)+1,200*0,300 24,3
3.64 POKOJ 2L 3,850*7,450-(1,800*2,300)+1,200*0,300 24,3
3.69 WC SESTRY 0,900*1,150+0,800*0,150 1,3
3.70 PŘEDSÍŇ WC SESTRY 1,150*1,758+0,800*0,150 2,9

plocha celkem 193,7
4.NP  ČÁST "C"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
4.81 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.82 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.83 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.84 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.85 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.86 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.87 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.95 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.96 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.97 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.98 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.99 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3

4.100 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.101 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 3,9
4.102 SPOJOVACÍ CHODBA 3*(3200*3500)+3,5*(3700*4100) 70,2
4.104 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.105 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.106 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.107 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.108 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.109 POKOJ 1L (3,850*6,050)-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.116 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.117 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.118 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.119 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.120 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.121 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3

plocha celkem 371,4
4.NP ČÁST "B"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
4.02 PŘEDVÝTAHOVÝ PROSTOR 7,300*2,800+0,200*2,000 20,9
4.08 ČISTÍCÍ MÍSTNOST 0,800*2,400+0,800*0,150 6,0
4.09 SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA 3,250*1,000+0,900*0,150 2,5
4.11 RELAXAČNÍ KOUT 5,220*4,430+7,500*2,450 41,5
4.13 ZASKLENÁ TERASA 3,700*4,8 17,9
4.14 POKOJ 1L (IMOBILNÍ) 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.15 POKOJ 1L (IMOBILNÍ) 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.16 POKOJ 1L 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.17 POKOJ 1L 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.18 POKOJ 1L 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 18,9
4.19 POKOJ 1L 3,800*6,300-(2,300*1,800)+1,200*0,300 20,3
4.26 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,800+0,900*0,150 4,3
4.27 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,801+0,900*0,150 4,3



4.28 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,802+0,900*0,150 4,3
4.29 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,803+0,900*0,150 4,3
4.30 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,804+0,900*0,150 4,3
4.31 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2,300*1,805+0,900*0,150 4,1
4.32 SPOJOVACÍ CHODBA 13,500*2,200+10,65*2,45 55,9
4.34 SKLAD ZDRAV. PROSTŘEDKŮ 3,850*1,255+1,050*2,350 7,9
4.35 ÚKLID 1,550*1,550+0,800*0,150 2,5
4.36 ZÁDVĚŘÍ 1,200*2,540+0,800*0,150 2,1
4.37 WC PERSONÁL 1,000*2,540+0,800*0,150 2,4
4.38 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ 3,850*4,000+0,800*0,150 15,4
4.39 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 3,850*4,000+1,200*0,300 15,5
4.40 SKLAD POMŮCEK 2,070*5,200+0,800*0,150 10,1
4.41 KUŘÁRNA 2,000*3,900+0,900*0,150 7,8

plocha celkem 348,6
4.NP ČÁST "A"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
4.51 HOBBY KUCHYŇKA 2,215*3,850+0,900*0,150 8,5
4.52 POKOJ TERMINÁLNÍ 3,850*5,000-(1,800*1,875) 16,0
4.53 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - PERSONÁL 1,800*1,875+0,800*0,150 3,3
4.54 KOUPELNA 5,150*3,850+0,800*0,150 19,8
4.55 SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA 2,645*2,600+0,900*0,150 6,9
4.56 SPOJOVACÍ CHODBA 15,300*2,200 34,0
4.57 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  1,800*2,300+0,900*0,150 4,5
4.58 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  1,800*2,301+0,900*0,150 4,3
4.59 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  1,800*2,302+0,900*0,150 4,3
4.60 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 2,100*3,850+0,900*0,150 4,3
4.61 SESTERNA A SKLAD 3,850*7,450+0,900*0,150 29,45
4.62 POKOJ 2L (IMOBILNÍ) 3,850*7,450-(1,800*2,300)+1,200*0,300 24,3
4.63 POKOJ 2L  3,850*7,450-(1,800*2,300)+1,200*0,300 24,3
4.64 POKOJ 2L  3,850*7,450-(1,800*2,300)+1,200*0,300 24,7
4.69 WC SESTRY 0,900*1,150+0,800*0,150 1,3
4.70 PŘEDSÍŇ WC SESTRY 1,150*1,758+0,800*0,150 2,85

plocha celkem 212,75
m2

1.PP 1193,3 cementová podlaha (m2) 5300,8
1.NP 1203,4  laminát (m2) 74,8
2.NP 1010,6
3.NP 962,0
4.NP 932,7



1.NP ČÁST "C"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
1.125 TERASA 11,800*5,000-0,700*5,000 51,4
1.126 ZÁPADNÍ TERASA 24,000*1,050+4,150*2,250 34,5

plocha celkem 85,90
1NP ČÁST "B"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
1.34 BALKON 1,500*4,000 6,0
1.35 BALKON 1,500*3,900 5,8
1.36 BALKON 1,500*3,900 5,8
1.37 BALKON 1,500*3,900 5,8
1.38 BALKON 1,500*3,900 5,8
1.39 BALKON 1,500*4,600 6,9

plocha celkem 36,10
1.NP ČÁST "A"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
1.65 BALKON 1,500*4,000 6,0
1.66 BALKON 1,500*3,900 5,8
1.67 BALKON 1,500*3,900 5,8
1.68 BALKON 1,500*4,000 6,0

plocha celkem 23,60
2.NP ČÁST "C"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
2.110 BALKON 1,500*3,100 4,65
2.111 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.112 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.113 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.114 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.115 BALKON 1,500*3,400 5,1
2.122 TERASA ZÁPADNÍ 5,850*33,850-0,750*5,850 198,0

plocha celkem 230,95
2.NP ČÁST "B"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
2.20 BALKON 1,500*4,000 6,0
2.21 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.22 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.23 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.24 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.25 BALKON 1,500*4,600 7,0

plocha celkem 36,20
2.NP ČÁST "A"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
2.65 BALKON 1,500*4,000 5,95
2.66 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.67 BALKON 1,500*3,900 5,8
2.68 BALKON 1,500*4,000 5,95

plocha celkem 23,50
3.NP ČÁST "C"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
3.88 BALKON 1,500*3,400 5,1
3.89 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.90 BALKON 1,500*3,950 5,9
3.91 BALKON 1,500*3,400 5,1
3.92 BALKON 1,500*3,400 5,1

BALKÓNY, TERASY



3.93 BALKON 1,500*3,400 5,1
3.94 BALKON 1,500*5,300 7,95

3.110 BALKON 1,500*3,100 4,65
3.111 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.112 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.113 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.114 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.115 BALKON 1,500*3,400 5,1

plocha celkem 73,00
3.NP ČÁST "B"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
3.20 BALKON 1,500*4,650 7,0
3.21 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.22 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.23 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.24 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.25 BALKON 1,500*3,950 6,0

plocha celkem 36,20
3.NP ČÁST "A"
OZN NÁZEV MÍSTNOSTI ROZMĚRY PLOCHA
3.65 BALKON 1,500*3,950 5,95
3.66 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.67 BALKON 1,500*3,900 5,8
3.68 BALKON 1,500*3,950 5,95

plocha celkem 23,50

balkony, terasy celkem (m2) 568,95

terasy (m2) 283,90
balkóny (m2) 285,05
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 

1.1  Popis konstrukce stavby 

  Technologický předpis řeší etapu provádění podlah domova pro seniory „Hélios“. 

Konkrétně jde o roznášecí vrstvu  podlah v interiéru. Stavba se nachází v lokalitě  

Havířov – město. Objekt se skládá z 1 podzemního a 4 nadzemních podlaží. 

 

1.2  Specifikace konstrukce 

  Technologický předpis je zpracován pro roznášecí vrstvu podlah místností 

v interiéru pro všechna podlaží. Pro charakter těchto místností byla navržena litá 

cementová vrstva o mocnosti 50mm s pevností v tlaku > 25 MPa a pevností za ohybu > 5 

MPa. Tato roznášecí vrstva bude aplikována do místností se suchým i mokrým provozem. 

Konkrétní rozměry konstrukcí se nachází ve výkazu výměr. Celková plocha této 

konstrukce je 5300,8 m2 

 

 
obr.D.01 skladba podlahy v interiéru 
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2.    MATERIÁL  

 

2.1 Tabulka materiálů 

MATERIÁL PLOCHA 
m2 

PLOCHA + 
REZERVA 
3% 

SPOTŘEBA 
m2 

OBJEM/ 
AUTO 

POČET 
AUT 

Cementová 
směs 

5300,8 5460 0,05m3 9m3 30 

 

Pomocné materiály: 

   PE dilatační páska tl. 10mm šířka 100cm 

   hliníkové dilatační profily  

      PE krytí trubního vedení  

 

2.2 Doprava 

 - primární      - Litý potěr je dopravován na pracoviště autodomíchávačem  

                         s přepravní kapacitou 9m3 Stetter AM 9 C na podvozku Scania 8x4 

                       - pomocný materiál bude dopraven nákladním automobilem  

                     IVECO 75E18 případně valníkem MERCEDES – BENZ Sprinter 

        - sekundární  -  litá směs čerpadlem s gumovou hadicí Putzmeister BSA 1407D 

                             - doplňkový materiál ručně, stavebním výtahem STROS NOV 2738 

 

2.3   Skladování 

   Materiál potřebný pro výrobu roznášecí vrstvy podlahy bude po přivezení na 

pracoviště zpravidla ihned zpracován.  

   Pomocné materiály jako PE dilatační pásky, chráničky instalací a hliníkové 

dilatační profily budou uloženy na podlaze objektu v původních obalech.  

V době provádění posledního podlaží, kdy už nebude v interiéru žádná volná podlaha pro 

uskladnění pomocných materiálů, bude k dispozici mobilní uzamykatelný sklad pro 

uložení přebytků do jejich odvozu. 

 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ  

  Při předávání pracoviště musí být hotový celý nosný systém. Svislé nosné konstrukce 

(stěny, sloupy), vodorovné konstrukce (stropy), všechny příčky, osazení otvorů, zastřešení, 

schodiště a vnitřní omítky. Dále pak musí být provedeny a před zakrytím odzkoušeny 
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všechny rozvody vody, kanalizace, plynu, vytápění, elektřiny  a kabelové připojení 

televize, internetu a telefonu. Před litím roznášecí vrstvy musí být také dokončeny a 

zkontrolovány předchozí vrstvy skladby. 

 Při předávce se zkontroluje separační vrstva (PE fólie) na kterou má být roznášecí vrstva 

nalita. Při kontrole je nutné zaměřit se na: 

  - vizuální kontrola celistvosti, nedošlo-li  k poškození a znehodnocení vrstvy 

  - správnost použitých materiálů v souladu s projektovou dokumentací  

  - těsnost spojů se ověří jehlovou zkouškou 

  - kontrola čistoty povrchu  

  K převzetí dojde mezi pověřeným pracovníkem čety provádějící předchozí práce       

(separační vrstva)  a pověřeným pracovníkem čety pro zhotovení roznášecí vrstvy.  

 O převzetí pracoviště se sepíše protokol a provede zápis do stavebního deníku. 

 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY  

 

4.1    Klimatické podmínky 

   Podmínky pro provádění stanovené výrobcem pro interiérové a exteriérové teploty. 

 

 INT  - minimální teplota při lití potěru a minimálně dalších 48 hodin:   > 5°C 

          - maximální  teplota při lití potěru a min. dalších 48 hodin:  < 25°C 

 

EXT   - max. teplota při lití potěru:   25°C 

          - min. teplota při lití potěru :   -5°C 

 

  V případě provádění prací v mezních podmínkách při spodní teplotní hranici, smějí 

pracovníci pracovat pouze po dobu maximálně 3 hodin jdoucích po sobě. Pro další 

nasazení do práce musí zaměstnanec strávit minimálně 2 po sobě jdoucí hodiny 

v přijatelných teplotních podmínkách. Vzhledem k předpokládanému termínu provádění 

podlah se ale nepříznivé podmínky nepředpokládají.  

 

4.2 Vybavenost staveniště  

  Při etapě provádění podlah budou na stavbě provedeny veškeré rozvody vody a 

elektřiny. Pracoviště budou vybavena elektrickými rozvaděči 230, (400) V  pro nářadí na 

elektřinu a  pro halogenová osvětlení, k dispozici bude tekoucí voda. Základní hygienické 
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podmínky budou zajištěny mobilními buňkami s WC a umývárnou včetně sprchy. 

K dispozici bude také stavební buňka vybavená uzamykatelnými skříňkami která bude 

sloužit jako šatna. 

  Příjezdová komunikace musí splňovat šířku a únosnost pro autodomíchávače (do 

max. hmotnosti 32 tun včetně směsi). Dále bude připravený prostor pro čerpadlo (3x3m). 

 

4.3  Instruktáž a BOZP 

  Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou seznámeni s projektovou 

dokumentací, technologickými postupy, průběhem prací a provozními podmínkami na 

stavbě. (pracovní doba, přestávky, umístění lékárniček,osobní ochranné pomůcky, sankce 

za  nedodržování pravidel..)  

  Pracovníkům bude zkontrolována platnost školení o BOZP, a požární ochraně,  

popřípadě budou doškoleni. O školení se sepíše zápis do stavebního deníku. 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

NÁZEV FUNKCE KVALIFIKACE POČET 
Vedoucí čety Školení 1 
Obsluha čerpadla Školení 1 
Pomocný pracovník Školení 3 
 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

 

6.1 Velké stroje a mechanismy 

- autodomíchávač Stetter AM 9 C na podvozku Scania 8x4 

- čerpadlo Putzmeister BSA 1407D 

- nákladní automobil IVECO 75E18 

- valník MERCEDES – BENZ Sprinter 

- osobonákladní stavební výtah STROS NOV 2738 

 

6.2 El. stroje a nářadí 

- vibrační lať Barikell 

 

6.3 Ruční pomůcky  

- skalpely 

- nože 
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- nůžky 

- košťata 

- lopatky 

- hadry 

 

6.4 Měřící pomůcky  

- nivelační přístroj GeoFennel FAL 32  

- laser TOPCON RL-H4C 

 - nivelační trojnožky                                                       obr.D.02 nivelační trojnožka 

 

6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky  

- rukavice 

- pracovní obuv, holínky  

 

7. POSTUP 

  Litý potěrový materiál bude vyroben v betonárně. Na staveniště bude dodáván 

automíchači v tekuté konzistenci, připravený k okamžitému použití. Do přivezené směsi se 

nesmí přidávat žádné další přísady.  

 

 Přípravy před litím: 

   Cementové směsi je nezbytné zabránit pozdějšímu nerovnoměrnému vysychání  

(průvanem, slunečním zářením nebo lokálním zdrojem tepla). To znamená uzavření 

popřípadě utěsněním okenních a dveřních otvorů a zastínění velkých prosklených ploch 

tmavou fólií. Zabránit komínovému efektu u výtahových šachet, schodišť a konstrukcí 

krovu. 

  Zaměření a vyznačení nivelety bude provedeno pomocí laseru nebo nivelačních 

šablon rozmístěných po max. 2m. 

  Všechny svislé konstrukce budou pečlivě odděleny od potěru dilatační PE páskou o 

tl. 10 mm. Pozor, tato dilatace se může odstranit až po dokončení nášlapné vrstvy 

(zabraňuje kontaktu vrstev podlahy a svislých kcí kvůli možnosti vzniku akustického 

mostu). 

  Dilatace v ploše litého potěru se v případě pravidelného tvaru prostoru (čtverec, 

obdélník v poměru stran do 3:1) neprovádí, pokud je tato menší než 35m2. Naopak je nutné 

provádět je v případech: 
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  - při rozdílných konstrukčních výškách potěru 

  - v případě protáhlých prostor nepravidelných tvarů (chodby) 

  - oddělením jednotlivých místností ve vstupním prostoru  

Schémata rozdělení dilatačních úseků zhotoví dodavatel lité cementové směsi. 

  Dilatace je nutné provést před samotným litím. Dilatační spáry budou vytvořeny 

hliníkovými L profily a PE fólií. 

 Povrch musí být čistý, zbavený veškerých nečistot a předmětů, které by mohli vyplavat 

litou směsí na povrch. Technické rozvody dotčené cementovým potěrem musí být obalené 

pěnovou dilatací. 

 

Ukládání potěru:  

  Při objednávání jednotlivých domíchávačů je nutné brát v úvahu dobu 

zpracovatelnosti směsi (2 hodiny), s přihlédnutím k délce dopravy. 

Na začátku čerpání je nutné do kbelíku zachytit kal, který je určený k rozjetí čerpadla. 

Tento kal nesmí být nalit do budoucí vrstvy podlahy. Potěr se musí nalévat z maximální 

výšky 20 cm od ústí hlavice čerpadla po zaměřenou niveletu. Následně se musí potěr 

odvzdušnit pomocí vibračních latí. Hutní se ve třech krocích. První dva se hutní až 

k podkladu, potřetí jen po povrch. Musí se dbát na směr hutnění ↑↓, nikoliv ↔. Hutní se po 

jednotlivých místnostech a co nejdříve po nalití cementové směsi.  

Po zhutnění směsi je nutné zamezit přístupu na realizované plochy minimálně po dobu 48 

hodin. Po 7dnech je třeba umožnit pozvolné vysychání potěru dostatečnou ventilací. 

Vysychání se nesmí urychlovat lokálními vysoušeči, při nerovnoměrném vysychání může 

dojít k praskání vrstvy. Pokud je naplánována technologická pauza delší než 3 týdny do 

zřízení další podlahové vrstvy, je třeba povrch penetrovat. 

  Pochůznost vrstvy je možná po 24-48 hodinách dle vlhkostních a teplotních 

podmínek. Částečné zatížení(lehké stavební práce bez bodového zatížení) je možné po 4-5 

dnech. 

 

8.  JAKOST A KONTROLA 

 

8.1  Vstupní  

   Kontrola předchozích prací (separační vrstva) 

       - souvislý neporušený povrch, bez děr trhlin a defektů 

       - kontrola shody s projektovou dokumentací 
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    - kontrola spojů vizuální prohlídka, jehlová zkouška 

 

  Kontrola kvality přivezeného materiálu se na pracovišti provádí zkouškou 

konzistence je nutné dodržet předepsanou konzistenci (tekutost) směsi: max. 24 cm. 

(Zkouška se provádí kónusem s dolní podstavou 100mm, horní 70mm a výškou 60mm na 

lehce navlhčené nenasákavé podložce). Tekutost směsi se určí před počátkem lití potěru 

předepsanou zkouškou rozlitím a před podepsáním předávacího protokolu. 

  Dále se zkontroluje množství, a neporušenost balení u doplňkového materiálu 

 

8.2 Mezioperační 

   - kontrola dodržování technologického postupu 

  - kontrola nivelety laserovým měřičem 

  - vizuální kontrola distančních pásků po obvodu místností, chrániček technických  

          vedení 

   - kontrola správnosti dilatačních celků 

 

8.3 Výstupní 

  - celková vizuální kontrola zhotovené konstrukce (poškození otisky, vrypy)  

   - dodržení požadované výšky podlahy dle projektové dokumentace  

  - rovinnost povrchu 2 mm na 2m lati  

 

    Při všech kontrolách musí být pověřený a zmocněný zástupce strany  objednatele i 

zhotovitele a pověřený pracovník čety provedených prací. Řádný zápis o všech zkouškách, 

výsledcích kontrol a případných podmínkách náprav bude zapsán do stavebního deníku. 

 

9. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

  -    nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

      a ochranu zdraví při práci na staveništích 

  -    nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní  

      prostředí 

  -    nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

       zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

  -   zákon č. 309/2006 Sb. další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při  činnostech 
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nebo poskytování služeb mimo pracovně- právní vztahy 

  Všechny osoby pohybující se na pracovišti budou náležitě proškoleni o všech 

potřebných předpisech a nařízeních zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví na stavbě. O 

školeních bude proveden zápis do stavebního deníku, kde účastníci potvrdí svou účast 

podpisem. 

 

10.   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

-   Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

-  Vyhláška  č. 381/2001 sb. Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy   

    odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování  

    souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  

    vibrací. 

 

          Na stavbě budou nachystány odpadní kontejnery vypůjčené od Technických služeb 

města Havířov, a.s., které odpad následně zapracují. Technické služby jsou držiteli 

potřebných certifikátů pro zpracování odpadu. 

 

ČÍSLO A OZNAČENÍ NÁZEV LIKVIDACE 
200101 O Papír a lepenka Sběrný dvůr 
170203 O Plasty Recyklace, skládka 

    200301 O Směsný komunální odpad Skládka 
 

        Případný přebytek cementového potěru a o čištění domíchávače se postará 

dodavatel tohoto materiálu. 

 

11. LITERATURA  

   -   Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

   -  Vyhláška  č. 381/2001 sb. Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy   

       odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování  

       souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

    - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  

       vibrací. 

    -  nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a   

      ochranu zdraví při práci na staveništích 
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    -  nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  

        pracovní prostředí 

   -  nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

       zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

    - zákon č. 309/2006 Sb. další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

    - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 



 58

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO BETONOVOU DLAŽBU 
 

OBSAH 

 

1.   OBECNÉ INFORMACE ………………………………………………………... 59 

1.1    Popis konstrukce stavby ………..………………………...……..………...……...59 

1.2   Specifikace konstrukce ……..…………………………………………………… 59 

2.      MATERIÁL …………………………………………….……………………….. 60 

2.1    Tabulka materiálů …………………………………….…………………………. 60 

2.2    Doprava ………………………………………..………………………………...61 

2.3   Skladování  ……………………..………………………………………….…….. 61 

3.   PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ……………………………………………….…….. 61 

4.   PRACOVNÍ PODMÍNKY …………………………..…………………..……… 62 

4.1    Klimatické podmínky ………………………………...……………….….……... 62 

4.2     Vybavenost staveniště ……..………………………………………….….……... 62 

4.3    Instruktáž a BOZP ……………………………………………………….…...….63 

5.    PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ …………………………………….…….………... 63 

6.   STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY ……………………….………………….. 63 

6.1  Velké stroje a mechanismy ………………………………………….……...…… 63 

6.2    El. stroje a nářadí ………………………………...……………….……….……. 63 

6.3     Ruční pomůcky ……………..…………………………………………….…….. 63 

6.4    Měřící pomůcky ………………………………………………………………… 64 

6.5.    Osobní ochranné pracovní pomůcky …………………………….……….…….. 64 

7.    POSTUP ……………………….……………..………………………………….64 

8.       JAKOST A KONTROLA ………………………………………….…………… 66 

8.1   Vstupní …………………………….……………………………………….……. 66 

8.2    Mezioperační ………..……………………….…………….……..…………..…..66 

8.3 Výstupní ……………………...………………………………………………….. 67 

9.      BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI …………………………… 67   

10.    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ……………………...…67 

11.  LITERATURA ………………………………………..………………………… 68 

 

 



 59

 

1. OBECNÉ INFORMACE 

 

1.1 Popis konstrukce stavby 

  Technologický předpis řeší etapu provádění podlah domova pro seniory „Hélios“. 

Konkrétně jde o nášlapnou vrstvu podlah balkónů a teras. Stavba se nachází v lokalitě 

Havířov – město. Objekt se skládá z 1 podzemního a 4 nadzemních podlaží. 

 

1.2 Specifikace konstrukce 

 Technologický předpis je zpracován pro nášlapnou vrstvu podlah teras a balkónů, 

které jsou vystaveny vnějším povětrnostním vlivům. Konkrétní umístění a rozměry 

konstrukcí se nachází ve výkazu výměr. Celková plocha této konstrukce je 568,45m2. 

Z toho plocha teras 283,90m2 a balkónů 285,05m2. 

Jedná se o dvě různé skladby podlah, na které bude použita nášlapná vrstva, kterou 

tvoří betonová dlažba na podkladních terčích. První skladba je uvažována pro ustupující 

konstrukce, kde je nutné tepelně odizolovat interiér nacházející se pod řešenou konstrukcí. 

S ohledem na tato kritéria, byla navržena skladba z následujících vrstev.  

 

 
 

obr. D.03 skladba podlahy terasy nad vytápěnou místností 
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Druhá skladba je uvažována pro konstrukce předsazené. 
 

 

 
obr. D.04 skladby podlahy balónu – předsazená konstrukce 

   
2. MATERIÁL  

 
2.1 Tabulka materiálů 
VRSTVA MATERIÁL PLOCHA PLOCHA + 

REZERVA 
5% 

SPOTŘEBA KUSŮ 
V BALENÍ 

BALENÍ 

Nášlapná Betonová 
dlažba 

568,95m2 600 m2 4 ks/ m2 40 60 

 Terč pevný 
H =25 

34,75 m2     

159,25 m2  
37 m2 

168 m2 
6,66 ks/ m2 

4 ks/ m2 
25 

 
37 

 Terč 
rektifikační 
H=35-50 

164,55 m2 172,78 m2 4 ks/ m2 25 28 

 Terč 
rektifikační 
H=50-70 

44,10 m2 46,305 m2 4 ks/ m2 25 8 

 Terč 
rektifikační 
H=65-100 

66,15 m2 69,459 m2 4 ks/ m2 25 12 

 Terč 
rektifikační 
H=95-130 

66,15 m2 69,459 m2 4 ks/ m2 25 12 

 Terč 
rektifikační 
H=125-160 

33,850 m2 35,543 m2 4 ks/ m2 25 5 

 Klínová 
podložka 

568,95m2 

+100 ks 
597,18m2 

+105 ks 
4ks/ m2 125 20 
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2.2 Doprava 

primární – dlažba bude uložena na paletách a stažená plastovými pásky, které  

                  zabrání sesunu jednotlivých kusů při přepravě celé palety budou na stavbu             

                  dopraveny nákladním automobilem IVECO 75E18 

               - ostatní materiál (terče a pryžové podložky) jsou v igelitových balíčcích  

                  naskládaných v kartónových krabicích, které budou zabezpečeny lepícími   

                  páskami proti vysypání při manipulaci 

               -  materiál musí být během přepravy zabezpečen proti samovolnému  

                  posouvání po nákladním prostoru automobilu 

 

    sekundární – vodorovný přesun palet bude v rámci staveniště zajištěn vysokozdvižným 

                         vozíkem JUNGHEINRICH EFG 420 

                 - svislý přesun materiálu bude umožněn stavebním výtahem STROS   

                   modelem NOV 2738 

 

2.3 Skladování 

 - drobný materiál v kartónových krabicích bude uskladněn v uzamykatelném    

   krytém a suchém skladu, který bude chráněn proti povětrnosti 

 - palety s dlažbou budou uskladněny na venkovní skládce, která bude na pracovišti  

   zřízena při předchozích etapách výstavby, jedná se o zpevněný povrch, tvořený  

   betonovými panely se spádem 2%  

 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ  

     Při předávání pracoviště musí být hotový celý nosný systém. Svislé nosné konstrukce 

(stěny, sloupy), vodorovné konstrukce (stropy), dále všechny příčky, osazení otvorů, 

zastřešení, schodiště a vnitřní omítky. Dále pak musí být provedeny a před zakrytím 

odzkoušeny všechny rozvody vody, kanalizace, plynu, vytápění, elektřiny  a kabelové 

připojení televize, internetu a telefonu.  

Před kladením nášlapné vrstvy musí být také dokončeny a zkontrolovány předchozí vrstvy 

skladby. 

  Při předávce se zkontroluje hydroizolační vrstva, u které se přebírající zaměří: 

- vizuální kontrola celistvosti, nedošlo- li  poškození a znehodnocení hydroizolační   

  vrstvy 
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- správnost použitých materiálů v souladu s projektovou dokumentací  

- těsnost spojů jehlovou zkouškou 

- předepsaný sklon souvrství 2% směrem k okapovému žlabu    

- kontrola čistoty povrchu  

  K převzetí dojde mezi pověřeným pracovníkem čety provádějící předchozí práce ( 

hydroizolační vrstva)  a pověřeným pracovníkem z čety pro pokládku nášlapné vrstvy. O 

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

 

4. PRACOVNÍ PODÍNKY  

 

4.1 Klimatické podmínky  

  Nášlapná vrstva bude po celou dobu své životnosti vystavena klimatickým 

podmínkám a je kladena nasucho Tato technologie nevyžaduje žádná omezení v průběhu 

její pokládky. S ohledem na pracovníky nebudou kladečské práce probíhat za nepříznivých 

podmínek, mezi které patří déšť a mráz. V případě použití zateplených pracovních oděvů, 

obuvi a rukavic je možno provádět stavební práce při teplotě do +5 °C a to pouze po dobu 

maximálně 3 hodin jdoucích po sobě, pro jednoho zaměstnance. Pro další nasazení do 

práce musí zaměstnanec strávit minimálně 2 po sobě jdoucí hodiny v přijatelných 

teplotních podmínkách. Vzhledem k předpokládanému termínu provádění podlah se ale 

nepříznivé podmínky nepředpokládají.  

 

4.2 Vybavenost staveniště  

  Při etapě provádění podlah budou na stavbě provedeny veškeré rozvody vody a 

elektřiny. Pracoviště budou vybavena elektrickými rozvaděči 230, (400) V  pro nářadí na 

elektřinu a  pro halogenová osvětlení, k dispozici bude tekoucí voda. Základní hygienické 

podmínky budou zajištěny mobilními buňkami s WC a umývárnou včetně sprchy. 

K dispozici bude také stavební buňka vybavená uzamykatelnými skříňkami která bude 

sloužit jako šatna. 

  Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob a krádežím mobilním 

oplocením o výšce 2000 mm a opatřen výstražnými tabulemi. Příjezdová komunikace bude 

zhotovena z betonových panelů. 

 

4.3  Instruktáž a BOZP 

   Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou seznámeni s projektovou 
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dokumentací, technologickými postupy, průběhem prací a provozními podmínkami na 

stavbě. (pracovní doba, přestávky, umístění lékárniček,osobní ochranné pomůcky, sankce 

za  nedodržování pravidel..)  

  Pracovníkům bude zkontrolována platnost školení o BOZP, a požární ochraně,  

popřípadě budou doškoleni. O školení se sepíše zápis do stavebního deníku. 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

 

NÁZEV FUNKCE KVALIFIKACE POČET 
Vedoucí čety  Školení 1 
Pomocný pracovník Školení 4 
 
 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

 

6.1 Velké stroje a mechanismy 

  - Nákladní automobil IVECO 75E18 

  - Valník MERCEDES – BENZ Sprinter 

  - osobonákladní stavební výtah STROS NOV 2738 

  - vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH EFG 420 

 

6.2 El. stroje a nářadí  

  - pila na betonovou dlažbu 

 

6.3 Ruční pomůcky  

  - kleště na ukládání dlažby                          

  - rektifikační klíč na terče 

  - nůžky  

  - nože 

  - skalpely                                                                obr. D.05 kleště na ukládání dlažby 

  - provázek 

  - košťata 

  - lopaty 

  - kbelíky 
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  - hadry 

 

6.4 Měřící pomůcky 

  -  nivelační přístroj 

  -  laťové vodováhy 

 

6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky  

  - rukavice 

  - respirátory – pro řezání betonových dlaždic 

 

7. POSTUP 

   Nejprve je nutné znovu zkontrolovat čistotu podkladu popřípadě ji zbavit zbývajících 

nečistot. 

   Než začneme s pokládkou terčů musíme najít nejvýše položený bod. S největší 

pravděpodobností bude v koutě, kde se v hydroizolaci nachází chránička rohu nebo na 

spoji, kde se překrývají dvě vrstvy izolačního pásu. 

  Terče klademe od nejvyššího bodu. Je nutné rozlišit druhy rektifikačních terčů podle 

jejich výšky a umístit je dle schémata na obrázku proto, aby byl povrch nášlapné vrstvy 

vodorovný a nekopíroval předepsaný sklon hydroizolace 2%.  

 

 
 
 

obr.D.06 pevné a rektifikační terče 
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obr. D.07 rozmístění terčů 

 

  Po zaměření roviny je vhodné natáhnout vodící provázky, které usnadní pozdější 

práci s vodováhou. 

  Terče  o výšce 25 a 35mm jsou pevné. Pro vyrovnávání sklonu dlažby použijeme 

klínové gumové podložky s rozdílnou výškou na jedné straně H 3 mm a na straně druhé 

 H 8 mm, které vkládáme pod terč. Klínové podložky umožňují vyrovnat vyspádovaný 

podklad do roviny a zároveň roznášejí zatížení rovnoměrně po celé ploše podložky. 

                    
 
 

obr. D.08  pevný terč a pryžové podložky 
 

    Rektifikační terč je opatřen závitem a šroubem, díky kterým lze terči nastavit 

potřebná výška. 
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obr. D.09 Výškově nastavitelný terč 

 

   Terče umísťované do koutů a krajů lze upravit. Nízké terče se dají rozlomit na ½ 

nebo ¼ . Rektifikačním terčům lze řezem upravit základna. Oběma druhům lze libovolně 

olamovat distanční lopatky na podložce, které zajišťují stejnou tloušťkou spár mezi 

jednotlivými dlaždicemi. 

  Mezi čtyři připravené terče lze osadit jednu betonovou dlaždici. Postup pokládky 

provádíme od nejvyššího místa k nejnižšímu. Uložené dlaždice kontrolujeme vodováhou a 

dorovnáváme pomocí rektifikačního klíče, který zasuneme do zámku terče spárou mezi 

dlaždicemi. Po dokončení prací je možné podlahu ihned používat.  

 

8.    JAKOST A KONTROLA 

 

8.1   Vstupní  

  Kontrola hydroizolační vrstvy 

          - souvislý neporušený povrch, bez děr trhlin a defektů 

          - předepsaný spád 2%   

          - kontrola spojů vizuální prohlídka, jehlová zkouška 

          - kontrola shody s projektovou dokumentací 

          - kontrola materiálu před přebírkou  

          - číslo objednávky, počet kusů kalení, barva, kvalita, čistota a porušenost obalových 

            materiálů 

 

8.2 Mezioperační 

    - kontrola dodržování technologického postupu 
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      - kontrola nivelety laserovým měřičem 

 

8.3 Výstupní  

  - celková vizuální kontrola zhotovené konstrukce podlahy – dokončenost práce 

  - kontrola vodorovnosti 

         - dodržení požadované výšky podlahové konstrukce podle projektové dokumentace 

  - kontrola, zda se jednotlivé dlaždice opírají o všechny terče – při procházení se 

           nesmí houpat 

 

   Při všech kontrolách musí být pověřený a zmocněný zástupce strany objednatele i 

zhotovitele a pověřený pracovník čety provedených prací. Řádný zápis o všech zkouškách, 

výsledcích kontrol a případných podmínkách náprav bude zapsán do stavebního deníku. 

 

9. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

 

  -    nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost    

              a  ochranu zdraví při práci na staveništích 

         -    nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  

              pracovní prostředí 

  -    nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

              zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

  -   zákon č. 309/2006 Sb. další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

       v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při     

              činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně- právní vztahy 

 

  Všechny osoby pohybující se na pracovišti budou náležitě proškoleni o všech 

potřebných předpisech a nařízeních zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví na stavbě. O 

školeních bude proveden zápis do stavebního deníku, kde účastníci potvrdí svou účast 

podpisem. 

 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

    -   Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

    -  Vyhláška  č. 381/2001 sb. Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a    
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          seznamy  odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při   

          udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

        - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  

          vibrací. 

 

  Na stavbě budou nachystány odpadní kontejnery vypůjčené od Technických služeb  

města Havířov, a.s., které odpad následně zapracují. Technické služby jsou držiteli   

potřebných certifikátů pro zpracování odpadu. 

 

ČÍSLO A OZNAČENÍ NÁZEV LIKVIDACE 
200101 O Papír a lepenka Sběrný dvůr 
170101 O Beton Skládka 
170203 O Plasty Recyklace, skládka 
200301 O Směsný komunální odpad Skládka 

 
 

11. LITERATURA  

 

   -   Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

   -  Vyhláška  č. 381/2001 sb. Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy   

       odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování  

       souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

    - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  

       vibrací. 

    -  nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a   

      ochranu zdraví při práci na staveništích 

    -  nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  

        pracovní prostředí 

    -  nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

       zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

    - zákon č. 309/2006 Sb. další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

    - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 

1.1 Popis konstrukce stavby 

  Technologický předpis řeší etapu provádění podlah domova pro seniory „Hélios“. 

Konkrétně jde o nášlapnou vrstvu podlah tělocvičny. Stavba se nachází v lokalitě Havířov – 

město. Objekt se skládá z 1 podzemního a 4 nadzemních podlaží. 

 

1.2   Specifikace konstrukce 

  Technologický předpis je zpracován pro nášlapnou vrstvu podlah tělocvičny a místností, 

kde se předpokládá podobný užitný charakter. (individuální tělocvik a pracovna terapeuta), ve 

kterých se nepředpokládá mokrý provoz, (stojatá a odstřikující voda) a vlhkost v rozsahu mezi 

50 – 65% relativní vlhkosti vzduchu.. Všechny tyto podlahy se nacházejí v interiéru. 

Vzhledem k charakteru užívání místností je potřeba použít laminát s povrchovou úpravou 

splňující třídu tření W5. Konkrétní umístění a rozměry konstrukcí se nachází ve výkazu 

výměr. Celková plocha této konstrukce je 74,8m2. 

 

 

 

obr. D.10 skladba laminátové podlahy 
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2. MATERIÁL  
 
 

2.1 Tabulka materiálů 
       
VRSTVA MATERIÁL PLOCHA  

m2 
PLOCHA  + 
REZERVA% 

SPOTŘEBA 
m2 

KUSŮ V 
BALENÍ 

BALENÍ 

Roznášecí  PE folie 74,8 15 86 6 ks 34 
Nášlapná  Podlahové 

desky 
74,8 5 79 100 m2 1 

Sokl Soklová lišta 57,5m 10 63,25m 1 32 
 

2.2 Doprava  

        primární –  balení, obsahující 6 dřevěných lamel budou opatřeny  plastovou fólií, 

                           která zabrání poškození materiálu a pohybu jednotlivých kusů při 

                           přepravě budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem  

                           IVECO 75E18 

                        - soklové lišty budou dopraveny ve svazcích  

                        - PE fólie v roli 

                  -  materiál musí být během přepravy zabezpečen proti samovolnému  

                     posouvání po nákladním prostoru automobilu 

                      

        sekundární - materiál bude v rámci vodorovné dopravy přenášeny ručně 

                    - svislý přesun materiálu bude umožněn stavebním výtahem NOV 2738 

 

2.3 Skladování 

             - drobný materiál v kartónových krabicích bude uskladněn v uzamykatelném    

                           krytém a suchém skladu, který bude chráněn proti povětrnosti 

                  - balíky s lamelami budou uskladněny v místnostech, kde budou později  

                    použity 

 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ  

     Při předávání pracoviště musí být hotový celý nosný systém. Svislé nosné konstrukce 

(stěny, sloupy), vodorovné konstrukce (stropy), dále všechny příčky, osazení otvorů, 

zastřešení, schodiště a vnitřní omítky. Dále pak musí být provedeny a před zakrytím 

odzkoušeny všechny rozvody vody, kanalizace, plynu, vytápění, elektřiny  a kabelové 

připojení televize, internetu a telefonu.  

  Před kladením nášlapné vrstvy musí být také dokončeny a zkontrolovány předchozí 
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vrstvy skladby. Při předávce se zkontroluje předchozí (roznášecí) vrstva, tvořená litou 

cementovou směsí, u které se přebírající zaměří: 

      - vizuální kontrola celistvosti, nedošlo- li  poškození a znehodnocení v průběhu tvrdnutí a  

         dozrávání (otisky, vrypy) 

      - správnost použitých materiálů v souladu s projektovou dokumentací  

      - kontrola PE dilatačních pásků po obvodu místností  

      - kontrola správnosti umístění dilatačních úseků 

      - rovinnost  - max. povolená odchylka 2mm na 2metrové lati  

      - kontrola čistoty povrchu  

  K převzetí dojde mezi pověřeným pracovníkem čety provádějící předchozí práce ( 

roznášecí vrstvy)  a pověřeným pracovníkem z čety pro pokládku nášlapné vrstvy. O převzetí 

pracoviště se sepíše protokol a provede zápis do stavebního deníku. 

 

4. PRACOVNÍ PODÍNKY  

 

4.1 Klimatické podmínky 

        Interiér  - Od uložení balíků s laminátem na místo pokládky musí být    

                        minimálně 48 hodin teplota vyšší než 17 ºC a vlhkosti  

                        vzduchu 50-65%.  

        Exteriér - V případě provádění prací v mezních podmínkách při spodní teplotní  

                        hranici, smějí pracovníci pracovat pouze po dobu maximálně 3 hodin  

                        jdoucích po sobě. Pro další nasazení do práce musí zaměstnanec strávit  

                        minimálně 2 po sobě jdoucí hodiny v přijatelných teplotních  

                        podmínkách. Vzhledem k předpokládanému termínu provádění podlah  

                        se ale nepříznivé podmínky nepředpokládají. 

 

4.2 Vybavenost staveniště  

   Při etapě provádění podlah budou na stavbě provedeny veškeré rozvody vody a 

elektřiny. Pracoviště budou vybavena elektrickými rozvaděči 230, (400) V  pro nářadí na 

elektřinu a  pro halogenová osvětlení, k dispozici bude tekoucí voda. Základní hygienické 

podmínky budou zajištěny mobilními buňkami s WC a umývárnou včetně sprchy. K dispozici 

bude také stavební buňka vybavená uzamykatelnými skříňkami která bude sloužit jako šatna. 

   Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob a krádežím mobilním 

oplocením o výšce 2000 mm a opatřen výstražnými tabulemi. Příjezdová cesta bude 
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zhotovena z betonových panelů. 

 

4.3  Instruktáž a BOZP 

  Všichni pracovníci, kteří se účastní výstavby, budou seznámeni s projektovou 

dokumentací a technologickými postupy, průběhem prací a provozními podmínkami na 

stavbě. (pracovní doba, přestávky, umístění lékárniček,osobní ochranné pomůcky, sankce za  

nedodržování pravidel..)  

  Pracovníkům bude zkontrolována platnost školení o BOZP, a požární ochraně,  

popřípadě budou doškoleni. O školení se sepíše zápis do stavebního deníku. 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

 
NÁZEV FUNKCE KVALIFIKACE POČET 
Vedoucí čety Školení 1 
Pomocný pracovník Školení 2 
 
 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

 

6.1 Velké stroje a mechanismy 

- Nákladní automobil IVECO 75E18 

- Valník MERCEDES – BENZ Sprinter 

- osobonákladní stavební výtah STROS NOV 2738 

 

6.2 El. stroje a nářadí  

  - pila přímočará 

  - pila kotoučová 

 

6.3 Ruční pomůcky  

  - nůžky  

  - nože 

  - skalpely  

  - košťata 

  - lopaty 

  - kbelíky 
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  - hadry 

 

6.4 Měřící pomůcky  

  - laťové vodováhy 

  - úhelník 

  - měřítko 

  - svinovací metr 

 

6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky  

  - rukavice 

 

7. POSTUP 

  Laminátové podlahy se musí minimálně 48 hodin aklimatizovat v místnosti, kde se 

budou pokládat a sice při teplotě vyšší než 17 ºC a vlhkosti vzduchu 50-65%. To znamená, že 

uzavřené balíky se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám v místnosti. Pokud jsou mezi 

místností skladování a místností pokládky velké klimatické rozdíly, měla by být doba 

aklimatizace delší. Balíky s lamelami budou skladovány na rovném podkladu, aniž by byly 

otevřeny. Především v novostavbách, kde bývá zpravidla velmi vysoká vlhkost vzduchu, musí 

být tyto body bezpodmínečně dodrženy. 

   Cementový potěr (bez podlahového vytápění) by neměl při zkoušce vlhkosti přesáhnout 

2,0 CM %. Pod podlahové lamely se pokládá 0,2 mm silná polyetylénová fólie. Ta brání 

tomu, aby se zbytková vlhkost dostala na zadní stranu laminátové podlahy. PE fólie má úlohu 

parozábrany, pokládá se v pásech s překrytím cca 30 cm a volný konec se přilepí páskou, aby 

se při skládání podlahy nekrčil.   

Na okrajích po obvodu místnosti se ohne do výšky (jako vana) a po upevnění podlahových lišt 

se přečnívající část fólie odřízne nožem). 

  Před instalací nášlapné vrstvy se musí připravit distanční kolíky, které zajistí dodržení 

mezery kolem obvodu místnosti. Dilatační spára popř. vzdálenost od pevných konstrukcí 

(stěn, schodišť, sloupů…) by měla činit min. 8 mm, u větších ploch úměrně více. 

  Na jeden metr podlahy je nutné dodržet dilatační spáru u zdi, min. 1,5 mm na obou 

stranách místnosti.( Příklad: místnost 5 m široká = min. 8 mm okrajové spáry na každé 

straně). 

Z optických důvodů by měla být laminátová podlaha položena podélně ve směru dopadu 

světla. Pokud je více oken v místnosti, orientujte se podle největšího okna.  
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obr. D.11 směr pokládky lamel a směr světla 

 

Montáž:  

  Nejprve se pilou odstraní podélná pera u celé první řady lamel. První řada lamel se 

pokládá tak, aby drážka čelní strany a odříznuté podélné strany byly ke zdi. Začne se na levé 

straně místnosti. Potřebné vzdálenosti 8-10 mm od zdi se dosáhne distančními klínky. 

Jednotlivé kusy se spojují na pero a drážku. 

  Druhá řada lamel se na první napojí mírným nakloněním a zasunutím. Při pokládání 

lamela zapadne tak, že vznikne tlakové spojení bez vůle.  

Do drážek lamel se aplikuje gel (na bázi tekuté gumy) který zabrání zatékání vody do spar.  

 
 

obr. D.12  napojení druhé řady lamel 
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obr. D.13 distanční vzdálenosti 

 

 
obr. D.14 převazba čelních spojů lamel 

 

  Mezery po obvodu místnosti se zakryjí soklovou lištou, která se připevní pomocí 

kovových sponek kotvených ke svislé konstrukci. Podlaha je připravena k okamžitému 

použití. 

 

8. JAKOST A KONTROLA 

 

8.1 Vstupní  

Kontrola roznášecí vrstvy (cementové desky) 

  - celková vizuální kontrola zhotovené konstrukce (nepoškození otisky, praskliny,   

     vrypy)  

  - dodržení požadované výšky podlahy dle projektové dokumentace  

  - rovinnost povrchu 2 mm na 2m lati  
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     - vlhkost konstrukce max 2,0 CM % 

    - vlhkost v místnosti ( lamely musí být na místě pokládky 48 hodin při min.17°C  

            a  vlhkosti 50-65%) 

 Kontrola materiálu před přebírkou  

        - číslo objednávky, počet kusů balení, barva, kvalita, čistota a porušenost    

           obalových materiálů 

    

8.2  Mezioperační 

   Před zakrytím se musí zkontrolovat vrstva PE folie, zda jsou přesahující okraje 

přilepeny páskou aby se později folie nekrčila. Zda má fólie dostatečné přesahy po obvodu 

místnosti.  

   Před a během pokládky laminátových podlah je nutné důkladně kontrolovat případné 

závady na materiálu. Lamely s viditelnými nedostatky nebo poškozením, nesmějí být použity. 

Montáž smí být provedena pouze za denního světla nebo dobrého osvětlení, protože jinak by 

případně poškozené nebo vadné lamely nemusely být rozpoznány. 

    Kontrola dodržení odstupů os svislých (pevných) konstrukci 

 

8.3  Výstupní  

  - celková vizuální kontrola zhotovené konstrukce (dokončenost, upevnění obvodových  

           soklů) 

  - při průchodu po podlaze nesmí docházet k „praskání, vrzání“ či jiným akustickým 

            projevům,  popřípadě se nadzvedávat či  propadat při došlápnutí (známka nedodržení  

            odstupů od pevných kcí) 

 

9. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

    -    nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

         a ochranu zdraví při práci na staveništích 

    -    nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  

         pracovní prostředí 

    -    nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

         zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

    -   zákon č. 309/2006 Sb. další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

        v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při   

         činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně- právní vztahy 
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  Všechny osoby pohybující se na pracovišti budou náležitě proškoleni o všech 

potřebných předpisech a nařízeních zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví na stavbě. O 

školeních bude proveden zápis do stavebního deníku, kde účastníci potvrdí svou účast 

 

10.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

  -   Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 

  -  Vyhláška  č. 381/2001 sb. Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a   

             seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při   

             udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

  - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  

            vibrací. 

          Na stavbě budou nachystány odpadní kontejnery vypůjčené od Technických služeb  

města Havířov, a.s., které odpad následně zapracují. Technické služby jsou držiteli 

potřebných certifikátů pro zpracování odpadu. 

 

ČÍSLO A OZNAČENÍ
  

NÁZEV  LIKVIDACE 

200101 O Papír a lepenka Sběrný dvůr 
170203 O Plasty Recyklace, skládka 
170101 O Dřevo Recyklace 
200301 O Směsný komunální odpad Skládka 
 
 

11. LITERATURA  
 

   -   Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
   -  Vyhláška  č. 381/2001 sb. Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy   
       odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování  
       souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
    - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  
       vibrací. 
    -  nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a   
      ochranu zdraví při práci na staveništích 
    -  nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  
        pracovní prostředí 
    -  nařízení vlády č.362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  
       zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
    - zákon č. 309/2006 Sb. další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
    - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 

1.1.  Předpokládané úpravy staveniště 

Stavba domova pro seniory „Helios“  bude realizována na ploše, která doposud 

nebyla zastavěna. Zelená plocha, na které má být stavba realizována, je rovinatého 

chrakteru. Vzrostlé stromy, které se nachází na hranici pozemku sousedící s lesoparkem, 

nebudou stavbou dotčeny. Bude nutné odstranit pouze několik nízkých náletových křovin. 

Před zahájením výkopových prací  se musí sejmout ornice v tloušťce 0,2 m. V období 

realizace podlah, budou k dispozici dočasné komunikace a zpevněné plochy zařízení 

staveniště, které byly zbudovány při předchozích etapách výstavby. Komunikace a 

zpevněná plocha, sloužící jako sklad materiálu, bude zbudována z betonových panelů. 

 

1.2.   Oplocení 

Staveniště bude oplocené mobilním oplocením, které je vhodné pro stavbu. Dílce 

vysoké 2,0 m o různých modulových délkách (3500,3050,3000mm), které se dají libovolně 

kombinovat.  Oplocení bude obsahovat i betonové patky (hmotnost patky 26 kg, rozměry 

680x245x140 mm), neprůhledné dílce, uzamykatelnou branku  pro pěší a vjezdovou bránu 

(šířka brány 5000mm). 

 
obr. E.01 mobilní oplocení 

 

1.3.  Příjezdy a přístupy 

  Jediný vjezd do oploceného areálu stavby je z ulice J. Seiferta. Z této ulice se dá 

dostat hned několika způsoby na hlavní silnici. Nejvhodnější  jsou ulice Česká popřípadě 

Osvoboditelů, které jsou nejširší. 

  Brána pro vjezd bude tvořena speciálním kusem mobilního oplocení. 
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2.   Významné sítě technické infrastruktury 

V době, kdy budou realizovány konstrukce podlah, budou již všechny sítě na objekt 

napojeny. Konkrétně sítě pro plyn, teplovod, vodu, kanalizaci, telefon, kabelovou televizi. 

 

3.  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště  

Silové vedení bude napojeno na rozpojovací skříň odkud bude vedeno k hlavnímu 

staveništnímu rozvaděči a dále pak k jednotlivým zařízením staveniště. Napojení vody pro 

zařízení staveniště bude provedeno pomoci T kusu ve vodoměrné šachtě. Na tomto 

rozvodu musí být instalovaný podružný vodoměr. Kanalizace bude napojena na revizní 

šachtu a odtud napojena na veřejnou kanalizaci. 

 

4.    Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

V průběhu výstavby bude stavba zajištěna mobilním oplocením o výšce 2m, které 

bude chránit majetek zhotovitele a investora. Bude sloužit jako zábrana proti vniknutí 

neoprávněných osob. Těžká betonová patka zajistí stabilitu oplocení proti převrácení 

větrem. Oplocení nebude obsahovat žádné nebezpečné prvky, které by mohli vést ke 

zranění kolemjdoucích. 

 

5.   Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

   Pro pohyb vozidel na staveništi bude k dispozici  komunikace z betonových panelů, 

navržená v dostatečné šíři a tak, aby umožňovala otáčení vozidel.  

 

5.1 Provozní 

 

5.1.1  Skladový kontejner  

- vnější rozměry D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

- vnitřní rozměry D/Š/V 5898 x 2344 x 2376 mm 

- konstrukce: celoocelová svařená z ocelových profilů 

- stěny: lakovaný trapézový plech  

- strop: lakovaný hladký plech, spádovaný  

- podlaha: vícevrstvá lepená  

- vrata: ocelová dvoukřídlová 2300x 2350mm, těsněná, uzamykatelná 
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obr. E.02 skladový kontejner 

 

5.1.2. Obytný kontejner 10 – vrátnice  

- venkovní rozměry D/Š/V 2991x 2435 x 2340 mm 

- opláštění: trapézový plech 

- vnitřní obklad: bílá laminátová dřevotříska 

- izolace: minerální vlna 100 mm 

- elektroinstalace: 4x zásuvka,  osvětlení, vytápění 

- dveře 810x1970 mm, ocelové lakované  

- okna: plastová  

 

 
obr. E.03 obytný kontejner – vrátnice 

 

5.1.3.  Obytný kontejner – kancelář 

- vnější rozměry D/Š/V 6055 x 2435 x 2800 mm 

- sanita: WC, umyvadlo  
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- elektroinstalace: zásuvky, osvětlení, vytápění 

- kontejner rozdělen na 3 místnosti – zádveří, WC, kancelář 

- dveře 810x1970 mm 

 
obr. E.04 obytný kontejner – kancelář 

 
5.2. Sociální a hygienické  
 
5.2.1.  Sanitární kontejner WC + sprchy 

- vnější rozměry D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

- sanita: 2x WC, 2x pisoár, 2x sprcha, 3x umyvadlo 

- elektroinstalace: 4x zásuvka, osvětlení, vytápění  

- bojler 180l 

- dveře 810x1970 mm 

 

 
obr. E.05 sanitární kontejner WC + sprchy 
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5.2.2.  Obytný kontejner 20 - šatny  

- vnější rozměry D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

- elektroinstalace: 4x zásuvka, osvětlení, vytápění 

- vybaven uzamykatelnými skříňkami 

- dveře 810x1970 mm 

 
obr. E.06 obytný kontejner 20 – šatny 

 

6. Popis zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

- Obytný kontejner 10 – vrátnice 

- Obytný kontejner se sanitou – kancelář 

- Sanitární kontejner WC + sprchy 

- Obytný kontejner 20 – šatny 

- Oplocení staveniště výšky 2000 mm  

 

7.  Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

  Při výstavbě bude dodržováno nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací.“ Zhotovitel bude používat stroje a mechanizmy 

v dobrém technickém stavu. 

Všechny osoby, pohybující se na stavbě, musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce. 

Stavební práce budou provádět pouze osoby vyučené nebo proškolené v daném oboru. 

Práce a činnosti, které vyžadují k provádění předepsané zkoušky a oprávnění budou 
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provádět jen pracovníci s těmito zkouškami. Vybavení pracovními a ochrannými 

pomůckami zajistí dodavatelé.  

Striktně budou dodržována pravidla a požadavky uvedené v NV č. 591/2006 Sb. „ o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšek nebo do hloubek.“ 

 

8.    Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Všechny obytné místnosti 

splňují požadavky na proslunění uvedené ve vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb. 

 § 24 o obecných technických požadavcích na výstavbu – proslunění a požadavky 

 uvedené v § 23 – denní osvětlení, větrání a vytápění. 

 

9.   Likvidace zařízení staveniště 

  Po dokončení stavby budou kontejnery odpojeny od inženýrských sítí, vyčištěny a 

rozebrány tak, aby byly připraveny k dalšímu použití. Demontují se dočasné staveništní 

komunikace a skládky. Betonové panely, které komunikaci tvořili, budou odvezeny. 

Rozloží se mobilní oplocení, celé staveniště se uklidí a připraví k předávce. 

 

10.  Spotřeba energií zařízení staveniště 

 

10.1 Spotřeba vody 

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

Qn … vteřinová spotřeba vody [l/s] 

Pn … spotřeba vody za směnu [l/den] 

Kn … koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (1,6 příprava hmot, 2,7     
                       hygienické potřeby, 1,25 pomocná výroba 
 

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

A - Voda provozní (dlouhodobý odběr)  

-    - 

B - Voda pro hygienické potřeby 

Hygiena 1 osoba 20 40 800 

Voda pro údržbu 
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Mytí pomůcek     200 

 
 
Qn = (0 x 1,6 + 800 x 2,7 + 200 x 1,25) / (8 x 3600) = 0,08 l/s 
Q = Qn + 0,2 Qn = 0,08 + 0,2 x 0,08 = 0,1  l/s 

 

10.2  Spotřeba elektrické energie 

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

 

1,1 … koeficient ztráty 

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

0,8 … koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

 

Potřeba pro Příkon [kW] [ks] Celkem [kW] 

P1 – příkon spotřebičů 

Pila na dlažbu 2,2 1 2,2 

Pila přímočará 0,8 2 1,6 

Pila kotoučová 0,95 2 1,9 

Vysavač velký 4 2 8 

celkem                                                                                                       13,7 

P2 - osvětlení 

0,04 2 0,08 Kancelář 

0,01 2 0,02 

Vrátnice 0,04 2 0,08 

Sanitární kontejner 0,04 4 0,08 

Šatna 0,04 4 0,08 

Halogen 1 8 8 

Celkem                                                                                                      11,4 

P = 1,1 x ((0,5 x 13,7 + 0,8 x 11,4)2
 + (0,7 x 13,7)2)0,5

 = 20,5 kW 

 

11.  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládané zahájení stavby: 1.5.2007 

Předpokládané zahájení etapy podlah: 1.7.2008 

Předpokládané ukončení etapy podlah: 30.8.2008 

Předpokládané ukončení stavby: 30.11.2008 
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1. STROJE PRO BETONÁŽ LITÉ CEMENTOVÉ ROZNÁŠECÍ VRSTVY 
 
1.1    Autodomíchávač Stetter AM 9 C na podvozku Scania 8x4 
 
    Autodomíchávač o jmenovitém objemu 9m3 dopraví cementovou směs na stavbu. 
Pro přepravu materiálu z autodomíchávače do násypky čerpadla bude sloužit žlab, který je 
otočný a 5550mm dlouhý. Žlab je součástí autodomíchávače. 
 

 
obr. G.01 autodomíchávač 

 
                              Specifikace autodomíchávače 

Jmenovitý objem m3 9 
Geometrický objem l 15810 
Otáčky bubnu ot./min 0-12/14 
Délka skluzu výložníku [mm] 1450 
Šířka vozidla [mm] 2500 
Délka vozidla  [mm] 9200 
Výška vozidla [mm] 3780 

 
1.2     Stacionární čerpadlo Putzmeister BSA 1407D 
 
  Čerpadlo bude sloužit k dopravě cementové směsi na místo rozlévání. Součástí bude 
hadice PX Ultraflex. 

 

 
obr. G.02 stacionární čerpadlo 
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Max.výkon [m3/h] 71 
Max. dopravní tlak [bar] 71 
Počet zdvihů zdvihů/min 27 
Průměr dopravních válců   [mm] 200 
Zdvih pracovních válců [mm] 1400 
Výkon dieslového motoru [kW] 115 
Hmotnost [kg] 4200 
Hrizontální dosah [m] 297 
Vertikální dosah  [m] 122 

 

 
 
 

 
 

obr. G.03 schéma napojení čerpadla 
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1.3  Plovoucí vibrační lať Barikell 
 
  Plovoucí vibrační lišta zajistí odvzdušnění cementové směsi.  

 
Délka [mm] 3000 
Šířka [mm] 230 
Hmotnost [kg] 20 
motor  Honda 4-takt 
výkon [kW] 1,1 

 
 

 
 

obr. G.04  plovoucí vibrační lať 
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2. STROJE PRO PROVÁDĚNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV 
 
2.1  Nákladní automobil IVECO 75E18 
 
   Nákladní automobil bude sloužit k dopravě materiálu na stavbu. Je určen především 
pro dopravu většího množství materiálu, nebo materiálu ve velkorozměrových balení 
(palety). 

 
obr. G.05 nákladní automobil IVECO 75E18 

 
Celková hmotnost [kg] 7490 
Pohotovostní hmotnost [kg] 3242 
Nosnost náprav [kg] 3200 
Celková délka [mm] 5790 
Celková šířka [mm] 2550 
Poloměr otáčení [mm] 6250 
Objem ložného prostoru [m3] 17 

 
2.2 Valník MERCEDES – BENZ Sprinter 

 
 Valník bude sloužit pro přepravu menšího množství materiálu a nářadí na stavbu. 

 

 
obr. G.06 Valník MERCEDES – BENZ Sprinter 
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Rozvor kol [mm] 3665 
Celková povolená hmotnost [t] 4,6 
Vlastní hmotnost vozidla [t] 2,31 
Ložná plocha [m2] 6,9 

 
 
2.3 Paletový vozík  BF 
 
  Ruční paletový vozík pro přepravu europalet, bude zajišťovat posouvání a dopravu 
matariálu v nákladním prostoru automobilů a na krátké vzdálenosti na pracovišti. 

 

 
obr. G.07 paletový vozík  

 
 

Výška zdvihu [mm] 85-200 
Nosnost [kg] 2500 
Délka vidlice [mm] 1150 
Šířka vidlice [mm] 520 

 
 
2.4 Vysokozdvižný elektrický vozík JUNGHEINRICH EFG 420/430K 
 
  Vysokozdvižný vozík bude sloužit k vykládce materiálu z nákladních automobilů a 
k transportu palet na větší vzdálenosti na pracovišti. 
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obr. G.08 vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH EFG 420/430K 

 
Zdvih  [mm] 2900-7500 
Nosnost - náklad [t] 2,5-3,0 
Vlastní hmotnost [kg] 4680 
výška [mm] 3702 
Délka [mm] 2441 
šířka [mm] 1198 
Rozměry vidlí   tl/š/d [mm] 40/120/1150 
Výkon motoru [kW] 15 
 
2.5 Osobonákladní výtah STROS NOV 2738 
 
  Stavební výtah bude sloužit k vertikální dopravě materiálu 

 
obr. G.08 stavební výtah 
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Nosnost [kg] 2700 
Rychlost [m/min] 0-55 
Výkon motoru [kW] 3x11 
Jmenovitý proud [A] 122 
Jištění [A] 150 
Max zdvih [m] 350 
Vnitřní rozměr klece [mm] 1475x3810 
Vnitřní výška klece [mm] 2450 
 
 
3. MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE 
 
 3.1 Nivelační přístroj GeoFennel FAL 32 
  
  Nivelační přístroj bude sloužit pro zaměření a vytyčení nivelet do požadované 
výšky. Je vodo a prachu těsný. K použití přístroje je nutný stativ a nivelační lať. 
 

 
 
Přesnost  [mm/km] 1 
váha [kg] 1,5 
Minimální záměra [cm] 30 
Zvětšení dalekohledu  32 x 
Průměr objektivu [mm] 38 
Pracovní rozsah  +/- 15 
 

3.2  Rotační laser TOPCON RL-H4C 
 
Laser bude na stavbě sloužit jako pomůcka k určení správné výškové polohy vrstev podlah 
a rovinnosti podlahové desky. Laser musí být při použití připevněn k stativu a laserový 
senzor k nivelační lati. Přístroj má schopnost rychlého samourovnání. Obsahem balení 
laseru TOPCON RL – H4C je samotný laser, laserový senzor, držák senzoru, pouzdro, 
manuál. 
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obr. G.09 laser TOPKON RL-H4C 

Horizontální přesnost [mm/m] 2,5/50 
Nastavení sklonu [°] ±5 
Dosah [m] 800 
Výdrž baterie [hod] 60 
Rozměry  [mm] 177 x 196 x 217 
Hmotnost [kg] 2,6 
 
 
4. DROBNÉ NÁŘADÍ 
 
ELEKTRO 
 -pila na betonovou dlažbu 
- pila přímočará 
- pila kotoučová 
- vysavač 
 
 
 
RUČNÍ 
- kleště na ukládání dlažby                          
- rektifikační klíč na terče 
 - laťové vodováhy 
- nůžky  
- nože 
- skalpely 
- provázek 
- košťata 
- lopaty 
- kbelíky 
- hadry 
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POPIS JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROTOKOLU 

 

1.  Kontrola PD 

 Správnost a platnost projektové dokumentace, úplnost a rozsah. Projekt musí být 

potvrzen autorizovaným projektantem a investorem. Musí být schválen příslušným 

stavebním úřadem. 

 

2.  Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště se musí zkontrolovat stav oplocení – poškození, chybějící 

kusy, výška min 1,8m. Dále se zkontroluje stav dočasných komunikací, skládek, 

informačních a příkazových tabulí. 

  Celá plocha vymezená oplocením se vizuálně zkontroluje, aby se zjistili případné 

nedostatky či závady, za které jsou zodpovědné předchozí pracovní čety. Pochybné nálezy 

se vyfotí a zapíšou do stavebního deníku k případné pozdější reklamaci.   

Podkladem lité cementové roznášecí vrstvy je PE separační fólie, u které se 

zkontroluje zda je povrch souvislý a neporušený, je-li použit správný materiál (dle 

projektové dokumentace) a těsnost spojů za pomocí jehlové zkoušky. O vykonaných 

kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 

 

3. Kontrola materiálu 

Před přebírkou materiálu se provede vizuální kontrola. Množství a druh musí 

odpovídat s dodacími listy. Kvalita dodaných materiálů je dokladována certifikáty a 

prohlášeními o shodě výrobce. Materiál nesmí být porušen či znehodnocen.  

 

4. Kontrola konzistence  

Kontrola konzistence se provede u cementové směsi dovezené z betonárny. Musí 

být provedena pro každý autodomíchávač, který směs přiveze. Před zkouškou se 

zkontrolují  údaje na dodacím listě, jestli odpovídají specifikaci požadovaných vlastností 

určených projektem. Při přejímce se provede zkouška rozlitím. Odebere se vzorek směsi a 

nalije se do předpisového trychtýře umístěného na podložce s vyznačeným optimálním 

rozlitím 21-24 mm. Poté se trychtýř nadzvedne a přeměří se rozlitý koláč svinovacím 

metrem. 
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5. Kontrola způsobilosti pracovníků 

 Každý pracovník musí být poučen o provozu na stavbě a proškolen o BOZP a PO. 

Musí prokázat svou odbornou způsobilost (průkazy, certifikáty atd.). Pracovníci mohou být 

podrobeni dechové zkoušce 

 

6. Kontrola strojů 

Provede se vstupní revize – technické listy, emise, poruchy, poškození. Elektrické 

přístroje navíc nesmějí probíjet. Nevyhovující stroje nesmí být používány.   

 

7. Kontrola klimatických podmínek 

Při příchodu na pracoviště případně před započetím prací se musí zkontrolovat 

teplota. Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek je možné pracovat nebo 

jaká opatření je nutno provést. Ukládání cementové směsi,  hutnění  a zrání musí probíhat 

v rozsahu od 5°C do 25°C. Prostor musí být při betonáži v letních měsících  

zabezpečen proti vzniku průvanu tak, aby nedocházelo k nerovnoměrnému vysychání 

povrchu směsi (utěsnění oken, vrat a dveří). Při betonáži v zimních měsících musí být 

prostor temperován tak, aby teplota v interiéru neklesla pod 5°C. 

 

8. Kontrola dilatace 

Kontrola umístění dilatačních pásků okolo obvodu místnosti, všech vystupujících 

konstrukcí a chráničky instalací. Dilatační spáry v ploše budou tvořeny hliníkovými L 

profily a PE fólií. Umístění dilatačních pásků se bude kontrolovat podle dokumentace, 

kterou dodá dodavatel lité směsi. 

 

9. Kontrola podlahových vpustí 

U vpustí kontrolujeme napojení na kanalizaci a výšku horní hrany podle projektové 

dokumentace. 

 

10. Kontrola výšky lité vrstvy 

Před litím směsi se naposledy ověří správnost vynesených nivelet a tloušťka vrstvy 

se porovná s projektovou dokumentací. 
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11. Kontrola lití a hutnění 

Při lití cementové směsi se kontroluje, zda je směs litá rovnoměrně. Potěr se musí 

nalévat z maximální výšky 20 cm od ústí hlavice čerpadla po zaměřenou niveletu. 

Následně se musí potěr odvzdušnit pomocí vibračních latí. Hutní se ve třech krocích. První 

dva se hutní až k podkladu, potřetí jen po povrch. Musí se dbát na směr hutnění ↑↓, nikoliv 

↔. Hutní se po jednotlivých místnostech a co nejdříve po nalití cementové směsi.  

 

12. Kontrola podmínek pro tuhnutí 

Podmínky se hlídají pro určení doby, po jaké je možné podlahu zatížit. Pochůznost 

vrstvy je možná po 24-48 hodinách dle vlhkostních a teplotních podmínek. Částečné 

zatížení(lehké stavební práce bez bodového zatížení) je možné po 4-5 dnech. 

 

13. Kontrola rovinnosti a povrchu 

Kontroluje se rovinnost povrchu, která je dána mezní odchylku ±2 mm/2 m. Dále 

pak se kontroluje, jestli u stěn a prostupujících instalací vyčnívají dilatační pásky 

minimálně 20 mm nad nově zbudované roznášecí desky. Dále se kontroluje spád v 

místnostech předepsaných projektovou dokumentací. 

 

14. Kontrola schody s projektovou dokumentací  

Nakonec se provede vizuální kontrola, zda byla vrstva provedena ve všech 

požadovaných místnostech a jestli hotová podlaha splňuje požadavky uvedené 

v projektové dokumentaci. Provádí se kontrola celistvosti hmoty, zkouška 

pevnosti, zkouška zbytkové vlhkosti. Požadované hodnoty vlhkosti jsou pro 

paronepropustné nášlapné vrstvy (dlažba, PVC,..) 0,5 % a pro parkety vlysy, 

 lamináty 0,3 %. 
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druhu materiálu Dle dodacího listu M,ST Každá 

dodávka

Vizuálně, 
měřením, 
zkouškou

SD, 
protokol

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

Kontrola platnosti průkazů a 
certifikátů

591/2006 Sb.     
362/2005 Sb. ST Jednorázově Vizuální SD

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

Omamné látky, alkohol 591/2006Sb. ST, M Průběžně
Vizuální, 
dechová 
zkouška

SD
jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

5
Kontrola 

strojů
Kontrola technického stavu nařízení vlády č. 

378/2001 Sb. M, strojník Průběžně Vizuální SD
jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

6
Kontrola 

klimatických 
podmínek

Kontrola teplot a vlhkosti TP, 591/2006 Sb. ST Průběžně Vizuální, 
měření SD

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

7

Kontrola 
dilatace a 
separační 

vrstvy

Kontrola provedení okrajových 
pásků a podkladní PE fólie ČSN 74 4505, TP OT,ST Jednorázově Vizuální SD

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

8 Kontrola 
povrchu ČSN 74 4505,TP ST, M Jednorázově Vizuální, 

měřením SD
jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

9

Kontrola 
shody s 

projektovou 
dokumentací 

Shoda hotové konstrukce s 
projektovou dokumentací a 

dodržení předepsaných 
podmínek

ČSN 74 4505,TP OT,ST,M Jednorázově Vizuální, 
měřením

SD, 
protokol

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

jméno:                        
dne:                              
podpis:

OT - Odborný technik
                         TP- TECHNOLOGICKÝ PŘEDPISLEGENDA: ST - STAVBYVEDOUCÍ

SP - STATIK PROJEKTANT
TDS - TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA    SD - STAVEBNÍ DENÍK
 M - MISTR                                                          PD - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - PODLAHOVÉ KONSTRUKCE (NÁŠLAPNÁ VRSTVA - LAMINÁT)
VS

TU
PN

Í

2 Převzetí 
pracoviště

M
EZ

IO
PE

R
A
Č
N
Í

4
Kontrola 

způsobilosti 
dělníků

VÝ
ST

U
PN

Í
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POPIS JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROTOKOLU 

 

1. Kontrola PD 

 Správnost a platnost projektové dokumentace, úplnost a rozsah. Projekt musí být 

potvrzen autorizovaným projektantem a investorem. Musí být schválen příslušným stavebním 

úřadem. 

 

2. Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště se musí zkontrolovat stav oplocení – poškození, chybějící kusy, 

výška min 1,8m. Dále se zkontroluje stav dočasných komunikací, skládek, informačních a 

příkazových tabulí. 

  Celá plocha vymezená oplocením se vizuálně zkontroluje, aby se zjistili případné 

nedostatky či poškození, za které jsou zodpovědné předchozí pracovní čety. Pochybné nálezy 

se vyfotí a zapíší do stavebního deníku k případné pozdější reklamaci.   

Podkladem je separační PE vrstva, u které se zkontroluje, zda je povrch souvislý a 

neporušený bez trhlin a s dostatečnými přesahy. Okraje musí být pevně přelepeny páskou k 

podkladu. Vlhkost konstrukce max. 0,3 % . O vykonaných kontrolách se provede zápis do 

stavebního deníku. 

 

3. Kontrola materiálu 

Před přebírkou materiálu se provede vizuální kontrola. Množství a druh musí 

odpovídat  dodacím listům. Kvalita dodaných materiálů je dokladována certifikáty a 

prohlášeními o shodě výrobce. Materiál nesmí být porušen či znehodnocen.  

 

4. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Každý pracovník musí být poučen o provozu na stavbě a proškolen o BOZP a PO. 

Musí prokázat svou odbornou způsobilost (průkazy, certifikáty atd.). Pracovníci mohou být 

podrobeni dechové zkoušce. 

 

5. Kontrola strojů 

Provede se vstupní revize – technické listy, emise, poruchy, poškození. Elektrické 

přístroje navíc nesmějí probíjet. Nevyhovující stroje nesmí být používány.   
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6. Kontrola klimatických podmínek 

Při příchodu na pracoviště případně před započetím prací se musí zkontrolovat teplota 

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

opatření je nutno provést. Lamely musejí být minimálně 48hodin v místnosti, kde budou 

použity a teplota  nesmí klesnout pod 17°C, vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 

50-65%.  

 

7. Kontrola dilatace 

Kontrola dilatačních pásků okolo obvodu místnosti a všech vystupujících konstrukcí. 

Lamely se nesmí nikde přímo dotýkat pevných konstrukcí. 

 

8. Kontrola povrchu nášlapné vrstvy 

Při průchodu po podlaze nesmí docházet k „praskání, vrzání“ či jiným akustickým 

projevům,  popřípadě se nadzvedávat či  propadat při zatížení. Po této kontrole se mohou 

nainstalovat soklové lišty. 

 

9. Kontrola schody s projektovou dokumentací  

Nakonec se provede vizuální kontrola, zda byla vrstva provedena ve všech 

požadovaných místnostech a jestli hotová podlaha splňuje požadavky uvedené 

v projektové dokumentaci.  
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1.  Legislativa 

Základní pravidla a popis bezpečnosti, při technologické etapě provádění podlah. 

Požadavky pro dodržování BOZP jsou v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“ Nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb. „ O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“ a 

Zákon č. 309/ 2006 Sb., který upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně- právní vztahy. Dále je důležité 

dodržovat požadavky v Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „ O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky“. 

 

2. Požadavky na staveniště 

 

2.1  Obecné požadavky 

Prostor staveniště musí být zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob, aby 

nedošlo k odcizení majetku či zranění náhodného kolemjdoucího. Z tohoto důvodu musí 

být obehnáno plotem o výšce min 1,8m s uzamykatelnými branami a brankami. 

Zabezpečení staveniště zajišťuje zhotovitel. Ohraničení musí být viditelné i za 

snížené viditelnosti. Tato opatření budou pravidelně kontrolována. Dále musí zajistit 

označení všech vstupů a příjezdových komunikací  bezpečnostní značkou „Nepovolaným 

vstup zakázán“ , její vzhled je dán Nařízením vlády č.11/2002 sb. 

 

 
obr. I.01 nepovolaným vstup zakázán 
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Podle Vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, musí 

být všechny vjezdy pro vozidla na staveniště označeny dopravními značkami, které jsou 

popsány v dané vyhlášce. Před výjezdem na komunikaci bude umístěna značka: stůj, dej 

přednost v jízdě. Na komunikacích v opačném směru budou umístěny výstražné značky: 

pozor, výjezd vozidel stavby. 

 Kvůli možné jazykové bariéře osob, pohybujících se na staveništi, budou nařizující a 

informační tabule opatřeny vhodnými symboly a piktogramy.  

Je nutné umísťovat materiál, nářadí a pomůcky tak, aby nedošlo k jejich pádu, 

sklouznutí nebo shození větrem z výšky. Vstupy  do objektu se zajistí záchytnými 

stříškami. Všichni pracovníci musí používat ochranné přilby. Musí být také dodržena 

pravidla pro skladovaní materiálu, aby svou nestabilitou neohrozily zdraví a bezpečnost 

osob. 

Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí být chránění proti 

případnému proříznutí podrážky obuvi ostrohrannými částmi materiálů. Proti tomuto 

nebezpečí se předchází včasným úklidem a odstraněním materiálu s ostrohrannými 

částmi. Pracovníci musí být vybaveni pracovní obuví s pevnou podrážkou. 

Pro pohyb mezi jednotlivými patry bude sloužit i trvalé schodiště uvnitř stavby, 

které musí mít rovný a nepoškozený povrch podest a schodišťových stupňů. Tento 

prostor musí být udržován volný, aby byl umožněn volný a bezpečný průchod. 

V případě proběhu prácí v zimním období je potřeba zajistit OOPP proti chladu 

a dešti a umožnit pracovníkům trávit přestávky v teplé místnosti. 

Udržování průchodných a volných chodeb, čištění a úklid podlah, pochůzných 

ploch a komunikací, aby nedocházelo k podvrtnutí nohy při chůzi osob. V zimním 

období a za deštivého počasí musí být především vstupy do objektu řádně čištěny, musí 

být odstraněna námraza a sníh. Ve večerních hodinách , za snížené viditelnosti nebo 

tmavých místnostech (např.: v suterénech ) je nutné zajistit el. osvětlení. 

 Na staveništi musí být koordinátor BOZ, který dbá na bezpečnost. Všechny osoby 

pohybující se v areálu stavby jsou povinni řídit se jeho rozhodnutími.  

V případě úrazu bude na vrátnici umístěna lékárnička s kompletním obsahem, kontaktní 

údaje nejbližší lékařské pohotovosti a seznam čísel nouzových telefonních linek. 
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2.2 Zařízení pro rozvod energie 

 Zařízení pro rozvod el. energie k pracovištím bude chráněno před klimatickými 

vlivy. Přístup k tomuto zařízení budou mít pouze osoby odborně způsobilé. Staveništní 

rozvody budou viditelně označeny a  identifikovány. Hlavní vypínač bude snadno 

přístupný a viditelně označený. Bezpečností nařízení, snižující riziko poranění elektrickým 

proudem, vzniku požáru nebo výbuchu: 

- Stavební rozvaděč musí být navržen tak, aby nebyl zdrojem nebezpečí. 

- Rozvaděč musí splňovat požadavky uvedené v příslušných normách, a 

v stanovených časových intervalech kontrolován. 

- Elektrická zařízení, která nejsou v danou chvíli používána, musí být vypnuta a 

odpojena od přívodu elektrické energie. 

- Elektrická zařízení, vykazující poruchu nebo poškození, nesmí být zapojena 

k přívodu elektrické energie. 

 

2.3 Pohyb na staveništi 

- Komunikace pro pěší musí být široká minimálně 750mm, při obousměrném 

provozu 1500 mm. 

- Překážky na komunikaci musí být viditelně označeny 

- Podlahy a komunikace budou pravidelně udržovány. 

- Zabránit přístupu k místům na střechách, kde se nepracuje a kde jejich volné 

okraje nejsou zabezpečeny proti volnému pádu. Otvory do výtahové šachty 

musí být v každém podlaží zabezpečeny proti pádu osob dřevěnými zábranami. 

 

3.  Požadavky na bezpečný provoz strojů 

 Obsluhovat stroje může pouze osoba, která vlastní průkaz strojníka, nebo má   

         odbornou způsobilost pro práci s daným strojem, popřípadě absolvent školení. 

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

mohli poskytnout první pomoc v případě zranění. 

- Na stavbě musí být přístupný telefon s kontakty a integrovaný záchranný 

systém. 

- Obsluha stroje musí užívat předepsané ochranné pomůcky. 

- Strojník musí provádět pravidelné kontroly stroje. Záznam o nich zapíše do 

stavebního deníku. 

- Stroj, vykazující poruchu nebo poškození, nesmí být používán 
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- Po skončení práce musí být stroj zajištěn proti zneužití neoprávněnou osobou. 

- Stroj musí být používán podle návodu výrobce. 

- Stroj smí přejíždět přes elektrické kabely pouze v případě, že jsou dostatečně 

chráněny. 

 

4.  Požadavky na bezpečnost při provádění prací  

 Ruční nářadí : 

- Užívání pomůcek k ochraně zraku.  

- Řídit se manuálem výrobce  nářadí. 

- Používání nepoškozeného nářadí, především dobré ostří u nožů a ručních pil, 

pevné uchycení násady, úchopová část nářadí bez prasklin. Je nutné udržovat 

suché a čisté rukojeti a úchopové části, aby nedošlo k vyklouznutí nářadí z 

ruky. 

- Nádoba určená k míchání musí být zabezpečená proti pohybu na podlaze. Je 

přísně zakázáno sahat do nádoby s míchanou hmotou za chodu míchadla anebo 

odstraňovat z míchacího nástroje odpad rukou.  

- Aby nedocházelo k namotání oděvu respektive jeho volných částí nebo vlasů na 

rotační nástroj, musí být voleno vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících 

částí. 

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

vypnutý. 

- Při hutnění musí být pracovníci chráněni proti vibracím vzniklým díky 

působení vibrátoru, a to použitím ochranné rukojeti na ohebné hřídeli a 

dodržením podmínek stanovených v návodu k použití (dodržení klidových 

bezpečnostních přestávek). 

- Případné připojování a opravy el. přívodů musí provádět kvalifikovaný 

elektrikář, který také provádí pravidelné kontroly ochrany proti dotykovému 

napětí, izolačního stavu trafa a revize el. zařízení. 
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PŮVODNÍ SKLADBY



NÁŠLAPNÁ VRSTVA
LITÁ CEMENTOVÁ PODLAHA        50 mm
SEPARAČNÍ PE FOLIE                     2 mm
MINERÁLNÍ VLNA PODLAHOVÁ    40 mm
PAROZÁBRANA PE FOLIE               2 mm
ŽB DESKA                                     200 mm

NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Výhody lité cementové podlahy oproti betonové mazanině:

 - Lze jej použít jak v suchém, tak i v mokrém prostředí.
 - Zajistí dostečně rovný pevný a odolný povrch pro libovolnou
   nášlapnou vrstvu.
 - Odpadá nutnost výztužné ocelové sítě a s tím spojená
   pracnost a pořizovací náklady.
 - Nad touto vrstvou není potřeba zřizovat žádné další vyrovnávací
   potěry či stěrky,které obecně patří k nejdražším materiálům
   používaných u podlahových kcí.

Pro následující cenové srovnání původního a nového návrhu
volím původní skladbu "J".



List č.3Stavba: 01

01Objekt:

Rozpočet: 01 podlahy

podlahy 

domov pro seniory

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25631312621R001 m3 267.06550 3,220.00 859,950.91

804.85 214,947.67
645,003.242,415.15Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm631319171R002 m3 4,108.70000 252.00 1,035,392.40

252.00 1,035,392.40
0.000.00Dodávka:

Montáž:

Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  5,0, oka 100/100 mm631361921RT23 t 12.79038 30,680.00 392,408.86

4,622.58 59,124.55
333,284.3026,057.42Dodávka:

Montáž:

63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 2,287,752.17

713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci713121111RT14 m2 4,108.70000 21.00 86,282.70

21.00 86,282.70
0.000.00Dodávka:

Montáž:

Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE713191100RT95 m2 4,108.70000 30.40 124,904.48

22.40 92,034.88
32,869.608.00Dodávka:

Montáž:

Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE713191100RT96 m2 4,108.70000 30.40 124,904.48

22.40 92,034.88
32,869.608.00Dodávka:

Montáž:

Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 40 mm63151443R7 m2 4,108.70000 181.00 743,674.70

0.00 0.00
743,674.70181.00Dodávka:

Montáž:

713 Izolace tepelnéCelkem za: 1,079,766.36

777 Podlahy ze syntetických hmotDíl:
Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-100AT, tl. 5777551482R008 m2 4,108.70000 315.00 1,294,240.50

156.74 643,997.64
650,242.86158.26Dodávka:

Montáž:

777 Podlahy ze syntetických hmotCelkem za: 1,294,240.50

Zpracováno programem BUILDpower S

List č.2Stavba: 01

01Objekt:

Rozpočet: 01 podlahy

podlahy 

domov pro seniory

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

Podlahy a podlahové konstrukce63 978,287.54 1,309,464.62 2,287,752.16HSV
Izolace tepelné713 809,413.90 270,352.46 1,079,766.36PSV
Podlahy ze syntetických hmot777 650,242.86 643,997.64 1,294,240.50PSV

2,437,944.30 2,223,814.72 4,661,759.02

Zpracováno programem BUILDpower S

- původní návrh

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO PŮVODNÍ SKLADBU PODLAHY



List č.3Stavba: 01

03Objekt:

Rozpočet: 100 pdl

nový návrh

domov pro seniory

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Potěr ze SMS Baumit, strojní zpracování, tl. 50 mm, Cementový 
potěr E 300

632418250RV21 m2 4,108.70000 465.50 1,912,599.85

134.40 552,209.28
1,360,390.57331.10Dodávka:

Montáž:

63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 1,912,599.85

713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci713121111RT12 m2 4,108.70000 21.00 86,282.70

21.00 86,282.70
0.000.00Dodávka:

Montáž:

Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE713191100RT93 m2 4,108.70000 30.40 124,904.48

22.40 92,034.88
32,869.608.00Dodávka:

Montáž:

Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE713191100RT94 m2 4,108.70000 30.40 124,904.48

22.40 92,034.88
32,869.608.00Dodávka:

Montáž:

Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 40 mm63151443R5 m2 4,108.70000 181.00 743,674.70

0.00 0.00
743,674.70181.00Dodávka:

Montáž:

713 Izolace tepelnéCelkem za: 1,079,766.36

Zpracováno programem BUILDpower S

List č.2Stavba: 01

03Objekt:

Rozpočet: 100 pdl

nový návrh

domov pro seniory

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

Podlahy a podlahové konstrukce63 1,360,390.57 552,209.28 1,912,599.85HSV
Izolace tepelné713 809,413.90 270,352.46 1,079,766.36PSV

2,169,804.47 822,561.74 2,992,366.21

Zpracováno programem BUILDpower S

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO NOVĚ NAVRŽENOU SKLADBU PODLAHY



NOVÝ NÁVRH

BETONOVÁ DLAŽAB                         50 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA +TERČE        25 mm (min)
HYDROIZOLACE PVC                       1,8 mm
BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU   40-55 mm
ŽB DESKA                                            200 mm

KROM ZMĚNY PODLAHOVÉ SKLADBY BYLO UPRAVENO KOTVENÍ ZÁBRADÍ
KVŮLI ELIMINACI RIZIKOVÝCH MÍST ZATÍKÁNÍ VODY

PŮVODNÍ A NOVĚ NAVRŽENÁ SKLADBA PRO TERASY A BALKÓNY
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ZÁVĚR 
  

Cílem bakalářské práce bylo popsat technologickou etapu provádění podlah. Práce 

obsahuje technologický předpis pro litou cementovou roznášecí vrstvu, která byla navržena 

místo původní betonové mazaniny. Tato změna byla navržena kvůli snížení pracnosti 

proto, že odpadá práce s aplikací výztuže a strhávání povrchu čerstvého betonu. 

V neposlední řadě má tato technologie také ekonomické výhody, které přímo souvisí 

s pracností, ale také odpadává nutnost aplikace dalších vyrovnávacích vrstev. 

Pro technologickou etapu byl vytvořen časový plán, bilance zdrojů v programu 

CONTEC a cenové srovnání skladeb v programu Build power. Práce se dále zabývá 

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

při práci a zařízením staveniště včetně dopravních tras materiálů. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČSN    Česká technická norma 

ČSN EN  harmonizovaná technická norma 

ČOV  čistírna odpadních vod 

PE  polyetylen 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CM %  karbidové metody zjišťováni vlhkosti 

PVC  polyvinylchlorid 

KZP  kontrolní a zkušební plán 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

NP- Nadzemní podlaží 

PP Podzemní podlaží 

č.  číslo 

p.č. číslo parcely 

tl. tloušťka 

ŽB  železobeton 

Sb.  sbírky 

NV  nařízení vlády 

NN  nízké napětí 

NTL  nízkotlaká plynovodní přípojka 

Ozn..  označení 

MJ měrná jednotka 

DN jmenovitá světlost ( diameter nominalis ) 

dxšxv  délka x výška x šířka 

OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 

ZS  zařízení staveniště 
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