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Abstrakt 

Bakalá�ská práce �e�í stavebn� technologickou etapu dokon�ovacích prací bytového 

domu v Oslavanech u Brna. Hlavní �ást práce tvo�í technologické p�edpisy. 

V p�edpisech je �e�eno provád�ní rozná�ecích vrstev podlah, ná�lapných vrstev podlah a 

také provád�ní vnit�ních omítek. Dále je v bakalá�ské práci �e�ena situace stavby se 

�ir�ími vztahy dopravních tras, zásady organizace výstavby, návrh strojní sestavy, 

kontrolní a zku�ební plány, bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci a polo�kový rozpo�et 

s �asovým harmonogramem.   
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Abstract 

Bachelor�s thesis deals with building technology of finishing works of the apartment 

house in Oslavany u Brna. The main part of the thesis addresses technological 

regulations. The regulations solve the technological process of bearing layer, wear layer 

and, also, inner plastering. The thesis also concerns itself with the block plan, the 

principles of organization of construction, proposition of mechanical composition, 

control and test plans, occupational health and safety (OHS/OH&S) and itemized 

budget with time schedule. 
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ÚVOD 

Tématem bakalá�ské práce je stavebn� technologická etapa dokon�ovacích prací 

bytového domu v Oslavanech u Brna. Konkrétn� se jedná o provád�ní roznášecích 

vrstev podlah, nášlapných vrstev podlah a provád�ní omítek. Jako roznášecí vrstvy jsou 

zvoleny dva druhy pot�r� a to anhydritový a cementový. Nášlapné vrstvy podlah tvo�í 

laminátové desky, keramická dlažba, PVC a epoxidové st�rky. Omítky budou �ešeny 

jako vícevrstvé a budou složeny z cementového post�iku a jádrové a štukové omítky. 

T�mito procesy se zabývají technologické p�edpisy. Dále bakalá�ská práce také �eší 

situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, zásady organizace výstavby, návrh 

strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány, bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci a 

položkový rozpo�et s �asovým harmonogramem.  
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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází na parcelách �íslo 673/1, 673/5, 673/7, 673/8, 673/9 

v katastrálním území Oslavany 713180. Vstup na staveništ� bude na jihovýchodní 

stran� pozemku v zadní �ásti, kde se bude napojovat na p�íjezdovou cestu nákupního 

centra. Podél celé jihovýchodní strany pozemku se nachází parkovišt� pro nákupní 

centrum situované stejným sm�rem. Kolem severozápadní �ásti pozemku protéká �eka 

Oslava. P�evážná v�tšina za�ízení staveništ� bude situována v severovýchodní �ásti. 

Stavba se nachází nedaleko centra m�sta. V nejbližším okolí se nachází základní škola, 

m�stský ú�ad, nákupní centrum a autobusová zastávka.  

1.2 Vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický 

pr�zkum, hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum 

apod.) 

Pro etapu dokon�ovacích prací nejsou tyto pr�zkumy vyžadovány.  

1.3 Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Správci sítí stanoví p�íslušná ochranná a bezpe�nostní pásma. �eka nebude stavbou 

nijak ohrožena.  

1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Nejedná se o poddolované území, jedná se ale o záplavové území. Protipovod�ové 

opat�ení budou �ešena dle protipovod�ového plánu m�sta Oslavany.  
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1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové pom�ry v území. 

Pro ú�ely staveništ� budou využívány pozemky ve vlastnictví m�sta Oslavany. 

S m�stem Oslavany bude o tomto využívání sepsána pat�i�ná smlouva. Stavba se 

nachází v blízkosti nákupního centra, jehož parkovišt� bude ovlivn�no pohybem strojní 

techniky. Odtokové pom�ry nebudou m�n�ny.  

1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

Na pozemku se nenachází žádné stavby, demolice tedy není pot�eba. Budou pokáceny 

veškeré d�eviny na pozemku. 

1.7 Požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu 

nebo pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 

Žádné takovéto pozemky nebudou zasaženy výstavbou. 

1.8 Územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Areál stavby je p�ístupný z p�íjezdové cesty, která je zárove� p�íjezdovou cestou 

k parkovišti nákupního centra. Tato cesta navazuje na silnici II/393, konkrétn� ulici 

nám�stí 13. prosince. Stavba se nachází v t�sné blízkosti autobusových zastávek. Bude 

provedeno napojení na sít� nízkého nap�tí, vodovodu, kanalizace a plynovodu.   

1.9 V�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související 

investice 

V�cné a �asové vazby nejsou známy.  
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  

2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Objekt bude sloužit k trvalému bydlení, jedná se o t�i bytové domy s ozna�ením SO 

101, SO 102 a SO 103. Každý bytový d�m má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží, 

v kterém se nachází sklepní prostory a prostory pro komer�ní využití. V každém 

nadzemním podlaží jsou t�i samostatné bytové jednotky s obytnou kuchyní a jednou až 

dv�ma ložnicemi. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

Stavba se nachází nedaleko centra m�sta. V nejbližším okolí se nachází základní škola, 

m�stský ú�ad, nákupní centrum a autobusová zastávka. Jedná se o t�i bytové domy 

spojené podzemním podlažím. Hlavní vchody do bytových dom� a vjezdy do 

podzemních garáží jsou umíst�ny na jihovýchodní stran� budov.  

Fasáda objekt� je t�íbarevná a to oranžová, žlutá a bílá. Na severozápadní stran� je 

fasáda �len�na lodžiemi, jejichž zábradlí je tvo�eno nerezovými trubkami. Objekt bude 

zast�ešen pomocí šikmé st�echy se sklonem 8°. 

2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Každá budova obsahuje suterén a t�i nadzemní podlaží. Suterén je vždy �ešen jako 

kombinace sklepních prostor�, ko�árkáren, úklidových místností, komer�ních prostor� a 

garáží. Do všech nadzemních podlaží se dostaneme pomocí dvouramenného schodišt�. 

V každém nadzemním podlaží jsou t�i bytové jednotky. Byty obsahují obytnou kuchyni, 

WC, koupelnu a jednu nebo dv� ložnice. Byty orientované na severozápadní stran�

budov mají dále p�ístup na lodžie.  

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérovost není �ešena v rámci práce. 
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2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba je �ešena tak, aby p�i jejím užívání nedošlo k nebezpe�í nehod, nap�. uklouznutí, 

pádu, zasažení elektrickým proudem apod. Stavba musí být užívána v souladu s danými 

p�edpisy.  

2.6 Základní charakteristika objekt�

2.6.1 Stavební �ešení 

Všechny objekty mají t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží. Domy budou založeny na 

vrtaných železobetonových pilotách pr�m�ru 600 mm. St�echa je �ešena jako šikmá se 

sklonem 8° a je tvo�ena d�ev�nými vazníky.  

2.6.2 Konstruk�ní a materiálové �ešení 

Obvodový pláš	 1.S je tvo�en �áste�n� ze železobetonu a dále z tvárnic Heluz 

Supertherm 40 STI tl. 400 mm. Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno tvárnicemi Heluz 

Supertherm 300 P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále 

betonovými tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží bude 

vyzdíván z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm a Heluz 

Supertherm 40 STI tl. 400 mm. Vnit�ní nosné zdivo bude tvo�eno z tvárnic Heluz 

Supertherm 300 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 24/49,7 P+D, tl 240 mm. 

P�í�ky budou vyzdívány z p�esných tvárnic YPOR tl. 100 mm. Jako nosná konstrukce 

st�echy budou sloužit d�ev�né vazníky. Svrchní vrstva st�echy bude tvo�ena 

trapézovými plechy Lindab LTP.  

V bakalá�ské práci bude zpracována etapa provád�ní omítek a podlah v objektu SO 103. 

Jako post�ik bude využita sm�s Cemix 052. Dále bude nanesena jádrová omítka Cemix 

032 v tlouš	ce 15 mm. Povrchovou vrstvu bude tvo�it štuková omítka Cemix 033, která 

ovšem nebude provedena v místech, kde bude lepen obklad. Omítka bude nanášena 

strojn�.  

Podklad pro konstrukci podlahy v suterénu bude tvo�it 200 mm tlustá základová deka. 

V nadzemních podlažích je podkladem železobetonová stropní deska s tlouš	kou 200 

mm.  
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Návrhy skladeb podlah v suterénu 

V suterénu se nachází t�i rozdílné skladby podlah a to:  

S3: 

- Epoxidový nát�r – ETERNAL stabil 

- Cementový pot�r CemFlow CF 20 tl. 150 mm 

- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan  

- Oxidovaný asfaltový pás V 40 K Barutekt  

- Asfaltový penetra�ní nát�r ALP – Penetral 

S9:  

- Keramická dlažba Rako Travertin 

- Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 57 mm 

- Separa�ní PE fólie BACHL 

- Kro�ejová izolace EPS T3500 tl. 80 mm 

- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan  

- Oxidovaný asfaltový pás V 40 K Barutekt  

- Asfaltový penetra�ní nát�r ALP – Penetral 

S13: 

- Epoxidový nát�r – ETERNAL stabil 

- Cementový pot�r CemFlow CF 20 tl. 70 mm 

- Separa�ní PE fólie BACHL 

- Kro�ejová izolace EPS T3500 tl. 80 mm 

- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan  

- Oxidovaný asfaltový pás V 40 K Barutekt  

- Asfaltový penetra�ní nát�r ALP - Penetral 
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Návrhy skladeb v nadzemních podlažích 

V nadzemních podlažích se nachází 3 typy nášlapných vrstev podlah. 

 S4: 

- Laminátové desky Kronopol Superior Line 

- Mirelon  

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 47 mm 

- Separa�ní PE fólie BACHL 

- Kro�ejová izolace EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

S5: 

- Keramická dlažba Rako Savana tl. 8 mm 

- Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 47 mm 

- Separa�ní PE fólie BACHL 

- Kro�ejová izolace EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

S11: 

- PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 mm 

- Samonivela�ní st�rka Mapei Planolit 315 tl. 3 mm 

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 47 mm 

- Separa�ní PE fólie BACHL 

- Kro�ejová izolace EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

V�tšina roznášecích vrstev, je navržena dob�e. Jedinou nevhodn� navrženou skladbou je 

skladba S9, kde roznášecí vrstvu v suterénu tvo�í anhydritový pot�r. Vzhledem k v�tší 

pravd�podobnosti výskytu vlhkosti zvolíme v této skladb� roznášecí vrstvu 

z cementového pot�ru. Ve všech skladbách suterénu bude oxidovaný asfaltový pás 

nahrazen pásem modifikovaným. V skladb� suterénu S3 bude z finan�ních d�vod�

nahrazeno 80 mm cementového pot�ru tepeln� izola�ními polystyrenovými deskami 

téže tlouš	ky. Další zm�na skladby podlahy bude provedena ve skladb� S4, kde budou 

laminátové desky tlouš	ky 10 mm nahrazeny deskami o tlouš	ce 8 mm a mocnost 

anhydritového pot�ru se zv�tší o 2 mm. Zm�ní se také tlouš	ka keramické dlažby, tedy 



21 

dlažba o mocnosti 10 mm bude nahrazena dlažbou tlouš	ky 9 mm. S touto zm�nou 

souvisí zv�tšení mocnosti anhydritového a cementového pot�ru v místech položení 

keramické dlažby o 1 mm.  

Nové skladby 

S3: 

- Epoxidový nát�r Nitoflor FC 130 

- Cementový pot�r CemFlow CF 20 tl. 70 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 

- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 

- 2x Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan tl. 4 mm 

- Asfaltový penetra�ní nát�r ALP - Penetral 

S9:  

- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm 

- Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 

- Cementový pot�r CemFlow CF 20 tl. 56 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 

- Kro�ejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 

- 2x Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan tl. 4 mm 

- Asfaltový penetra�ní nát�r ALP - Penetral 

S4: 

- Laminátové desky Classen Allegro tl. 8 mm 

- Mirelon tl. 3 mm 

- Anhydritová st�rka t�ídy AE 20 tl. 49 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 

- Kro�ejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

S5: 

- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm 

- Lepicí tmel Weber. for klasik 

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 46 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 
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- Kro�ejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

S11: 

- PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 mm 

- Samonivela�ní st�rka Mapei Planolit 315 tl. 3 mm 

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 47 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 

- Kro�ejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navrhován na veškeré budoucí možné zatížení p�sobící po dobu životnosti 

konstrukce. Budou spln�ny všechny požadavky na 1. i 2 MS. Únosnost stavebních 

materiál� je garantována výrobcem. 

2.7 Technická a technologická za�ízení. Zásady �ešení za�ízení, 

pot�eby a spot�eby rozhodujících médií.  

Staveništ� bude napojeno na hlavní staveništní rozvad��. Voda bude na staveništ�

dodávána pomocí ve�ejného vodovodu. Odpadní voda je vedena do ve�ejné kanalizace.  

2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Není �ešeno v rámci bakalá�ské práce. Požární zpráva bude vypracována samostatn�. 

2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

Není �ešeno v rámci bakalá�ské práce.  

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prost�edí.  

Stavba dodržuje normové požadavky na pracovní prost�edí, zejména co se tý�e 

požadavk� na ochranu proti hluku, kvalitu v�trání a osv�tlení. Pro pracovníky budou 
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zajišt�ny toalety a sprchy s teplou vodou. Veškeré pracovní stroje a mechanizace bude 

p�ed opušt�ním staveništ� o�išt�na. Stavba nebude negativn� ovliv�ovat životní 

prost�edí.  

2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

Ochranu p�ed radonem budou zabezpe�ovat natavené modifikované asfaltové pásy 

s nosnými vložkami z polyesterové rohože. Protipovod�ová opat�ení budou �ešena dle 

povod�ového plánu m�sta Oslavany.  

3.  P�IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Pro každý objekt zvláš	 budou z�ízeny p�ípojky na jihovýchodní stran� objektu. Objekty 

budou napojeny na sít� elektrického NN, pitného vodovodu a na kanalizaci splaškovou 

a deš	ovou. Jedinou spole�nou p�ípojkou bude p�ípojka plynu, která se bude nacházet 

na severozápadní stran� objektu SO 101. 

4. DOPRAVNÍ �EŠENÍ 

Pro p�íjezd k bytovým dom�m bude sloužit p�íjezdová cesta parkovišt� nákupního 

centra. Vjezd na tuto cestu se nachází na ulici nám�stí 13. prosince. Pro parkování 

obyvatel bytových dom� bude sloužit celkem 24 parkovacích míst, navržených 

v suterénech budov. P�ed vstupy do bytových dom� se nachází chodník o ší�ce 2300 

mm.  

5. �EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

Budou provedeny jen nezbytné terénní úpravy. Dále nebudou vysazovány žádné stromy 

ani vyseta tráva. Veškerá zbývající plocha kolem objekt� bude vydlážd�na.  
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6.  POPIS VLIV� STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ A 
JEHO OCHRANA 

Objekt neovlivní negativn� životní prost�edí. Veškeré splaškové vody budou 

vypoušt�ny do kanalizace skrz vybudované p�ípojky. Odpady vzniklé výstavbou budou 

odváženy a likvidovány na skládkách. P�i výstavb� bude postupováno dle platných 

norem a p�edpis�, nebudou tedy p�ekro�eny limitní hodnoty hluku. V míst� stavby se 

nenachází území vyžadující ochranu rostlin ani živo�ich�. Výstavbou nebudou narušeny 

ekologické funkce ani vazby v krajin�. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Ochrana obyvatelstva je spln�na základními požadavky stavebního �ešení stavby. 

8.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Jednotlivé pot�eby a spot�eby médií a hmot jsou uvedeny ve výkazu vým�r a 

technologických p�edpisech. Technologické p�edpisy dále obsahují soupis veškerých 

prací a materiál�. Spot�eby energií jsou vypo�teny a uvedeny v technické zpráv�

za�ízení staveništ�. 

8.2 Odvodn�ní staveništ�

Odtokové pom�ry staveništ� nebudou ovlivn�ny, jelikož se jedná o rovinatý pozemek.  
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8.3 Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

P�ípojky viz bod 3. Napojení na technickou infrastrukturu. Na dopravní infrastrukturu 

bude staveništ� napojeno pomocí p�íjezdové cesty k parkovišti nákupního centra. 

P�íjezdová cesta je napojena na silnici II. t�ídy �. 393. 

8.4 Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavbou budou ovlivn�ny okolní stavby a pozemky. Zejména pak p�íjezdová cesta 

parkovišt� nákupního centra, která bude využívána. Pro ú�ely staveništ� budou 

využívány pozemky ve vlastnictví m�sta Oslavany. S m�stem Oslavany bude o tomto 

využívání sepsána pat�i�ná smlouva. 

8.5 Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení d�evin 

Není nutno provád�t žádné demolice. Veškeré d�eviny budou pokáceny.  

8.6 Maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 

Budou provedeny do�asné zábory, které se budou nacházet na pozemcích ve vlastnictví 

m�sta Oslavany. S m�stem Oslavany budou v dostate�ném p�edstihu projednány 

všechny podmínky záboru a vytvo�ena pat�i�ná smlouva. 

8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i 

výstavb�, jejich likvidace 

Odpady budou t�íd�ny a likvidovány dle p�íslušné legislativy a to dle zákona �. 

185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky �. 383/2001 Sb., o obalech a vyhlášky �. 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�. 
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Tabulka zat�íd�ní odpad�: 

8.8 Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou provád�ny v pot�ebném rozsahu pro výstavbu základových 

konstrukcí. �ást zeminy pot�ebná k dokon�ovacím pracím bude skladována 

v severovýchodní �ásti staveništ�. Zbývající �ást zeminy bude odvezena na skládku. 

8.9 Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

Výstavba bude probíhat dle ustanovení uvedených v zákonech �. 17/1992 Sb., o 

životním prost�edí a �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny. Odpady budou 

t�íd�ny a likvidovány dle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky �. 383/2001 

Sb., o obalech a vyhlášky �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�.  Stroje 

používané na stavb� budou v dobrém technickém stavu. P�i výstavb� nebudou 

p�ekro�eny hlukové limity a prašnost. Nebude zne�išt�no ovzduší.  

Název Kód odpadu
Kategorie 

odpadu 
Zp�sob likvidace 

Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku 

Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku 

D�evo 17 02 01 O Odvoz do spalovny 

Plast 17 02 03 O Odvoz na skládku 

Keramika 17 09 04 O Odvoz na skládku 

Sm�sný stavební a demoli�ní odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 

Izola�ní materiály 17 06 04 O Odvoz na skládku 

Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz na skládku 

Tab. 1 Tabulka odpad�
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8.10 Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, 

posouzení pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci podle jiných právních p�edpis�

Bude se dbát BOZP. P�i pracích na staveništi se bude dodržovat na�ízení vlády 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na staveništích, zákon 309/2009 Sb., který upravuje další požadavky bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci.  

8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Není �ešeno.  

8.12 Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

Stavební práce budou probíhat p�i plném provozu. Výjezd ze staveništ� bude pat�i�n�

ozna�en.  

8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní 

stavby za provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i 

výstavb� apod.) 

Nejsou požadovány.  

8.14 Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Stavba byla zahájena v b�eznu 2013 a bude dokon�ena v �íjnu 2015. Technologická 

etapa dokon�ovacích prací bude probíhat od 8.4. 2015 do 29.9. 2015. 
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1. SITUACE 

Staveništ� se nachází nedaleko centra m�sta Oslavany. V jeho blízkosti se nachází 

m�stský ú�ad, autobusová zastávka a také nákupní centrum. �ást pozemk� staveništ� je 

ve vlastnictví investora, �ást pozemk� je pronajata od m�sta Oslavany. Podél celé 

severozápadní strany staveništ� protéká �eka Oslava. Jihovýchodní strana staveništ�

sousedí se zadlážd�ným nám�stím. V severovýchodní �ásti staveništ� se nachází v�tšina 

za�ízení staveništ� v�etn� šaten, kancelá�í stavbyvedoucího a skladu. 

2. ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

2.1  Trasa Autodomícháva�e 

Celé staveništ� bude p�ístupné z p�íjezdové cesty k nákupnímu centru. Tato cesta ústí na 

silnici II. t�ídy �. 393, na ulici nám�stí 13. prosince. Veškerý materiál na stavbu bude 

dovážen pomocí této cesty. Anhydritové a cementové sm�si budou dováženy 

z betonárky TBG BETONMIX a.s. sídlící na adrese Jihlavská 51, 642 00 Brno. Trasa 

domícháva�e povede nejprve po dálnici D1, dále pak po silnici I. t�ídy �íslo 23, z které 

se sjede na silnici II. t�ídy �. 394 a dále pak �. 393. Po délce celé trasy nejsou žádné 

úseky, které by m�ly zp�sobovat komplikace p�i doprav� sm�si. Celková délka trasy je 

24,6 km.  

�

Obr. 1 Trasa autodomícháva�e z betonárky na staveništ�



2.2 Trasa cisterny
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cisterny na suché sm�si 
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Obr. 2 Trasa cisterny na staveništ�
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Obr. 3 Poloha staveništ� v m�st� Oslavany 

3. ZDROJE 
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1. OBECNÉ INFORMACE  

1.1 Základní údaje o stavb�  

Staveništ� se nachází na ulici nám�stí 13. prosince, Oslavany. Jedná se o uskupení 3 

samostatn� stojících bytových dom�. Každý d�m má jedno podzemní podlaží 1.S, 

v kterém se nachází sklepní prostory, ko�árkárny, komer�ní prostory a také hlavní 

vstup. Dále každá budova obsahuje 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách. 

Domy budou založeny na vrtaných železobetonových pilotách pr�m�ru 600 mm. 

Obvodový pláš	 1.S je tvo�en �áste�n� ze železobetonu a dále z cihel Heluz Supertherm 

40 STI tl. 400 mm. Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno tvárnicemi Heluz Supertherm 300 

P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále betonovými 

tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží bude vyzdíván 

z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm. Vnit�ní nosné zdivo bude 

tvo�eno z tvárnic Heluz Supertherm 30 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 

24/49,7 P+D, tl 240 mm. P�í�ky budou vyzdívány z p�esných tvárnic YPOR tl. 100 mm. 

Objekt bude zast�ešen pomocí šikmé st�echy se sklonem 8°. Svrchní vrstva bude 

tvo�ena trapézovými plechy Lindab LTP 20.  

1.2 Základní údaje o konstrukci  

Technologický p�edpis je zpracován pro provád�ní hrubých podlahových konstrukcí 

v 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP. V suterénu bude hydroizola�ní vrstva tvo�ena dv�ma 

asfaltovými pásy, na kterých budou položeny tepeln� izola�ní polystyrenové desky EPS 

T3500 tlouš	ky 80 mm. Jako roznášecí vrstva v suterénu bude použit cementový pot�r 

CEMFLOW CF 20, který bude dosahovat tlouš	ky až 70 mm. V nadzemních podlažích 

budou jako kro�ejová izolace sloužit polystyrenové desky EPS T3500 tlouš	ky 15 a 30 

mm uložené ve dvou vrstvách. Roznášecí vrstvu bude tvo�it anhydritový pot�r 

ANHYMENT AE 20, jehož tlouš	ka se bude pohybovat v závislosti na nášlapné vrstv�

v hodnotách 47 – 49 mm. 
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2. MATERIÁL 

2.1 Skladby a použité materiály

2.1.1 Suterén 

S3 = S13: 

- Epoxidový nát�r Nitoflor FC 130 

- Cementový pot�r CemFlow CF 20 tl. 70 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 

- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 

- 2x Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan tl. 4 mm 

- Asfaltový penetra�ní nát�r ALP – Penetral 

S9:  

- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm 

- Lepicí tmel Weber. for klasik 

- Cementový pot�r CemFlow CF 20 tl. 58 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 

- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 

- 2x Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan tl. 4 mm  

- Asfaltový penetra�ní nát�r ALP – Penetral 

ALP – Penetral 

Balení  9 kg 

Spot�eba  0,35 kg/��

Obr. 4 Penetra�ní nát�r ALP - 
Penetral 



Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 
Baruplan 

Tlouš	ka 4,0 mm
Nosná vložka Polyesterová rohož

Ší�ka role 1 m

Délka role 10 m

Balení 10 
Hmotnost role 46 kg

Rolí na palet� 18

Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm

Tlouš	ka 

Dynamická tuhost 

Tepelný odpor 

Formát 
Balení 

Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 

Tlouš	ka 

Dynamická tuhost 

Tepelný odpor 

Formát 
Balení 

Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 

Tlouš	ka 

Dynamická tuhost 

Tepelný odpor 

Formát 
Balení 
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Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 

4,0 mm
Polyesterová rohož
1 m

10 m

10 �� (role) 
46 kg

18

Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm

80 mm 

10 MN/m3

1,82 m2.K/W 
1000 x 500 mm 

3,0 ��

Styrotrade EPS T3500 tl. 15 mm 

15 mm 

30 MN/m3

0,34 m2.K/W 
1000 x 500 mm 

16,5 ��

Styrotrade EPS T3500 tl. 30 mm 

30 mm 

15 MN/m3

0,68 m2.K/W 
1000 x 500 mm 

8,0 ��

Obr. 5 Asfaltový pás KV E 45 
Baruplan 

Obr. 6 Styrotrade EPS T3500

Asfaltový pás KV E 45 

Styrotrade EPS T3500



LDPE univerzální stavební fólie

Tlouš	ka 

Rozm�r role 

Rolí na palet�

Dilata�ní pás s fólií a samolep

Tlouš	ka 
Ší�ka 

Délka role  

Tepelná vodivost 

Dilata�ní profil Schlüter

Výška  
Délka 

Ší�ka  
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LDPE univerzální stavební fólie

0,1 mm 

4 x 25 m 

70 

fólií a samolepem 

10 mm 

100 mm 
50 m 

0,038 W/m.K 

Schlüter-DILEX-EP 

50 mm 
2500 mm 

10 mm 

Obr. 7 LDPE fólie

Obr. 8 Dilata�

Obr. 9 Dilata�
DILEX-EP

LDPE fólie

Dilata�ní pás

Dilata�ní profil Schlüter-
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Cementový pot�r CemFlow CF 20 

Pevnost v tlaku 20 Mpa 

Pevnost v tahu za ohybu 4 Mpa 
Objemová hmotnost zatvrdlé 
sm�si  

2100-2200 
kg.����

Zpracovatelnost  180 minut 

Smršt�ní  0,5 mm/m 

Minimální tlouš	ka vrstvy 50 mm 

Zaru�ená rovinnost  2 mm/2 m 

Objem autodomícháva�e 8 ��

2.1.2 Nadzemní podlaží 

S4: 

- Laminátové desky Classen Allegro tl. 8 mm 

- Mirelon tl. 3 mm 

- Anhydritový pot�r Anhyment AE tl. 49 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 

- Kro�ejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

S5: 

- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm 

- Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 48 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 

- Kro�ejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

S11: 

- PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 mm  

- Samonivela�ní st�rka Mapei Planolit 315 tl. 3 mm 

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 47 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie tl. 0,1 mm 

- Kro�ejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

Obr. 10 Cementový pot�r 
CemFlow CF 20 



42 

Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 

Pevnost v tlaku 20 Mpa 

Pevnost v tahu za ohybu 4 Mpa 
Objemová hmotnost zatvrdlé 
sm�si  

2000-2100 
kg.����

Zpracovatelnost  240 minut 

Smršt�ní  0,01 mm/m 

Minimální tlouš	ka vrstvy 35 mm 

Zaru�ená rovinnost  2 mm/2 m 

Objem autodomícháva�e 8 ��

Roznášecí vrstvy 
      

Materiál MJ Rezerva 
Spot�eba 
+ rezerva 

MJ/balení
Po�et 
balení 

Asfaltový penetra�ní nát�r ALP - 
Penetral 

kg 5% 101,700 9 12 

Modifikovaný asfaltový pás KV E 
45 Baruplan �� 10% 606,980 10 31 

Polystyren Styrotrade EPS T3500 tl. 
80 mm �� 5% 184,320 3 62 

Polystyren Styrotrade EPS T3500 tl. 
15 mm �� 5% 694,245 16,5 43 

Polystyren Styrotrade EPS T3500 tl. 
30 mm �� 5% 694,245 8 87 

LDPE univerzální stavební fólie tl. 
0,1 mm �� 10% 886,412 100 9 rolí 

Dilata�ní pás s fólií 10 x 100 mm m 5% 823,698 50 17 rolí 

Cementový pot�r CEMFLOW CF20 �� 5% 18,109 8 
3 
autodom.

Anhydritový pot�r ANHYMENT 
AE 20 �� 5% 33,990 8 

5 
autodom.

Tab. 2 Spot�eba použitých materiál� roznášecích vrstev 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava 

Anhydritové a cementové lité sm�si budou na stavbu dopravovány pomocí 

autodomícháva�e Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 8x4 z betonárky TBG 

Obr. 11 Anhydritový pot�r 
Anhyment AE 20 
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BETONMIX a.s. sídlící na adrese Jihlavská 51, 642 00 Brno. Celková délka trasy �iní 

asi 24,6 km. P�i dovozu materiálu bude dbáno na to, aby celková doba p�epravy 

cementového pot�ru nep�esáhla 180 minut. U p�epravy anhydritového pot�ru je tato 

doba 240 minut. Pro dopravu asfaltových pas� a kro�ejové izolace bude využit nákladní 

automobil MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou. Drobn�jší materiál, jako 

separa�ní folie a okrajové dilata�ní pásky, budou dovezeny pomocí dodávky Iveco 

Daily Furgon.

2.2.2 Sekundární doprava 

Pro p�esun litých sm�sí na místo uložení bude využito �erpadlo na pot�ry a lité podlahy 

Filamos V3, u kterého bude zajišt�na pat�i�n� dlouhá dopravní hadice minimální délky 

150 m. Zbývající materiál bude p�epravován ru�n� a pomocí stavebního výtahu, který 

bude navazovat na lešení obklopující budovu.  

2.3 Skladování  

Materiál, který bude dovážen na paletách, bude skladován v již hotových parkovacích 

garážích. Drobn�jší stavební materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. Bude 

dbáno na to, aby hydroizola�ní pásy byly skladovány ve vertikální poloze. Teploty 

uvnit� skladu by nem�ly klesnout pod +5 °C. Bude se dbát na to, aby veškeré sklady 

byly d�kladn� uzav�ené a uzam�ené, tím zajišt�né proti pov�trnostním vliv�m a 

krádežím.  

3. P�EVZETÍ PRACOVIŠT�

P�i p�evzetí pracovišt� musí být dokon�eny veškeré mokré procesy. Tzn. budou hotovy 

všechny svislé nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce a omítky, které 

budou vyzrálé. V budov� budou osazena okna, dve�ní ocelové zárubn� bez prah� a 

provizorní vstupní dve�e. Veškeré elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytáp�ní 

budou hotové a odzkoušené. Povrch podkladní vrstvy musí být suchý, pevný, rovný, 

�istý a bezprašný. Bude provedena kontrola všech doposud provád�ných prací a jejich 

shoda s projektovou dokumentací. Provedou se nutné vstupní kontroly podkladního 
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betonu. Pracovišt� p�evezme vedoucí pracovní �ety a o p�edání bude proveden zápis ve 

stavebním deníku. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Klimatické podmínky 

Práce budou provád�ny za p�íznivých podmínek. Teplota uvnit� objektu nesmí klesnout 

pod +5°C a p�esáhnout 25°C. Vlhkost uvnit� budovy se smí pohybovat v rozmezí 50 – 

65%. P�i provád�ní p�edevším v letních m�sících se musí dbát na to, aby v místnostech 

nevznikal pr�van a tím nedocházelo k velkému vysychání sm�sí.  

4.2 Vybavení staveništ�

Celé staveništ� bude oploceno drát�ným plotem do výšky 1,8 m. Na jihovýchodní 

stran� staveništ� se bude nacházet brána, která bude sloužit ke vstupu na staveništ� a 

doprav� materiálu. Pro stavební stroje bude ur�ena p�íjezdová cesta a na staveništi bude 

stanovena jejich p�esná poloha, viz výkres za�ízení staveništ�. Materiály budou 

skladovány na ur�ených místech. Dále budou také stanovena místa pro kancelá�

stavbyvedoucího, bu�ky pro pracovníky a hygienické zázemí. Elektrická energie bude 

zajišt�na z elektrického staveništního rozvad��e. Prosv�tlenost prostoru bude zajišt�na 

halogenovými reflektory. Všechny kontejnery budou napojeny na vodovod, kanalizaci a 

elektrický rozvad��. Na staveništi bude umíst�n uzamykatelný sklad, pro úschovu 

pracovního ná�adí. 

4.3 Instruktáž pracovník�

Nedílnou sou�ástí p�i provád�ní všech prací je i zajišt�ní maximální pé�e o ochranu 

zdraví p�i práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP a 

seznámeni s technologickými p�edpisy. Dále musí být seznámeni s projektovou 

dokumentací a musí být p�ítomni na školení o požární ochran�. O školeních bude 

proveden zápis ve stavebním deníku. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

Všichni pracovníci mají požadovanou klasifikaci a p�íslušné zkušenosti v oboru. Pro 

p�íslušný úkon budou pracovníci školeni a seznámeni s technologickými postupy. 

Pracovníci budou seznámeni a proškoleni BOZP. Veškeré práce budou provád�ny pod 

dozorem vedoucího �ety. 

5.1 Izolatérské práce 

- 1x izolatér (vedoucí �ety) – má platné osv�d�ení k provád�ní izolatérských prací, 

dokon�ené st�edoškolské vzd�lání v oboru a minimáln� 5 let praxe 

- 2x izolatér – proškolen v oboru, minimáln� vzd�lání ukon�ené výu�ním listem 

- 1x pomocný pracovník – proškolen v oboru 

5.2 Provád�ní roznášecích vrstev 

- 1x betoná� (vedoucí �ety) - má platné osv�d�ení k provád�ní betoná�ských prací, 

dokon�ené st�edoškolské vzd�lání v oboru a minimáln� 5 let praxe 

- 2x betoná� – proškolen v oboru, minimáln� vzd�lání ukon�ené výu�ním listem 

- 1x pomocný pracovník - proškolen v oboru 

6. STROJE A PRACOVNÍ POM�CKY 

6.1 Seznam hlavních stavebních stroj�

- Autodomícháva� Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 8x4 

- �erpadlo na tekuté pot�ry a lité podlahy Filamos V3 

- Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 

- Nákladní automobil MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou 

- Dodávka Iveco Daily Furgon 

- Renault Trafic 

- Nákladní automobil Iveco 120E18K 
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6.2 Menší stroje a ná�adí

- Pr�myslový vysava� Kärcher NT 70/2 ME 

- Hladi�ka betonu NTC: PT 900 

- Stavební plynový ho�ák MEVA IO71LK 

6.3 Seznam ná�adí

- Zednická lžíce 

- Nab�ra�ka 

- Duralová nivela�ní hrazda 

- Malí�ský vále�ek 

- Odlamovací n�ž 

- P�ítla�ný vále�ek 

- Ocelové hladítko  

- Lepící páska 

- Kbelíky 

- Kole�ka 

6.4 M��ící pom�cky

- Vodováha 

- Rota�ní laser samonivela�ní      

kyvadlový LAPR 100 

- Trojnožky na nivelaci 

- Svinovací metry 

- Hliníkové lat�

- Tesa�ská tužka 

- Teplom�r 

6.5 Osobní ochranné pracovní pom�cky 

- Pracovní od�v 

- Rukavice 

- Chráni�e sluchu 

- Reflexní vesty 

- Brýle 

- Ochranné p�ilby 

- Holínky 

- Pracovní obuv 
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7. POSTUP 

P�ed pokládkou kro�ejové izolace a hydroizolace musí být provedena kontrola povrchu 

stropní konstrukce a podkladního betonu. Plocha musí být dostate�n� pevná a vyzrálá 

(nejmén� 10 dní), odchylka rovinnosti podkladu max. ± 5 mm na 2m. Podklad dále 

musí být zbaven veškerého prachu, ne�istot a mastnoty.  

7.1 Hrubá podlahová konstrukce suterénu 

7.1.1 Penetrace podkladu a natavení asfaltových pás�  

Obsah plechovky s penetra�ním nát�rem d�kladn� promícháme. Penetra�ní nát�r 

nanášíme za studena a to rovnom�rn� pomocí malí�ských vále�k� tak, aby nevznikaly 

louže. Po zatuhnutí penetrace se p�istoupí k pokládání asfaltových pás�. Pásy se rozbalí 

a rozvinou do správné polohy. Poté se op�t do poloviny zp�t navinou na ocelovou 

trubku. Dále bude pomocí PB ru�ního ho�áku nah�ívána spodní �ást asfaltového pásu a 

následn� p�ikládána na pokladní beton, ke kterému bude p�itla�ována vále�kem. Role 

asfaltového pásu bude dále rovnom�rn� rozvíjena. Jednotlivé role budou nataveny 

s dostate�ným p�esahem a to min. 100 mm v podélném sm�ru a 150 mm v p�í�ném 

sm�ru. P�i natavování druhé vrstvy asfaltového pásu postupujeme obdobn�. Op�t 

nah�íváme spodní vrstvu horního pásu a p�ikládáme ke spodní a následn� p�itla�ujeme 

vále�kem. Ob� vrstvy pás� pokládáme ve stejném sm�ru, ale dbáme na to, aby se 

jednotlivé spoje pás� obou vrstev nep�ekrývaly a spoje nebyly nad sebou.  

�

Obr. 12 Natavení asfaltových pás�



7.1.2 Tepelná izolace

Polystyrenové desky EPS T

Jednotlivé desky k sob�

mezi deskami.  

7.1.3 Okrajový pásek, separa

Po dokon�ení pokládky kro

natáhnout a p�ilepit 

o�išt�né st�n� a p�itla�

kopírovala st�nu a nevzniklo úžlabí, na kterém by m

oblepení celého obvodu místnosti p

role fólie rozbalujeme kolmo na lití sm

vzhledem ke sm�ru lití sm

100 mm. Separa�ní fólií je nutno p

dokon�ení pokládky se snažíme o odstran

slepení kraj� lepicí páskou. 

profily ve dve�ních otvorech, které budou taktéž p

Obr. 13 Napojení dilata�

Obr. 14 Zp�sob ukládání separa

7.1.4 Lití cementové 

Výšku pot�ru ur�íme pomocí trojnožek, na kterých požadovanou výšku 

samonivela�ním rota�

1,5 m. Sm�s je nutné chránit p

pr�vanem, proto je dobré zatemnit okenní otvory
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izolace

Polystyrenové desky EPS T3500 za�neme klást v rohu místnosti a to nasucho a na sraz. 

sob� musí být co nejvíce p�itla�eny, abychom omezili p

Okrajový pásek, separa�ní vrstva a dilata�ní profily

ení pokládky kro�ejové izolace musíme okolo všech st

�ilepit dilata�ní pásky. Pásy se samolepícím proužkem p

� �itla�ujeme, aby se p�ichytily. V rozích dbáme na to, aby páska 

�nu a nevzniklo úžlabí, na kterém by m�l pot�r menší tlouš

oblepení celého obvodu místnosti p�istoupíme k pokládání separa�

fólie rozbalujeme kolmo na lití sm�si. Sm�r ukládání fólie je vždy opa

�ru lití sm�si. Jednotlivé pruhy p�ekládáme p�

�ní fólií je nutno p�esáhnout i svislý dilata�

ení pokládky se snažíme o odstran�ní vzduchových bublin zpod fólie

� lepicí páskou. Na zhotovenou separa�ní vrstvu budou uloženy dilata

�ních otvorech, které budou taktéž p�elepeny lepicí páskou.

Napojení dilata�ních pás� na separa�ní fólii 

�sob ukládání separa�ní fólie

Lití cementové pot�ru 

� �íme pomocí trojnožek, na kterých požadovanou výšku 

�ním rota�ním laserem. Jednotlivé trojnožky od sebe budou vzd

s je nutné chránit p�ed vysokými teplotami, p�ímým slune

vanem, proto je dobré zatemnit okenní otvory. 
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eny, abychom omezili p�ípadné spáry 

ejové izolace musíme okolo všech st�n a prostup�

. Pásy se samolepícím proužkem p�ikládáme k 

rozích dbáme na to, aby páska �ádn�

�l pot�r menší tlouš	ku. Po 

pokládání separa�ní fólie. Jednotlivé 
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�

íme pomocí trojnožek, na kterých požadovanou výšku nastavíme 

ním laserem. Jednotlivé trojnožky od sebe budou vzdáleny asi 

�ímým slune�ním sv�tlem a 
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K transportu bude použit Autodomícháva� Stetter C3 Basic. Pro následné �erpání sm�si 

použijeme �erpadlo Filamaos V3. P�ed zapo�etím �erpání a lití sm�si bude provedena 

zkouška konzistence rozlitím pomocí Haegermannova kužele. M��ení bude probíhat na 

suché rozlivové desce. Ideální rozliv se p�i tlouš	kách pot�ru nižších než 80 mm 

pohybuje mezi 230 a 260 mm. V p�ípad� p�ekro�ení hodnot je možné po konzultaci 

s dodavatelem sm�si p�idat �istou vodu nebo plastifikátor. Po p�idání vody musí op�t 

dojít k míchání sm�si, p�i�emž 1 �� mícháme minimáln� 1 minutu. �erpanou sm�s 

bude pracovník rozlévat po povrchu místnosti pomocí gumové hadice. Vždy za�ne od 

nejvzdálen�jšího konce místnosti a bude pokra�ovat sm�rem k východu. Maximální 

výška lití sm�si je 200 mm. Jakmile sm�s dosáhne cílené výšky, dojde k jejímu 

p�ekontrolování a následnému odstran�ní trojnožek. Po odstran�ní trojnožek m�žeme 

p�ikro�it k hutn�ní a kone�né nivelaci, která se provede vln�ním speciálními hrazdami 

b�hem dvou krok�. P�i prvním kroku se hrazda pono�uje na celou tlouš	ku pot�ru. 

B�hem druhého kroku bude hrazda pono�ována maximáln� do poloviny pot�ru a vln�ní 

bude probíhat kolmo na sm�r vln�ní prvního. Abychom zamezili smrš	ování, musíme 

v nejbližší dob� po nalití (5 – 24 hodin) a co nejd�íve po kone�ném znivelování, povrch 

ošet�it ochranným post�ikem. Post�ik je sou�ástí dodávky sm�si a dávkování je asi 0,1 

l/��. V následujících 2 až 3 dnech je nutné povrch udržovat ve vlhkém stavu, povrch 

tedy bude lehce kropen vodou. Po 28 dnech bude povrch p�ebroušen a následn� o�išt�n 

pomocí pr�myslového vysava�e od vzniklého prachu. Po 5 týdnech od lití sm�si bude 

povrch p�ipraven na pokládku nášlapné vrstvy.

�

Obr. 15 Lití cementového pot�ru a práce s hrazdou 
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7.2 Hrubá podlahová konstrukce nadzemních podlaží 

7.2.1 Kro�ejová izolace 

Polystyrenové desky BACHL EPS T3500 za�neme klást v rohu místnosti a to nasucho a 

na sraz. Jednotlivé desky k sob� musí být co nejvíce p�itla�eny, abychom omezili 

p�ípadné spáry mezi deskami. Po dokon�ení první vrstvy desek o tlouš	ce 15 mm 

m�žeme za�ít s pokládkou druhé vrstvy tlouš	ky 30 mm. Desky klademe na vazbu 

s první vrstvou. Je d�ležité, aby mezi deskami nevznikaly pr�b�žné spáry a proto se 

desky musí p�ekrývat minimáln� 250 mm v obou sm�rech.  

7.2.2 Okrajový pásek a separa�ní vrstva 

Viz bod 7.1.3 Okrajový pásek a separa�ní vrstva 

7.2.3 Lití samonivela�ního anhydritového pot�ru 

Výšku pot�ru ur�íme pomocí trojnožek, na kterých požadovanou výšku nastavíme 

samonivela�ním rota�ním laserem. Jednotlivé trojnožky od sebe budou vzdáleny asi 

1,5 m. Místnosti s rozdílnou výškou pot�ru je od sebe nutné odd�lit dilatací ve dve�ích. 

Anhydritovou sm�s je nutné chránit p�ed vysokými teplotami, p�ímým slune�ním 

sv�tlem a pr�vanem, proto je dobré zatemnit okenní otvory.  

K transportu bude použit Autodomícháva� Stetter C3 Basic. Pro následné �erpání sm�si 

použijeme �erpadlo Filamaos V3. P�ed zapo�etím �erpání a lití sm�si bude provedena 

zkouška konzistence rozlitím pomocí Haegermannova kužele. M��ení bude probíhat na 

suché rozlivové desce a ideální rozliv �iní 240 mm (± 20 mm). Pokud rozliv klesne pod 

220 mm, m�žeme p�idat do sm�si �istou vodu, to ale jen v p�ípad�, že doba od umíchání 

sm�si ve výrob� nep�ekro�ila 120 minut. Po p�idání vody musí op�t dojít k míchání 

sm�si, p�i�emž 1 �� mícháme minimáln� 1 minutu. P�ed �erpáním samotné anhydritové 

sm�si budou hadice �erpadla propláchnuty vápenným kalem. Veškerý kal bude 

zachycen do nádob a následn� likvidován. �erpanou sm�s bude pracovník rozlévat po 

povrchu místnosti pomocí gumové hadice. Vždy za�ne od nejvzdálen�jšího konce 

místnosti a bude pokra�ovat sm�rem k východu. Maximální výška lití sm�si je 200 mm. 

Jakmile sm�s dosáhne cílené výšky, dojde k jejímu p�ekontrolování a následnému 

odstran�ní trojnožek. Po odstran�ní trojnožek m�žeme p�ikro�it k hutn�ní a kone�né 
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nivelaci, která se provede vln�ním speciálními hrazdami b�hem dvou krok�. P�i prvním 

kroku se hrazda pono�uje na celou tlouš	ku pot�ru. B�hem druhého kroku bude hrazda 

pono�ována maximáln� do poloviny pot�ru a vln�ní bude probíhat kolmo na sm�r 

vln�ní prvního. V prvních 24 hodinách po lití sm�si se nesmí do objektu vstupovat, z 

d�vodu zamezení pr�vanu. V následujících 48 hodinách na povrch nelze vstupovat. Po 

dvou dnech se již povrch stává únosným a je nutné odstranit veškeré zatemn�ní a zajistit 

v�trání interiéru a tím dostate�né vysychání sm�si. Následuje 28 dní trvající 

technologická pauza, po které se povrch p�ebrousí a následn� o�istí od vzniklého prachu 

pomocí pr�myslového vysava�e. Po 6 týdnech od lití sm�si bude povrch p�ipraven na 

pokládku nášlapné vrstvy. 

8. JAKOST A KONTROLA     

8.1 Kontrola vstupní 

- Kontrola shody s projektovou dokumentací 

- Kontrola rovinnosti podkladu (± 5 mm na 2 m) 

- Kontrola �istoty podkladu 

- Kontrola pevnosti podkladu 

- Kontrola stroj� a nástroj�

- Kontrola kvality dodaného materiálu, ozna�ení materiálu a shody s projektovou 

dokumentací 

- Kontrola rozlitím (pomocí Haegermannova kužele, hodnoty v rozmezí 220 – 

260 mm) 

8.2  Kontrola meziopera�ní 

- Pr�b�žná kontrola jednotlivých vrstev podlahy 

- Kontrola t�snosti hydroizola�ních spoj�

- Kontrola dostate�ného p�ekrytí spoj� asfaltových pás�

- Kontrola provád�ní a neporušenost PE fólie  

- Dodržování maximální výšky lití anhydritové a cementové sm�si 

- Kontrola správnosti lití sm�sí 
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- Kontrola zatemn�ní místnosti a následného odtemn�ní a v�trání 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola dodržení technologických p�estávek 

8.3 Kontrola výstupní 

- Kontrola rovinnosti (maximální odchylka ± 2 mm na 2 m) 

- Bezproblémový vzhled 

- Dodržení požadované výšky 

- Shoda s projektovou dokumentací 

- Zápis do stavebního deníku 

9. BEZPE	NOST  

- Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 

pracovníky s riziky pracovišt�. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Všichni pracovníci jsou povinni používat prost�edky osobní ochrany.  

- Budou dodržovány ustanovení následujících p�edpis�: 

1) Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

P�íloha 1 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

II. Za�ízení pro rozvod energie  

P�íloha 2 

III. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

VI. �erpadla sm�si a strojní omíta�ky 
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P�íloha 3 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

X.        Zednické práce  

XI.       Montážní práce 

2) Na�ízení vlády �.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 

3)  Vyhláška �. 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

4) Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

5) Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí. 

10. EKOLOGIE 

P�i stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního prost�edí. 

Sm�sný odpad se bude shromaž
ovat do p�istavených kontejner�, jejichž obsah bude 

likvidován firmou zprost�edkovávající tuto službu v m�st�. K navýšení hluku dojde jen 

v nezbytné mí�e, stejn� tak i nár�stu prachu. Bude dodržován no�ní klid. Dojde k 

minimálnímu narušení okolní zástavby.  

S odpady bude nakládáno dle zákona �.185/2001Sb., o odpadech, vyhlášky �. 383/2001 

Sb., o obalech a vyhlášky �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�. 
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Katalog odpad�: 

11. LITERATURA 

� VL�KOVÁ, Jitka. Technologie stavebních prací II. Brno: Vysoké u�ení technické, 

Fakulta stavební, 2005, 18 s. 

� Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

� Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveništi 

� �SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�

� �SN EN 13 859-1 Hydroizola�ní pásy a fólie – Definice a charakteristiky pás� a 

fólií podkladních pro pojistné hydroizolace 

� �SN EN 13 813 Pot�rové materiály a podlahové pot�ry 

� Vyhláška ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpad�

� Na�ízení vlády �.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 

� Vyhláška �. 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

� Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

� Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí 

Název Kód odpadu
Kategorie 

odpadu 
Zp�sob likvidace 

Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku 

Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku 

Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku 

Asfaltové sm�si obsahující dehet 17 03 01  N Odvoz na skládku 

Plast 17 02 03 O Odvoz na skládku 

Sm�sný stavební a demoli�ní odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 

Izola�ní materiály 17 06 04 O Odvoz na skládku 

Tab. 3 Tabulka odpad� etapy roznášecích vrstev 
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1. OBECNÉ INFORMACE  

1.1 Základní údaje o stavb�  

Staveništ� se nachází na ulici nám�stí 13. prosince, Oslavany. Jedná se o uskupení 3 

samostatn� stojících bytových dom�. Každý d�m má jedno podzemní podlaží 1.S, 

v kterém se nachází sklepní prostory, ko�árkárny, komer�ní prostory a také hlavní 

vstup. Dále každá budova obsahuje 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách. 

Domy budou založeny na vrtaných železobetonových pilotách pr�m�ru 600 mm. 

Obvodový pláš	 1.S je tvo�en �áste�n� ze železobetonu a dále z cihel Heluz Supertherm 

40 STI tl. 400 mm. Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno tvárnicemi Heluz Supertherm 300 

P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále betonovými 

tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží je bude vyzdíván 

z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm. Vnit�ní nosné zdivo bude 

tvo�eno z tvárnice Heluz Supertherm 30 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 

24/49,7 P+D, tl 240 mm. P�í�ky budou vyzdívány z p�esných tvárnic YPOR tl. 100 mm. 

Objekt bude zast�ešen pomocí šikmé st�echy se sklonem 8°. Svrchní vrstva bude 

tvo�ena trapézovými plechy Lindab LTP 20. 

1.2 Základní údaje o konstrukci  

Technologický p�edpis je zpracován pro provád�ní nášlapných vrstev podlah v 1.S, 

1.NP, 2.NP a 3.NP. V suterénu bude nášlapná vrstva tvo�ena dv�ma povrchy – 

epoxidovým nát�rem na cementovém pot�ru a dále keramickou dlažbou v místech 

komer�ních prostor�, umýváren a úklidových prostor�. V nadzemních podlažích, 

v �ástech byt� tvo�ících obytné kuchyn� a ložnice, budou nášlapnou vrstvou laminátové 

desky. V chodbách, koupelnách a WC bude položena keramická dlažba. Nášlapnou 

vrstvu p�edsíní byt� bude tvo�it PVC.  
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2. MATERIÁL 

2.1 Skladby a použité materiály

S3 = S13: 

- Epoxidový nát�r Nitoflor FC 130 

- Cementový pot�r CemFlow CF 20 tl. 70 mm 

- Separa�ní PE fólie BACHL 

- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm 

- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan  

- Oxidovaný asfaltový pás V 40 K Barutekt  

- Asfaltový penetra�ní nát�r ALP – Penetral 

Penetrace Redprime 31 

Balení  3 l 

Spot�eba  0,2 l/��

Epoxidový nát�r Nitoflor FC 130 

Doba zpracovatelnosti 2 hod. 
Doba mezi nát�ry 6- 24 hod. 

Doba zrání  7 dní 

Spot�eba 0,13 kg/��

Balení 5 kg 

Epoxidová podlaha 
     

Materiál MJ Rezerva
Spot�eba + 
rezerva 

MJ/balení
Po�et 
balení 

Epoxidový nát�r Nitoflor FC 130 kg 5% 22,973 5 5 
Penetrace Redprime 31 l 5% 22,090 3 8 

Tab. 4 Spot�eba materiálu na epoxidovou podlahu 

Obr. 16 Epoxid. Nát�r 
Nitoflor FC 130



S9:  

- Keramická dlažba T

- Lepidlo Mapei Adesilex P22

- Cementový pot�r Cemflow CF 20 tl. 58 mm

- LDPE univerzální stavební fólie 

- Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm

- Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan 

- Oxidovaný asfaltový pás V

- Asfaltový penetra�

S5: 

- Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm

- Lepidlo Mapei Adesilex P22

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 48 mm

- LDPE univerzální stavební fólie 

- Kro�ejová izolace BACHL EPS T3500 tl. 15 + 30 mm

U schodiš	ových stup��

tl. 28 mm, které budou ukládány na lepidlo 

Penetrace Mapei Primer G

Doba vysychání 
�ed�ní 
Spot�eba 

Balení 
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Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm 

Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 

�r Cemflow CF 20 tl. 58 mm

LDPE univerzální stavební fólie 

Izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 80 mm

Modifikovaný asfaltový pás KV E 45 Baruplan 

Oxidovaný asfaltový pás V 40 K Barutekt  

Asfaltový penetra�ní nát�r ALP – Penetral 

Keramická dlažba Taurus Granit tl. 9 mm

Lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm 

Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 48 mm

LDPE univerzální stavební fólie 

ejová izolace BACHL EPS T3500 tl. 15 + 30 mm

ových stup�� budou jako nášlapná vrstva využity teracové nástup

tl. 28 mm, které budou ukládány na lepidlo Mapei Adesilex P22 tl. 5 mm.

Penetrace Mapei Primer G

2 hod. 
1:3 s vodou 

0,15 kg/��

25 kg 

Obr. 17 Penetrace Mapei 
Primer G

 budou jako nášlapná vrstva využity teracové nástupnice SDN 

tl. 5 mm.

Penetrace Mapei 



Hydroizola�ní st�rka Mapei Monolastic

Zpracovatelnost  

Minimální tlouš	ka 1 vrstvy

Spot�eba 

Balení 

T�snící pás Mapeband PE 120

Odolnost proti tlaku

Ší�ka  
Délka role 

Rohové profily 

Lepidlo Mapei Adesilex P22

Objemová hmotnost
Spárování 
Zpracovatelnost 

Spot�eba 

Balení 
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� �rka Mapei Monolastic

1 hod. 

	ka 1 vrstvy 1 mm 

1,1 kg/��/mm 

20 kg pytle 

snící pás Mapeband PE 120

1,5 baru 

120 mm 
50 m 

Krabice 25 ks 

Lepidlo Mapei Adesilex P22

1600 kg/��

po 24 hod. 
45 min 

3,75 kg/��

25 kg 

Obr. 18 Hydroizol. st
Mapei Monolastic

Obr. 19 T�snící pás Mapeband PE 
120 

Obr. 20 Lepidlo Mapei 
Adesilex P22

Hydroizol. st�rka 
Mapei Monolastic

�snící pás Mapeband PE 

Lepidlo Mapei 
Adesilex P22
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Spárovací provazec Mapefoam 

Tlouš	ka  10 mm 

Délka  1000 mm 

Silikonový spárovací tmel Mapesil LM 

Balení  310 ml 

Spot�eba z jedné kartuše 6,2 m 

Dlažba Taurus Granit matná 150x150x9 mm 

Rozm�ry 148x148x9 mm 
Váha 19,2 kg 

Balení 0,61 ��

Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm 

Rozm�ry 198x198x9 mm 
Váha 28,2 kg 

Balení 1 ��

Obr. 21 Spárovací provazec 
Mapefoam 

Obr. 22 Silikonový spár. tmel 
Mapesil LM 

Obr. 24 Dlažba Taurus 
Granit 200x200x9

Obr. 23 Dlažba Taurus 
Granit 150x150x9
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Sokl Taurus Granit matná 
  
Rozm�ry 198x80x9 mm 
Váha 0,88 kg 

Balení 1 ks 

Teracová nástupnice SDN 
  
Délka 1100 mm 

Ší�ka 
286 mm, 292 
mm 

Hmotnost 65 kg/��

Spárovací hmota Keracolor FF 

Poch�znost 24 hod. 
Zpracovatelnost  2 hod. 
Spot�eba cca  0,4 kg/��

Balení 25 kg 

Obr. 27 Sokl Taurus Granit 

Obr. 25 Spárovací hmota 
Keracolor FF 

Obr. 26 Teracová nástupnice SDN 
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Podlaha z keramické dlažby 
      

Materiál MJ Rezerva
Spot�eba 
+ rezerva 

MJ/balení
Po�et 
balení 

Penetrace Mapei Primer G kg 5% 23,177 25 1 
Hydroizola�ní st�rka Mapei Monolastic kg 5% 128,621 20 7 
T�snící pás Mapeband m 5% 79,080 50 2 role 
Lepidlo Mapei Adesilex P22 kg 5% 749,356 25 30 
Spárovací provazec Mapefoam m 5% 240,756 1 241 

Silikonový spárovací tmel Mapesil LM ks 5% 229,3 6,2 
37 
kartuší 

Dlažba Taurus Granit matná 
150x150x9 mm �� 10% 28,077 0,61 46 

Dlažba Taurus Granit matná 
200x200x9 mm �� 5% 162,295 1 163 

Sokl Taurus Granit matná 200x80x9 
mm 

ks 10% 590,747 1 
591 
kus�

Teracová nástupnice SDN 
1100x286x30 mm 

ks 0% 22 1 
22 
kus�

Teracová nástupnice SDN 
1100x292x30 mm 

ks 0% 44 1 
44 
kus�

Spárovací hmota Keracolor FF kg 5% 64,918 25 3 pytle
Tab. 5 Spot�eba materiálu pro podlahu z keramické dlažby 

S4: 

- Laminátové desky Classen Allegro tl. 8 mm 

- Mirelon tl. 3 mm 

- Anhydritový pot�r Anhyment AE tl. 49 mm 

- LDPE univerzální stavební fólie  

- Kro�ejová izolace Styrotrade EPS T3500 tl. 15 + 30 mm 

Podložka Mirelon  

Tlouš	ka  3 mm 
Ší�ka  1100 mm 

Délka role 100 m 

Obr. 28 Podložka Mirelon



Laminátové desky Classen Alergo

Rozm�ry 
Tlouš	ka  

Balení 

Soklová lišta Classen KP 
40 

Rozm�ry 

Balení 

Lišty Hoco 

Materiál 
Rozm�ry 

Balení  

Vrut zápustný 3 x 50 
mm 

Pr�m�r 
Délka  
Materiál  

Balení 
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Laminátové desky Classen Alergo

1290 x 194 mm 
8 mm 

����

Soklová lišta Classen KP 

40 x 17 x 2400mm 

Kusy 

Plast 
33 x 11 x 70 mm 

50 ks 

Vrut zápustný 3 x 50 

3 mm 
50 mm 
Ocel 

Kusy 

Obr. 29 Laminát. desky Classen 
Alergo 

Obr. 30 Sokl. lišta Classen 
KP 40 

Obr. 31 Lišta Hoco

Obr. 32 Vrut zápustný 3x50 

Laminát. desky Classen 

Sokl. lišta Classen 

Lišta Hoco

Vrut zápustný 3x50 



Laminátová podlaha

Materiál 

Podložka Mirelon 3 mm ší
1100 mm 
Laminátové desky Classen Alergo
Soklová lišta Classen
Lišty Hoco 

Vrut zápustný 3 x 50 mm
Tab. 6 Spot�eba materiálu pro laminátovou podlahu

S11: 

- PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 mm 

- Samonivela�ní st�

- Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 47 mm

- LDPE univerzální stavební fólie 

- Kro�ejová izolace Styrotrade EPS T4000 tl. 15 + 30 mm

Penetrace Mapei Primer EP

Hustota 
Zpracovatelnost  
Spot�eba 

Balení 

Samonivela�ní st�rka Mapei Planolit 315

Hustota 
Zpracovatelnost  
Poch�znost 
Spot�eba 

Balení 
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Laminátová podlaha
    

MJ Rezerva
Spot�eba 
+ rezerva 

MJ/balení

Podložka Mirelon 3 mm ší�ky 
�� 5% 510,597 110

Laminátové desky Classen Alergo �� 5% 510,597 2
šta Classen m 5% 372,540 2,4

ks 5% 372,540 50

Vrut zápustný 3 x 50 mm ks 5% 1118,000 1
�eba materiálu pro laminátovou podlahu

PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 mm 

�ní st�rka Mapei Planolit 315 tl. 3 mm 

Anhydritový pot�r Anhyment AE 20 tl. 47 mm

LDPE univerzální stavební fólie 

ejová izolace Styrotrade EPS T4000 tl. 15 + 30 mm

Penetrace Mapei Primer EP

950 kg/��

5-6 hod. 

0,6 kg/��

20 kg 

� �rka Mapei Planolit 315

2000 kg/��

30 min. 
4 hod. 
1,6 kg/��/mm 

23 kg 

Obr. 33 Penetrace Mapei 
Primer EP

Obr. 34 Samonivela
st�rka Mapei

MJ/balení
Po�et 
balení 

110 5 rolí 

256 
2,4 178 
50 8 

1118 kus�

Penetrace Mapei 

Samonivela�ní 
�rka Mapei Planolit 315
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PVC Forbo Novilon Prima  
 

 
 

Celková tloušťka 2 mm 
Tloušťka nášlapné vrstvy 0,2 mm 
Šířka 2 m 

Délka role 30 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lepidlo Chemopren na podlahy 
 
Doba odvětrání  10 min. 
Spotřeba 250 ml/m� 

Balení 10 l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soklová lišta PVC 
 

 

Rozměry 23 x 30 mm 
Tloušťka  1,2 mm 

Balení 15 m 

  

Obr. 35 PVC Forbo 
Novilon Prima 

Obr. 36 Lepidlo 
Chemopren na podlahy 

Obr. 37 Soklová lišta PVC 



Sva�ovací š��ra  

Pr�m�r  

Balení 

P�echodová lišta oblá
  
Délka 
Ší�ka 
Maximální p�evýšení
Materiál 

P�ipevn�ní 

Práh dubový 

Délka 
Ší�ka 

Tlouš	ka 

Lepidlo Mamut Glue 
(High Track) 

Pevnost v tahu 
Pevnost ve smyku 
Doba vytvo�ení povrch. 
slupky 
Balení 
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4 mm 

1 m 

echodová lišta oblá

2700 mm 
40 mm 

�evýšení 8 mm 
Hliník 

Lepením 

800 mm, 900 mm 
100 mm 

20 mm 

Lepidlo Mamut Glue 

2,18 MPa 
1,40 GPa 

�ení povrch. 
10 - 15 min. 
290 ml 

Obr. 37 Sva�ovací š

Obr. 39 P�echodová lišta

Obr. 40 Práh dubový

Obr. 41 Lepidlo Mamut Glue

�ovací š��ra

�echodová lišta

Práh dubový

Lepidlo Mamut Glue
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PVC podlaha   
   

Materiál MJ Rezerva
Spot�eba + 
rezerva 

MJ/balení
Po�et 
balení 

Mapei Primer EP kg 5% 55,538 20 3 
Samonivela�ní st�rka Mapei 
Planolit 315 

kg 5% 442,866 23 20 

PVC Forbo Novilon Prima tl. 2 
mm �� 10% 96,659 60 2 role 

Lepidlo Chemopren na podlahy l 5% 92,264 0,25 
13 
plechovek

Soklová lišta PVC 23 x 30 mm m 5% 89,051 15 6 rolí 
Sva�ovací š��ra 4 mm m 5% 12,900 1 13 metr�

P�echodová lišta oblá ks 0% 43 1 43 kus�
Práh dubový 800x100x20 ks 0% 9 1 9 kus�
Lepidlo Mamut Glue ml 5% 475,650 290 2 kartuše 

Tab. 7 Spot�eba materiálu pro PVC podlahu 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava 

T�žší materiál, jako jsou keramické dlaždice nebo lepidla, bude na stavbu dopravován 

pomocí nákladního automobilu MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou, který 

materiál na paletách složí na skládku a meziskládku. Drobn�jší materiál, jako jsou nap�. 

spárovací tmely nebo PVC pásy, bude spole�n� s pracovním ná�adím dopraven pomocí 

dodávky Iveco Daily. Bude dbáno na správnou polohu materiálu p�i p�eprav� a jejich 

bezpe�né složení.  

2.2.2 Sekundární doprava 

Materiál bude v horizontálním sm�ru p�epravován ru�n� a pomocí kole�ek do 

stanovených skladových prostor. P�esun materiálu vertikáln� bude probíhat za pomoci 

stavebního výtahu, který bude navazovat na lešení obklopující budovu.  
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2.3 Skladování  

Materiál, který bude dovážen na paletách, bude skladován v již hotových garážích. 

Drobn�jší stavební materiál, jako jsou nap�íklad separa�ní provazce nebo silikonové 

tmely, bude skladován v uzamykatelném skladu. Bude dbáno na to, aby role PVC byly 

skladovány ve vertikální poloze. Teplota uvnit� skladu by nem�la klesnout pod +5 °C. 

Bude se dbát na to, aby veškeré sklady byly d�kladn� uzav�ené a uzam�ené, tím 

zajišt�né proti pov�trnostním vliv�m a krádežím.  

3. P�EVZETÍ PRACOVIŠT�

P�i p�evzetí pracovišt� musí být hotovy veškeré mokré procesy. Tzn. budou hotovy 

všechny svislé nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce a omítky, které 

budou vyzrálé. V budov� budou osazena okna a dve�ní zárubn� bez prah�. Veškeré 

elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytáp�ní budou hotové a odzkoušené. Povrch 

podkladní vrstvy musí být suchý, pevný, rovný, �istý a bezprašný. Bude provedena 

kontrola všech doposud provád�ných prací a jejich shoda s projektovou dokumentací. 

Provedou se nutné vstupní kontroly roznášecích vrstev. Pracovišt� p�evezme vedoucí 

pracovní �ety a o p�edání bude proveden zápis do stavebního deníku. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Klimatické podmínky 

Práce budou provád�ny za p�íznivých podmínek. Teplota uvnit� objektu nesmí klesnout 

pod + 5°C, p�i pokládce laminátových desek pod + 18°C a p�i provád�ní epoxidového 

nát�ru pod + 10°C. Vlhkost uvnit� budovy se smí pohybovat v rozmezí 50 – 65%. 

Minimální teplota podkladu pro lepení PVC musí být +18°C. Vlhkost cementového 

pot�ru m�že být maximáln� 5,0% u epoxidového nát�ru a 4,0% u keramické dlažby.  

U nášlapných vrstev pokládaných na anhydritový pot�r je maximální vlhkost podkladu 

0,5%. 
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4.2 Vybavení staveništ�

Celé staveništ� bude oploceno drát�ným plotem do výšky 1,8 m. Na jihovýchodní 

stran� staveništ� se bude nacházet brána, která bude sloužit ke vstupu na staveništ� a 

doprav� materiálu. Pro stavební stroje bude ur�ena p�íjezdová cesta a na staveništi bude 

stanovena jejich p�esná poloha, viz výkres za�ízení staveništ�. Materiály budou 

skladovány na ur�ených místech. Dále budou také stanovena místa pro kancelá�

stavbyvedoucího, bu�ky pro pracovníky a hygienické zázemí. Elektrická energie bude 

zajišt�na z elektrického staveništního rozvad��e. Prosv�tlenost prostoru bude zajišt�na 

halogenovými reflektory. Základní hygienické podmínky budou zajišt�ny mobilním 

WC, umývárnou a šatnami. Všechny kontejnery budou napojeny na vodovod, kanalizaci 

a elektrický rozvad��. Na staveništi bude umíst�n uzamykatelný sklad, pro úschovu 

pracovního ná�adí.  

4.3 Instruktáž pracovník�

Nedílnou sou�ástí p�i provád�ní všech prací je i zajišt�ní maximální pé�e o ochranu 

zdraví p�i práci všech pracujících. Pracovníci musí být proškoleni BOZP a seznámeni 

s technologickými p�edpisy. Dále musí být seznámeni s projektovou dokumentací a 

musí být p�ítomni na školení o požární ochran�. O školeních bude proveden zápis ve 

stavebním deníku. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

Všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a p�íslušné zkušenosti v oboru. Pro 

p�íslušný úkon budou pracovníci školeni a seznámeni s technologickými postupy. 

Pracovníci budou seznámeni a proškoleni BOZP. Veškeré práce budou provád�ny pod 

dozorem vedoucího �ety. 
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5.1 Provád�ní nášlapné vrstvy z laminátu 

- 1x podlahá� (vedoucí �ety) - má platné osv�d�ení k provád�ní podlahá�ských prací, 

dokon�ené st�edoškolské vzd�lání v oboru a minimáln� 5 let praxe 

- 3x podlahá� – proškolen v oboru, minimáln� ukon�ené vzd�lání výu�ním listem 

5.2 Provád�ní nášlapné vrstvy z PVC 

- 1x podlahá� (vedoucí �ety) - má platné osv�d�ení k provád�ní podlahá�ských prací, 

dokon�ené st�edoškolské vzd�lání v oboru a minimáln� 5 let praxe 

- 1x podlahá� – proškolen v oboru, minimáln� ukon�ené vzd�lání výu�ním listem 

5.3 Provád�ní nášlapné vrstvy z keramické dlažby 

- 1x poklada� (vedoucí �ety) - má platné osv�d�ení k provád�ní poklada�ských prací, 

dokon�ené st�edoškolské vzd�lání v oboru a minimáln� 5 let praxe 

- 3x poklada� – proškolen v oboru, minimáln� ukon�ené vzd�lání výu�ním listem 

5.4 Provád�ní epoxidového nát�ru 

- 1x nat�ra� (vedoucí �ety) - má platné osv�d�ení k provád�ní nat�ra�ských prací, 

dokon�ené st�edoškolské vzd�lání v oboru a minimáln� 5 let praxe 

- 1x nat�ra� – proškolen v oboru, minimáln� ukon�ené vzd�lání výu�ním listem 

6. STROJE A PRACOVNÍ POM�CKY 

6.1 Seznam hlavních stavebních stroj�

- Nákladní automobil MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou rukou 

- Dodávka Iveco Daily Furgon 

- Renault Trafic 

- Nákladní automobil Iveco 120E18K 
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6.2 Menší stroje a ná�adí 

- Ru�ní mícha�ka Hitachi UM16VST 

- Aku p�ímo�ará pila MAKITA DJV140RFJ

- �eza�ka na obklady a dlažbu Montolit Masterpiuma 440 mm 44P3 

- Horkovzdušná pistole na lino a PVC Romus 95080 Leister 

6.3 Seznam ná�adí

- Zednická lžíce 

- Zednická špachtle 

- Nab�ra�ka 

- Zubová st�rka 

- Duralová nivela�ní hrazda 

- Malí�ský vále�ek 

- �eza�ka na dlaždice 

- Vytla�ovací pistole 

- Ocelové hladítko  

- Svinovací metr 

- Lepící páska 

- Podkladní klínky 

- Distan�ní k�ížky 

- Ru�ní pilka na železo 

- Kbelíky 

- Kole�ka 

- D�rovka s kovovým ocelovým listem 

- Gumová pali�ka 

- St�rka z um�lé hmoty 

- Hadr 

- Smeták 

- Lopatka 

- Spárovací lži�ka 

- Houba 

- Odlamovací n�ž 

6.4 M��ící pom�cky

- Vodováha 

- Metry 

- Úhelník 

- Hliníkové lat�

- Tesa�ská tužka 

- Truhlá�ský úhelník 

- Teplom�r 

- Vlhkom�r 
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6.5 Osobní ochranné pracovní pom�cky 

- Pracovní od�v 

- Rukavice 

- Nákolenice 

- Obuv s m�kkou podrážkou 

- Brýle 

- Ochranné p�ilby 

- Pevná pracovní obuv 

7. POSTUP 

P�ed pokládkou nášlapných vrstev musí být provedena kontrola povrchu roznášecích 

vrstev. Plocha musí být dostate�n� pevná a vyzrálá, odchylka rovinnosti podkladu max. 

± 2 mm na 2 m. Podklad musí být zbaven veškerého prachu, ne�istot a mastnoty.  

7.1 Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce v suterénu 

7.1.1 Epoxidový nát�r 

Podklad musí být o�išt�n od prachu a volných mechanických �ástic. Relativní vlhkost 

podlahy nesmí být v�tší jak 5,0 %. Pomocí vále�ku naneseme na podklad ne�ed�nou 

penetraci, kterou necháme schnout následujících 6 hodin. Poté smícháme ob� složky 

epoxidového nát�ru a minimáln� 3 min. mícháme.  Nát�r nanášíme na povrch 

rovnom�rn� pomocí vále�ku ve dvou vrstvách. Druhý nát�r aplikujeme až po zaschnutí 

prvního, tj. minimáln� po 18 hodinách. Povrch je zcela vyzrálý po 7 dnech.  

7.1.2 Keramická a teracová dlažba  

Podklad bude o�išt�n, zameten a zbaven zbytk� prachu. Poté bude povrch pomocí 

vále�ku napenetrován. Penetrace bude na�ed�na v pom�ru 1:3 s vodou. Penetraci 

necháme schnout jednu hodinu. Mezitím bude provedena kontrola vzhledu dlaždic a 

také možnost sestavení pat�i�ných obrazc�. Lepidlo je dodáváno v kbelících a je 

p�ipraveno k okamžitému použití. Na podklad se nanese tenká vrstva lepidla, která se 

poté rozet�e zubovou st�rkou, která nám zajistí rovnom�rnou tlouš	ku lepidla. Za�átek 

pokládky dlaždic je vždy od vzdálen�jší st�ny sm�rem k východu z místnosti. Dlaždice 
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pokládáme na lepidlo 10 mm od st�ny, kam umístíme separa�ní provazec. Zajišt�ní 

pravidelných spár dosáhneme distan�ními k�ížky. Po položení dlaždice zkontrolujeme 

její polohu, zm��íme vodováhou a p�ípadn� gumovým kladívkem doupravíme. P�i 

lepení teracových nástupnic na stupn� postupujeme podobn� jako p�i lepení dlažby. Na 

betonový schod naneseme pomocí vále�ku penetraci, kterou necháme uschnout a dále 

pomocí zubové st�rky naneseme lepidlo v minimální tlouš	ce 5mm. Poté uložíme do 

lepidla nástupnici a pomocí gumového kladívka upravíme polohu. V p�ípad� lepení 

soklu postupujeme obdobn� jako u lepení dlažby, s tím rozdílem, že lepidlo nanášíme 

na zadní stranu soklových dlaždic, které poté p�ikládáme na st�nu a dorážíme d�ev�ným 

úhelníkem. Op�t pomocí vodováhy p�ekontrolujeme rovinnost uložení sokl�. 

Zne�išt�né dlaždice o�istíme. Následuje technologická pauza 24 hodin, po které 

m�žeme p�istoupit ke spárování dlaždic. Spárovací hmotu rozmícháme ru�ní mícha�kou 

p�i nízkých otá�kách, dokud nevznikne homogenní hmota. Spárovací hmota se nanese 

na zatvrdnutou dlažbu a gumovou st�rkou se roztírá do spár. Dbáme na to, aby spáry 

byly vypln�ny po celé své délce a hloubce a neobsahovaly dutiny. Po zavadnutí 

spárovací hmoty se spáry omyjí a dále upraví pomocí vlhké houby. Navlh�eným 

hadrem o�istíme povrch dlaždic. Kouty, které jsou vypln�ny separa�ním provazcem a 

rohové spáry sokl�, zatmelíme silikonovým tmelem. Poté do spáry naneseme mýdlovou 

vodu a pomocí spárovací lži�ky poupravíme. 

7.2 Nášlapné vrstvy podlahové konstrukce v nadzemních podlažích 

7.2.1 Keramická dlažba v koupeln�

Podklad bude o�išt�n, zameten a zbaven zbytk� prachu. Poté bude povrch pomocí 

vále�ku napenetrován. Penetrace bude na�ed�na v pom�ru 1:3 s vodou. Do nádoby 

s vodou se bude postupn� za stálého míchaní p�i nízkých otá�kách ru�ní mícha�ky 

p�idávat suchá sm�s, dokud nevznikne homogenní hmota. Doba míchání je nejmén� 3 

minuty. Samotnou st�rkovací hmotu budeme nanášet ve dvou vrstvách. Nejprve pomocí 

št�tce do kout�, roh� a kolem instalatérských prostup� naneseme tenkou vrstvu st�rky, 

do které poté vložíme hydroizola�ní pásky a t�snící manžety. Poté okraje pásky op�t 

p�et�eme hydroizola�ní hmotou. Na plochy st�n nanášíme st�rku pomocí vále�ku. Po 

nanesení první vrstvy je nutné po�kat nejmén� dv� hodiny, aby vrstva dostate�n�
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vyschla. Po dvou hodinách bude op�t vále�kem nanesena druhá vrstva st�rky. Dále 

postupujeme stejným zp�sobem jako v bod� 7.3.2 Keramická dlažba.  

7.2.2 Keramická dlažba na chodbách a WC 

Viz bod 7.3.2 Keramický dlažba 

7.2.3 Laminátová podlaha 

Podklad bude o�išt�n, zameten a zbaven zbytk� prachu. Bude provedena kontrola 

zbytkové vlhkosti, která m�že �init max. 0,5%. Na podlahu rozvineme pásy Mirelon, 

které pokládáme na sraz. Laminátové desky je nutné nechat aklimatizovat v místnosti 

pokládky alespo� 48 hodin. Dílce za�neme skládat od nejvzdálen�jší st�ny místnosti a 

postupujeme sm�rem k východu a to tak, že u st�ny necháme 10 mm spáru, kterou 

zajistíme dilata�ními klínky. Jednotlivé dílce spojujeme nejprve ve sm�ru kolmém 

k delší hran�, takto spojíme celou jednu �adu. Pokládku druhé �ady za�neme od�ezem z 

�ady první, pokud je dlouhý alespo� 300 mm. Následn� p�ikládáme další dílce k delší 

hran�, které spojujeme systémem pero-drážka (dílce p�ikládáme pod úhlem cca 20°). 

Pot�ebné dílce do�ezáváme pilou. Jestliže podlahou prochází nap�. otopné trubky, 

zajistíme, aby pr�m�r vytvo�eného otvoru byl alespo� o 30 mm v�tší, než pr�m�r 

trubky. Pro zakrytí vzniklé mezery použijeme rosety. Do zdi p�ichytíme pomocí vrut�

lištové p�íchytky, na které osadíme rohové lišty. 

7.2.4 PVC 

Podklad bude o�išt�n, zameten a zbaven zbytk� prachu. Poté budou smíchány ob�

složky penetrovací sm�si a ta bude nanášena rovnom�rn� vále�kem. Dále sm�s 

vyrovnávací st�rky smícháme s vodou a mícháme p�i nízkých otá�kách ru�ní mícha�ky 

do vzniku homogenní sm�si bez hrudek, kterou zpracujeme do maximáln� 15 minut. 

Hmotu vylijeme na podlahu a dále rozprost�eme st�rkou. Vrstva je pochozí po 3 

hodinách, s pokládkou PVC pás� ovšem m�žeme za�ít až za 48 hodin. Pásy PVC 

v místnosti rozvineme, na�ežeme a necháme rozloženy alespo� 48 hodin. Pásy vždy 

pokládáme rovnob�žn� s delší st�nou místnosti. Pásy p�izvedneme, naneseme lepidlo a 

zubovitou st�rkou lepidlo rozet�eme. Kolem otopných trubek nebo dalších špatn�

dostupných míst použijeme k nanášení lepidla št�tec. Po odv�trání výpar� z lepidla 
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m�žeme p�iložit pásy zp�t na podlahu. Pro spojení použijeme horkovzdušnou pistoli a 

p�ídavné š��ry. Prostupy kolem otopných trubek na�ízneme nožem a dále pak 

zakryjeme rozetami. PVC lišty se pomocí lepidla p�ilepí jak ke st�n�, tak k 

podlahovému PVC. V záv�re�né fázi provád�ní podlah m�žeme p�istoupit k lepení 

p�echodových podlahových lišt a prah�, které budeme p�ipev�ovat k podlaze pomocí 

lepidla Mamut Glue. 

8. JAKOST A KONTROLA     

8.1 Kontrola vstupní 

- Kontrola shody s projektovou dokumentací 

- Kontrola rovinnosti podkladu (max. 2 mm na 2 m) 

- Kontrola �istoty podkladu 

- Kontrola pevnosti podkladu 

- Vlhkost cementového pot�ru m�že být maximáln� 5,0% u epoxidové podlahy a  

4,0% u keramické dlažby, u anhydritového pot�ru m�že vlhkost �init maximáln�

0,5% pro všechny nášlapné vrstvy 

- Kontrola kvality dodaného materiálu, ozna�ení materiálu a shody s projektovou 

dokumentací 

8.2 Kontrola meziopera�ní 

- Pr�b�žná kontrola jednotlivých vrstev podlahy 

- Kontrola p�ímosti spár 

- Kontrola styk� materiál�

- Kontrola zp�sobu pokládání 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola dodržení technologických p�estávek 
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8.3 Kontrola výstupní 

- Kontrola rovinnosti (maximální odchylka ± 2 mm na 2m) 

- Bezproblémový vzhled 

- Dodržení požadované výšky 

- Shoda s projektovou dokumentací 

- Zápis do stavebního deníku 

9. BEZPE	NOST  

- Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 

pracovníky s riziky pracovišt�. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Všichni pracovníci jsou povinni používat prost�edky osobní ochrany.  

- Budou dodržovány ustanovení následujících p�edpis�: 

1) Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

P�íloha 1 

IV. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

V. Za�ízení pro rozvod energie  

P�íloha 2 

II. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

III. Mícha�ky 

P�íloha 3 

II. Skladování a manipulace s materiálem 

X.       Zednické práce 

XI.       Montážní práce 

2) Na�ízení vlády �.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 
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3)  Vyhláška �. 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

4) Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

5) Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí. 

10. EKOLOGIE 

P�i stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního prost�edí. 

Sm�sný odpad se bude shromaž
ovat do p�istavených kontejner�, jejichž obsah bude 

likvidován firmou zprost�edkovávající tuto službu v m�st�. K navýšení hluku dojde jen 

v nezbytné mí�e, stejn� tak i nár�stu prachu. Bude dodržován no�ní klid. Dojde k 

minimálnímu narušení okolní zástavby.  

S odpady bude nakládáno dle zákona �.185/2001Sb., o odpadech, vyhlášky �. 383/2001 

Sb., o obalech a vyhlášky �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�. 

Katalog odpad�: 

Název Kód odpadu
Kategorie 

odpadu 
Zp�sob likvidace 

Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku 

Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku 

D�evo 17 02 01 O Odvoz do spalovny

Plast 17 02 03 O Odvoz na skládku 

Keramika 17 09 04 O Odvoz na skládku 

Sm�sný stavební a demoli�ní odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 

Izola�ní materiály 17 06 04 O Odvoz na skládku 

Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz na skládku 

Tab. 8 Tabulka odpad� pro nášlapné vrstvy podlah 
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1. OBECNÉ INFORMACE  

1.1 Základní údaje o stavb�  

Staveništ� se nachází na ulici nám�stí 13. prosince, Oslavany. Jedná se o uskupení 3 

samostatn� stojících bytových dom�. Každý d�m má jedno podzemní podlaží 1.S, 

v kterém se nachází sklepní prostory, ko�árkárny, komer�ní prostory a také hlavní 

vstup. Dále každá budova obsahuje 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách. 

Domy budou založeny na vrtaných železobetonových pilotách pr�m�ru 600 mm. 

Obvodový pláš	 1.S je tvo�en �áste�n� ze železobetonu a dále z cihel Heluz Supertherm 

40 STI tl. 400 mm. Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno tvárnicemi Heluz Supertherm 300 

P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále betonovými 

tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží je bude vyzdíván 

z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm. Vnit�ní nosné zdivo bude 

tvo�eno z tvárnic Heluz Supertherm 30 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 

24/49,7 P+D, tl 240 mm. P�í�ky budou vyzdívány z p�esných tvárnic YPOR tl. 100 mm. 

Objekt bude zast�ešen pomocí šikmé st�echy se sklonem 8°. Svrchní vrstva bude 

tvo�ena trapézovými plechy Lindab LTP 20. 

1.2 Základní údaje o konstrukci  

Technologický p�edpis je zpracován pro provád�ní omítek v 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP. 

Jako post�ik bude využita sm�s Cemix 052. Dále bude nanesena jádrová omítka Cemix 

032 v tlouš	ce 15 mm. Povrchovou vrstvu bude tvo�it štuková omítka Cemix 033, která 

ovšem nebude provedena v místech, kde bude lepen obklad.  Omítka bude nanášena 

strojn�.  



2. MATERIÁL 

2.1 Použité materiály

Post�ik Cemix 052

Sou�initel tepelné vodivosti

P�ídržnost 
Pevnost v tlaku 
Doba zpracovatelnosti

Zrnitost 

Množství zám�sové vody
Doporu�ená tlouš	ka vrstvy

Spot�eba 

Silo 

Jádrová omítka Cemix 012

Sou�initel tepelné vodivosti

P�ídržnost 
Pevnost v tlaku 

Doba zpracovatelnosti 
Zrnitost 
Množství zám�sové vody

Doporu�ená tlouš	ka vrstvy
Spot�eba 

Silo 

Štuk Cemix 033 

Sou�initel tepelné vodivosti

P�ídržnost 

Pevnost v tlaku 

Doba zpracovatelnosti 
Zrnitost 

Množství zám�sové vody

Doporu�ená tlouš	ka vrstvy
Spot�eba 

Silo 
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MATERIÁL 

Použité materiály

initel tepelné vodivosti 0,82 W/mK 

min. 0,3 N/���

6 MPa 
Doba zpracovatelnosti 2 hod. 

2 mm 

�sové vody 0,24 - 0,29 l/kg 
	ka vrstvy 3 mm 

4,7 kg/���/3mm 

18 ��

Jádrová omítka Cemix 012

initel tepelné vodivosti 0,48 W/mK 

min. 0,2 N/���

1,5 - 5 MPa 

acovatelnosti 2 hod. 

1,2 mm 
�sové vody 0,20-0,25 l/kg 

	ka vrstvy 15 mm 

19,5 kg/��15mm 

18 ��

initel tepelné vodivosti 0,54 W/mK 

min. 0,1 N/����

0,4 - 2,5 MPa 

Doba zpracovatelnosti 5 hod. 

0,7 mm 

�sové vody 0,3 - 0,36 l/kg 

	ka vrstvy 2,5 mm 

3,3 kg/��/2,5mm 

18���

Obr. 42 Post�

Obr. 43 Jádrová omítka Cemix 
012 

Obr. 44 Štuk Cemix 033

Post�ik Cemix 052

Jádrová omítka Cemix 

Štuk Cemix 033



Omítková rohová lišta

Materiál  

Rozm�ry 
Délka  

Balení 

Plastový omítník 

Materiál  
Tlouš	ka  

Délka  

Balení 

Zakrývací fólie s maskovací páskou

Ší�ka 
Délka 

Ší�ka maskovací pásky

Po�et kus� v kartonu

Apu lišta 

Materiál  
Tlouš	ka  
Délka  

Balení 
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Omítková rohová lišta

Pozink 

50x50 mm 

2,75 m 

20 ks 

PVC 

8 mm 

3 m 

50 ks 

Zakrývací fólie s maskovací páskou

0,55 m 

20 m 

ka maskovací pásky 15 mm 

 v kartonu 60 ks 

PVC 

9 mm 
2,4 m 

ks 

Obr. 45 Apu lišta

Obr. 46 Omítková rohová lišta

Obr. 47 Plastový omítník

Obr. 48

Apu lišta

Omítková rohová lišta

Plastový omítník

48 Zakrývací fólie
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Materiál MJ Rezerva
Spot�eba 
+ rezerva

MJ/balení
Po�et 
balení 

Post�ik Cemix 052 t 5% 16,422 1 16,5 t 
Jádrová omítka Cemix 012 t 5% 68,135 1 68,3 t 
Štuk Cemix 033 t 5% 10,202 1 10,3 t 
Lišta APU  m 5% 260,904 2,4 109 kus�
Omítková rohová lišta m 5% 179,309 55 4 balení 

Zakrývací fólie s maskovací páskou �� 10% 151,161 11 4 role 

Plastový omítník m 5% 860 50 18 balení 

Tab. 9 Spot�eba materiálu pro omítání 

2.2  Doprava 

2.2.1 Primární doprava 

Omítkové sm�si, jako je post�ik Cemix 052, jádrová omítka Cemix 012, štuková omítka 

Cemix 033, budou na stavbu dováženy firmou Cemix, která je dodá jako voln� ložené, 

tedy v silu. Silo bude dovezeno pomocí silonosi�e na podvozku Mercedes Actros 3241 

8x4. Silo bude dále dopl�ováno pomocí cisterny na suché sm�si na podvozku Volvo 

FM400 8x4. Drobn�jší materiál, jako rohové lišty, APU lišty nebo fólie na zakrytí 

otvor�, budou dovezeny pomocí dodávky Iveco Daily Furgon.

2.2.2 Sekundární doprava 

Suché omítkové sm�si budou ze sila pomocí pneumatického dopravníku a hadic 

dopravovány na místo nanášení, kde bude umíst�n také omítací stroj. Pro omítací stroj 

bude zajišt�na dodávka elektrické energie a vody. Zbývající materiál, bude p�epravován 

ru�n�. 

2.3  Skladování  

Veškeré omítkové sm�si budou skladovány jako voln� ložené, tedy v silu. Silo bude 

uloženo na zpevn�né ploše o minimálních rozm�rech 3x3 m. Bude dbáno na to, aby 

délka skladování sm�si v silu nep�ekro�ila 6 m�síc� a aby bylo zamezeno styku sm�si s 

vlhkostí.  Kolem sila bude zabezpe�en dostate�ný prostor pro obsluhu. Zbývající 
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materiál, jako rohové lišty nebo APU lišty, bude uložen v uzamykatelném skladu.  

Materiál bude skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození.  

3. P�EVZETÍ PRACOVIŠT�

P�i p�evzetí pracovišt� musí být dokon�eny veškeré zdící práce. Tzn. budou hotovy 

všechny nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce. Objekt bude zast�ešen.  

V budov� budou osazeny okna, dve�ní ocelové zárubn� bez prah� a provizorní vstupní 

dve�e. Veškeré elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytáp�ní budou hotové a 

odzkoušené. Všechny vývody vedoucí z t�chto instalací musí být zakryty, nebo ucpány 

tak, aby nemohlo dojít k p�ípadnému poškození. Povrch musí být suchý, pevný, rovný, 

�istý a bezprašný. Maximální odchylky budou ± 5 mm na 2 m. Zdící malta musí být 

dostate�n� vyzrálá. Bude provedena kontrola všech doposud provád�ných prací a jejich 

shoda s projektovou dokumentací. Pracovišt� p�evezme vedoucí pracovní �ety a o 

p�edání bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Klimatické podmínky 

Práce budou provád�ny za p�íznivých podmínek. Teplota uvnit� objektu nesmí klesnout 

pod +5°C. P�i práci v zimních m�sících je možnost použití vyh�ívacího za�ízení, 

musíme ovšem dbát na dostate�nou vým�nu vzduchu v místnostech. Vlhkost zdiva smí 

dosahovat maximáln� 4% v zimním období a 6% v letním období.  

4.2 Vybavení staveništ�

Celé staveništ� bude oploceno drát�ným plotem do výšky 1,8 m. Na jihovýchodní 

stran� staveništ� se bude nacházet brána, která bude sloužit ke vstupu na staveništ� a 

doprav� materiálu. Pro stavební stroje bude ur�ena p�íjezdová cesta a na staveništi bude 

stanovena jejich p�esná poloha, viz výkres za�ízení staveništ�. Materiály budou 

skladovány na ur�ených místech. Dále budou také stanovena místa pro kancelá�
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stavbyvedoucího, bu�ky pro pracovníky a hygienické zázemí. Elektrická energie bude 

zajišt�na z elektrického staveništního rozvad��e a to p�ípojkou 400 V. Bude zajišt�n 

p�ívod vody z vodovodního �ádu s pr�m�rem ¾ a tlakem alespo� 2,5 baru. 

Prosv�tlenost prostoru bude zajišt�na halogenovými reflektory. Základní hygienické 

podmínky budou zajišt�ny mobilním WC, umývárnou a šatnami. Všechny kontejnery 

budou napojeny na vodovod, kanalizaci a elektrický rozvad��. Na staveništi bude 

umíst�n uzamykatelný sklad, pro úschovu pracovního ná�adí.

4.3 Instruktáž pracovník�

Nedílnou sou�ástí p�i provád�ní všech prací je i zajišt�ní maximální pé�e o ochranu 

zdraví p�i práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP a 

seznámeni s technologickými p�edpisy. Dále musí být seznámeni s projektovou 

dokumentací a musí být p�ítomni na školení o požární ochran�. O školeních bude 

proveden zápis ve stavebním deníku. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

Všichni pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a p�íslušné zkušenosti v oboru. Pro 

p�íslušný úkon budou pracovníci školeni a seznámeni s technologickými postupy. 

Pracovníci budou seznámeni a proškoleni BOZP. Veškeré práce budou provád�ny pod 

dozorem vedoucího �ety. 

- 2x omítká� (vedoucí �ety) – klasifikace pro daný úkon, dokon�ené st�edoškolské 

vzd�lání v oboru a minimáln� 5 let praxe 

- 2x omítká� – proškolen v oboru, minimáln� ukon�ené vzd�lání výu�ním listem 

- 2x pomocný pracovník – proškolen v oboru 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POM�CKY 

6.1 Seznam hlavních stavebních stroj�

- Silonosi� na podvozku Mercedes Actros 3241 8x4 

- Cisterna na suché sm�si na podvozku Volvo FM400 8x4 

- Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 

- Pneumatický dopravník PFT SILOMAT trans plus 140 

- Strojní omíta�ka PFT G 4 

- Dodávka Iveco Daily Furgon 

- Renault Trafic 

- Nákladní automobil Iveco 120E18K 

6.2 Seznam ná�adí

- Zednická lžíce 

- Zednická špachtle 

- Nab�ra�ka 

- Novodurové hladítko 

- Filcové hladítko 

- Plošný škrabák 

- Zednické kladívko 

- Stahovací hliníkové lat� – 2 m, 1 m 

- Malí�ský vále�ek 

- Ocelové hladítko  

- Lepící páska 

- Kbelíky 

- Kole�ka 

- Kozové lešení 

- Smeták 

- Lopatka 

- N�žky na plech 

- Odlamovací n�ž 

6.3 M��ící pom�cky

- Vodováha 

- Svinovací metr 

- Hliníková la	

- Teplom�r 

- Provázek 

- Úhelník 

- Vlhkom�r 

- Teplom�r 

- Tesa�ská tužka 
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6.4 Osobní ochranné pracovní pom�cky 

- Pracovní od�v 

- Rukavice 

- Chráni�e sluchu 

- Reflexní vesta 

- Brýle 

- Ochranné p�ilby 

- Pevná pracovní obuv 

7. POSTUP 

7.1 P�íprava podkladu 

P�ed nanášením nást�iku bude provedena kontrola stávajících konstrukcí, zejména jejich 

rovinnost. Maximální odchylky mohou dosahovat ± 5 mm na 2 m. Podklad dále musí 

být zbaven od veškerého prachu, ne�istot, mastnoty a musí být dostate�n� drsný. Na 

výpln� otvor� budou p�ed zahájením dalších prací nalepeny plastové APU lišty. Jedná 

se o dilata�ní profily, které by m�ly zabránit praskání omítky u otvor�. Dále lišty 

mohou sloužit pro zachycení ochranné fólie, která má chránit výpln� otvor� p�ed 

odst�ikující sm�sí. Ochranné fólie p�ipevníme na výpln� otvor� a spoje p�elepíme 

plastovou lepící páskou.  

�

Obr. 49 Nalepení Apu lišty a zakrytí otvoru 
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7.2  Osazování rohových lišt a omítník�

Na každý vn�jší roh se osadí pozinkované rohové lišty. Lišty budou osazeny do 

omítkové malty, která je shodná s maltou pro jádrovou vrstvu. Profily osazujeme do 

požadované polohy a dále kontrolujeme pomocí vodováhy jejich rovinnost. Osazení lišt 

provedeme minimáln� jeden den p�ed omítáním a tím zabráníme možnému pohybu 

nebo odpadnutí roh�. Podobn� osazujeme také omítníky, jejichž maximální rozestupy 

budou 1,5 m. Omítníky p�ipev�ujeme na ze
 usazováním do malty. Neustále se 

kontroluje jejich rovinnost a svislost.  

7.3 Provedení post�iku 

Jakmile budou zakryty veškeré otvory, m�žeme p�istoupit k provedení post�iku. 

Nejprve nastavíme omítací stroj a zkontrolujeme výslednou konzistenci sm�si. Poté 

m�žeme za�ít s nást�ikem, který provádíme po celé ploše st�n i strop�. U st�n je sm�r 

nást�iku od podlahy ke stropu. Nást�ik bude provád�n celoplošn� a tak, aby byla 

zajišt�na jeho celistvost. Nást�ik nám zajistí drsný povrch a lepší p�ilnutí jádrové 

omítky. Po provedení nást�iku musí následovat technologická p�estávka alespo� t�i dny.  

7.4 Jádrová omítka 

Jádrová omítka bude nanášena strojn�, takže prvním krokem bude provedení kontroly 

správnosti konzistence omítkové sm�si a její p�ípadná úprava dle pot�eby. Omítat vždy 

za�ínáme jako první stropy. Pro omítání strop� a st�n bude z�ízeno kozové lešení. Po 

omítání strop� m�žeme p�ikro�it k omítání st�n. Omítka bude nanášena 

v rovnom�rných vrstvách a požadované tlouš	ce a to od podlahy ke stropu tak, aby 

vznikl tvar „housenky“. Vzdálenost trysky nanášecí pistole od povrchu se pohybuje 

v rozmezí 400 – 800 mm. Po nanesení pat�i�né vrstvy omítky p�istoupíme ke stahování 

jádrové vrstvy pomocí strhávacích latí. Omítku strháváme pohybem latí ze strany na 

stranu a to nejprve s latí ve sklonu a poté s latí v rovin�.  V místech chyb�jící malty se 

provede op�tovný nást�ik a strhávání omítky. Po dostate�ném srovnání bude provedeno 

zatažení d�ev�ným hladítkem. Po dokon�ení všech jádrových omítek bude následovat 

technologická p�estávka. Její délka se stanoví jako minimáln� 1 den na 1 mm tlouš	ky 

omítky. V našem p�ípad� to tedy bude 15 dní. 
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�

Obr. 50 Nanášení jádrové omítky 

7.5 Štuková omítka 

Nejprve provedeme kontrolu jádrové omítky, která musí být dostate�n� vyzrálá, rovná a 

zbavená veškerých ne�istot a prachu. Štuková omítka nebude nanášena v místech 

obklad�. Omítka bude nanášena pomocí omítacího stroje. Nejprve tedy bude provedena 

kontrola konzistence omítky. Poté bude štuk nanášen podobn� jako jádrová omítka 

pomocí pistole, maximáln� však v tlouš	ce 2 mm. Po nanesení omítky pomocí stroje 

stahujeme omítku pomocí nerezového hladítka krouživými pohyby ze strany na stranu. 

Spodní hrana hladítka je vždy p�itla�ována ke st�n�, tím je zaru�ena rovnom�rná 

tlouš	ka omítky. Jakmile omítka zavadne, provedeme zahlazení krouživými pohyby 

pomocí vlh�eného filcového hladítka. Následuje technologická p�estávka alespo� 2 dny, 

po které m�že dojít k finálním úpravám a nát�r�m povrch�.   

8. JAKOST A KONTROLA     

8.1 Kontrola vstupní 

- Kontrola shody s projektovou dokumentací 

- Kontrola dokon�enosti p�edchozích prací 

- Kontrola rovinnosti podkladu (max. ± 5 mm na 2 m) 

- Kontrola �istoty podkladu 

- Kontrola stroj� a nástroj�

- Kontrola napojení na elektrické a vodovodní p�ípojky 
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- Kontrola kvality dodaného materiálu (certifikát), ozna�ení materiálu a shody 

s projektovou dokumentací 

8.2 Kontrola meziopera�ní 

- Pr�b�žná kontrola správnosti provád�ní 

- Kontrola teploty prost�edí (+ 5 °C)  

- Kontrola zakrytí otvor�

- Kontrola provedení rohových lišt a omítník�

- Kontrola cementového post�iku  

- Kontrola p�ídržnosti omítek poklepem 

- Kontrola dodržování tlouš	ky omítky 

- Kontrola p�ímosti hran a kout�  

- Kontrola odd�lení omítky od zárubní  

- Kontrola rovinnosti jádrových omítek (± 5 mm na 2 m) 

- Kontrola rovinnosti štukových omítek (± 2 mm na 2 m) 

8.3 Kontrola výstupní 

- Kontrola rovinnosti (maximální odchylka ± 2 mm na 2m) 

- Bezproblémový vzhled 

- Kontrola p�ímosti hran a kout�

- Shoda s projektovou dokumentací 

- Kontrola p�ídržnosti omítek poklepem 

- Kontrola výskytu prasklin a trhlin  

- Kontrola nepoškození osazených prvk�

- Zápis do stavebního deníku 
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9. BEZPE	NOST  

- Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 

pracovníky s riziky pracovišt�. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Pracovníci jsou povinni používat prost�edky osobní ochrany.  

- Budou dodržovány ustanovení následujících p�edpis�: 

1) Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

P�íloha 1 

VI. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

VII. Za�ízení pro rozvod energie  

P�íloha 2 

VIII. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

IV. Mícha�ky 

V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

VI. �erpadla sm�si a strojní omíta�ky 

VII. P�epravníky a stabilní skladovací za�ízení sypkých hmot 

P�íloha 3 

III. Skladování a manipulace s materiálem 

X.       Zednické práce 

2) Na�ízení vlády �.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 

3)  Vyhláška �. 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

4) Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 
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5) Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí. 

10. EKOLOGIE 

P�i stavebních pracích budou dodržovány p�edpisy na ochranu životního prost�edí. 

Sm�sný odpad se bude shromaž
ovat do p�istavených kontejner�, jejichž obsah bude 

likvidován firmou zprost�edkovávající tuto službu v m�st�. K navýšení hluku dojde jen 

v nezbytné mí�e, stejn� tak i nár�stu prachu. Bude dodržován no�ní klid. Dojde k 

minimálnímu narušení okolní zástavby.  

S odpady bude nakládáno dle zákona �.185/2001Sb., o odpadech a vyhlášky 

�.381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�. 

Katalog odpad�: 

Tab. 10 Tabulka odpad� pro etapu omítaní 

Název Kód odpadu
Kategorie 

odpadu 
Zp�sob likvidace 

Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Odvoz na skládku 

Plastový obal 15 01 02 O Odvoz na skládku 

Sm�si nebo odd�lené frakce betonu 17 01 06 O Odvoz na skládku 

Železo 17 04 05 O Odvoz na skládku 

Plast 17 02 03 O Odvoz na skládku 

Sm�sný stavební a demoli�ní odpad 17 09 04 O Odvoz na skládku 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB�

Staveništ� se nachází na ulici nám�stí 13. prosince, Oslavany. Jedná se o uskupení 3 

samostatn� stojících bytových dom�. Každý d�m má jedno podzemní podlaží 1.S, 

v kterém se nachází sklepní prostory, ko�árkárny, komer�ní prostory a také hlavní 

vstup. Dále každá budova obsahuje 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách. 

Domy budou založeny na vrtaných železobetonových pilotách pr�m�ru 600 mm. 

Obvodový pláš	 1.S je tvo�en �áste�n� ze železobetonu a dále z cihel Heluz Supertherm 

40 STI tl. 400 mm. Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno tvárnicemi Heluz Supertherm 300 

P+D tl. 300 mm, Heluz Supertherm 24/49 P+D tl. 240 mm a dále betonovými 

tvárnicemi tl. 300 a 250 mm. Obvodový pláš	 nadzemních podlaží je bude vyzdíván 

z keramických tvárnic Heluz Supertherm 44 STI tl. 440 mm. Vnit�ní nosné zdivo bude 

tvo�eno z tvárnic Heluz Supertherm 30 P+D, tl 300 mm a Heluz Supertherm Aku 

24/49,7 P+D, tl 240 mm. P�í�ky budou vyzdívány z p�esných tvárnic YPOR tl. 100 mm. 

Objekt bude zast�ešen pomocí šikmé st�echy se sklonem 8°. Svrchní vrstva bude 

tvo�ena trapézovými plechy Lindab LTP 20. 

2. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT�

Staveništ� se nachází ve st�edu m�sta na ulici nám�stí 13. prosince. Z jihovýchodní 

strany staveništ� obklopuje dlážd�né nám�stí a za ním nacházející se parkovišt�

nákupního centra. �ást ohrani�ení severozápadní strany staveništ� bude tvo�it na míst�

stojící kamenná ze
, za kterou se nachází �eka Oslava. Podél jihozápadní strany 

staveništ� vede silnice II. t�ídy �. 393. Z této silnice vede odbo�ka k nákupnímu centru. 

Tato cesta bude využívána pro dopravu materiálu na staveništ�. Plocha staveništ� �iní 

2680 ��. 



3. OBJEKTY POT

3.1 Mobilní kontejnery 

Kancelá� stavbyvedoucího, šatna 

Kontejnery budou sloužit jako šatny zam

stavbyvedoucího. 

Vn�jší rozm�ry 
Vnit�ní výška 
Rám  
Oplášt�ní 
St�echa 
St�na 
Podlaha 
Vchodové dve�e 
Okno  
Topení 

Elektroinstalace 
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POT�EBNÉ PRO ZA�ÍZENÍ STAVENI

kontejnery 

 stavbyvedoucího, šatna – kontejner OB6-2,3 

Kontejnery budou sloužit jako šatny zam�stnanc� a jako technické zázemí pro 

6058 x 2438 x 2600 mm 
2300 mm 
Ocelová sva�ovaná konstrukce 
Lakovaný pozinkovaný plech  
Trapézový pozinkovaný plech, izolace 
Laminátovaná DTD  
D�evot�ísková deska, izolace, PVC 
875 x 2000 mm 
1800 x 1200 mm 
P�ímotopné panely 2 kW 

Venkovní p�ipojovací zástr�ka a zásuvka 380V/32A, rozvad
na omítku jedno�adý, 2 ks zásuvek, 1 ks vypína
dvojzá�ivek 

Obr. 51 Kontejner OB6-2,3 

ÍZENÍ STAVENIŠT�  

 a jako technické zázemí pro 

ka a zásuvka 380V/32A, rozvad��
s zásuvek, 1 ks vypína� sv�tla, 2 ks 



Vrátnice – Kontejner OB3

Vrátnice bude umíst�

kontejneru OB6 – 2,3. Jediným 

mm.  

Koupelna, WC – SAN 2 

Tento mobilní kontejner zajistí hygienické zázemí p

Vn�jší rozm�ry 
Vnit�ní výška 
Rám  
Oplášt�ní 
St�echa 
St�na 
Podlaha 
Vchodové dve�e 
Okna 
Topení 

Elektroinstalace 

Další vybavení  
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tejner OB3

Vrátnice bude umíst�na u vjezdu na staveništ�. Její výbava je identická s

2,3. Jediným rozdílem jsou rozm�ry, které �iní 300 x 2438 x 2600 

SAN 2 

Tento mobilní kontejner zajistí hygienické zázemí pro zam�stnance. 

6058 x 2438 x 2600 mm 
2300 mm 
Ocelová sva�ovaná konstrukce 
Lakovaný pozinkovaný plech  
Trapézový pozinkovaný plech, izolace 
Laminátovaná DTD  
D�evot�ísková deska, izolace, PVC 
875 x 2000 mm 
600x 600 mm 
P�ímotopné panely 2 kW 

Venkovní p�ipojovací zástr�ka a zásuvka 380V/32A, rozvad
na omítku jedno�adý, 2 ks zásuvek, 1 ks vypína
 2 ks dvojzá�ivek 

WC, pisoáry, sprchové kouty, bojler, zrcadla

Obr. 52 Kontejner SAN 2

. Její výbava je identická s výbavou 

ní 300 x 2438 x 2600 

�stnance. 

ka a zásuvka 380V/32A, rozvad��
adý, 2 ks zásuvek, 1 ks vypína� sv�tla

pisoáry, sprchové kouty, bojler, zrcadla, umyvadla 



Skladový kontejner 

Kontejner bude sloužit pro uskladn

Vn�jší rozm�ry 
Rám  
Oplášt�ní 
Podlaha 
Vrata 

3.2 Zpevn�né plochy a komunikace

Budou zbudovány zpevn

p�ekryt vrstvou kameniva frakce 16/32 mm. Veškeré zpe

ve výkresu za�ízení staveništ

uloženy na roštu z d�

odolala maximálnímu možnému zatížení vyvolanému p

�iní 40 t.  

3.3 Dopravní trasy

Materiál bude na stavbu dopravován pomocí p

parkovišt� nákupního centra a navazuje na silnici II. t

komunikace je již vybudována a navazuje na staveniš

v jihovýchodní �ásti staveništ
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Skladový kontejner - SK20 

Kontejner bude sloužit pro uskladn�ní drobného materiálu a pracovního 

6058 x 2438 x 2591 mm 
Ocelová sva�ovaná konstrukce 
Trapézový pozinkovaný plech 
Ocelový rýhovaný plech 
Opat�eny t�snící gumou, uzamykatelné, dv�

Obr. 53 Skladový kontejner SK 20 

plochy a komunikace

dovány zpevn�né pojezdné plochy. Povrch, který bude zhutn

ekryt vrstvou kameniva frakce 16/32 mm. Veškeré zpevn�né plochy budou vyzna

�ízení staveništ�. Zpevn�né plochy budou i pod kontejnery, které budou 

d�ev�ných hranol�. P�íjezdová komunikace je vystav

odolala maximálnímu možnému zatížení vyvolanému p�epravou suchých sm

trasy

Materiál bude na stavbu dopravován pomocí p�íjezdové komunikace, která vede kolem 

 nákupního centra a navazuje na silnici II. t�ídy �. 393. Tato p

komunikace je již vybudována a navazuje na staveništní bránu, která se nachází 

�ásti staveništ�. 

ní drobného materiálu a pracovního ná�adí  

snící gumou, uzamykatelné, dv� uzavírací ty�e

né pojezdné plochy. Povrch, který bude zhutn�n, bude dále 

�né plochy budou vyzna�eny 

né plochy budou i pod kontejnery, které budou 

íjezdová komunikace je vystav�ná tak, aby 

�epravou suchých sm�sí, které 

íjezdové komunikace, která vede kolem 

� �. 393. Tato p�íjezdová 

komunikace je již vybudována a navazuje na staveništní bránu, která se nachází 
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3.4 Parkovišt� pro osobní automobily pracovník�

Jako parkovišt� pro pracovníky stavby bude sloužit �ást zadlážd�ného nám�stí 

p�iléhajícího k p�íjezdové cest�.  

3.5 Skládky 

Velkoobjemový materiál, jako je nap�. tepelná izolace nebo materiály dovážené na 

paletách, budou skladovány v již zhotovených garážových prostorách nacházejících se 

mezi budovami SO 102 a SO 103. Drobn�jší materiál bude skladován v uzamykatelném 

kontejnerovém skladu. Bude kladen d�raz na správnost zp�sobu skladování materiálu. 

Suché omítkové sm�si budou skladovány jako voln� ložené, tedy v silech. Umíst�ní sil 

je zakresleno ve výkresu za�ízení staveništ�. 

3.6 Oplocení 

Staveništ� bude oploceno mobilním oplocením Optimal (3500 Zn) výšky 1,8 m. 

V severozápadní �ásti bude oplocení nahrazeno stávající kamennou zídkou. Oplocení 

bude zakotveno v plotových patkách. V severovýchodní �ásti staveništ� se bude 

nacházet 5 m široká dvouk�ídlá uzamykatelná brána. 

Obr. 54 Oplocení Optimal (3500 Zn) 



3.7 Dopravní zna�

U brány a tedy i vstupu na

Vjezd a výjezd ze stavby

zna�kami „Pozor! výjezd a vjezd vozidel stavby“.

Obr. 55 Zna�ky „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Pozor

3.8  Osv�tlení staveništ

Staveništ� bude osv�

Oba reflektory budou umíst

namí�en na jihozápad a druhý na severozápad. Tímto zp

staveništ�.  

3.9  Výpo�et spot�

3.9.1 Výpo�et spot�eby

Zhotovení podlah 

Ú�el 

Penetrace 
Hydroizola�ní st�rka
Spárovací hmota 
Samonivela�ní st�rka
Celkem 
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zna�ení

U brány a tedy i vstupu na staveništ� bude zna�ka „Nepovolaným vstup zakázán“. 

ze stavby, nacházející se na ulicí nám�stí 13. prosince, 

výjezd a vjezd vozidel stavby“.

„Nepovolaným vstup zakázán“ a „Pozor! výjezd a vjezd vozidel 
stavby“ 

staveništ�

 bude osv�tleno dv�ma halogenovými reflektory, každý o výkonu 300 W. 

Oba reflektory budou umíst�ny na objektu vrátnice, p�i�emž jeden reflektor bude 

en na jihozápad a druhý na severozápad. Tímto zp�sobem bude osv

spot�eby energií pro za�ízení staveništ�

�eby vody  

        

MJ Množství St�ední norma Pot�ebné množství vody

l 23,177 0,33 

� �rka kg 317,28 0,35 
kg 64,918 0,25 

� �rka kg 442,866 0,26 

olaným vstup zakázán“. 

�stí 13. prosince, bude ozna�en 

�

výjezd a vjezd vozidel 

ma halogenovými reflektory, každý o výkonu 300 W. 

� �emž jeden reflektor bude 

�sobem bude osv�tleno celé 

�ebné množství vody ��	

8 
111 
16 

115 
250 
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Zhotovení omítek 
     
Ú�el MJ Množství St�ední norma Pot�ebné množství vody ��	

Post�ik Cemix 052 kg 16422 0,29 4762 

Jádrová omítka kg 68135 0,25 17034 

Štuková omítka kg 10202 0,36 3673 

Celkem 25469 

Voda pro hygienické ú�ely 

  
MJ Množství St�ední norma

Pot�ebné množství vody 
��	

Pracovníci 1 6 40 240 
Tab. 11 Spot�eba vody 

Nejvíce vody bude spot�ebováno p�i technologické etap� provád�ní jádrových omítek a 

post�ik�. P�i t�chto etapách bude spot�eba vody 1141 l/sm�nu. Celkov� p�i provád�ní 

t�chto etap m�že na staveništi pracovat až 6 pracovník�. P�i pr�m�rné spot�eb�

pracovníka 40 l vody na sm�nu, tvo�í spot�eba vody pro hygienické ú�ely 240 l/sm�nu. 

Výpo�et spot�eby vody: 


� � 
�� � ����� � ����� ����	


� � ���� � ��� � ��� � ������ � ����� ����	


� � ����������	


�� � ��� � ����� ����	


�� � ����������	


�  �!"#��$%&�'#()�����	

��  ��#��$%&�'#()����($*	

+�  �,#$-./.$*��*$0#'*#��0*#��.�"0#�(&*#1��"#��$%1�� 	

t – Doba odb�ru �2#(3 	

�

Bude navržena staveništní p�ípojka velikosti DN 25, které odpovídá spot�eba vody Q = 

0,65 ����	3� Dále bude p�ipravena redukce pro jmenovitou sv�tlost DN 20, která bude 

využita p�i strojním omítání.  
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3.9.2 Výpo�et p�íkonu elektrické energie ná�adí 

Zhotovení podlah 
       

Stroj Množství P�íkon stroje [kW] 
Celkový p�íkon 

[kW] 

Výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 1 11 11 

Vysava� Kärcher NT 70/2 ME 1 2,4 2,4 

Horkovzdušná pistole 1 1,6 1,6 

Mícha�ka Hitachi UM16VST 1 1,5 1,5 

Celkem   16,5 

Zhotovení omítek 
   

Stroj Množství P�íkon stroje [kW] 
Celkový p�íkon 

[kW] 
Pneumatický dopravník PFT 
SILOMAT trans plus 140 

2 8,1 16,2 

Strojní omíta�ka PFT G 4  2 5,5 11 

Výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 1 11 11 

Celkem 38,2 

Osv�tlení bun�k  

Druh bu�ky 
Množství 

sv�tel 
P�íkon sv�tla [kW]

Celkový p�íkon 
[kW] 

Kancelá� stavbyvedoucího 4 0,036 0,144 

Šatna 4 0,036 0,144 

Hygienické zázemí 4 0,036 0,144 

Vrátnice 2 0,036 0,072 

Celkem 0,504 

Venkovní osv�tlení 
    

Druh sv�tla 
Množství 

sv�tel 
P�íkon sv�tla [kW]

Celkový p�íkon 
[kW] 

Halogen 2 0,3 0,6 
Tab. 12 P�íkon el. energie 

Výpo�et spot�eby el. energie 

S = 1,1*�45 � 65 � 4� � 6� � 4� � 6��
� � 45 � 65�

��

 P – Instalovaný p�íkon elektrických za�ízení 

� – Sou�initel náro�nosti 
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 S = 1,1*�(��7 � ���� � ��� � ��7�� � � � ������ + ��� � �������) 

S = 36,80 kW 

3.10 Nakládání s odpady 

P�i stavebních pracích budou dodržovány p�edpisy na ochranu životního prost�edí. 

Sm�sný odpad se bude shromaž
ovat do p�istavených kontejner�, jejichž obsah bude 

likvidován firmou zprost�edkovávající tuto službu v  m�st�. K navýšení hluku dojde jen 

v nezbytné mí�e, stejn� tak i nár�stu prachu. Bude dodržován no�ní klid. Dojde k 

minimálnímu narušení okolní zástavby.  

S odpady bude nakládáno dle zákona �.185/2001Sb., o odpadech, vyhlášky �. 383/2001 

Sb., o obalech a vyhlášky �. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�. 

Katalog odpad�: 

3.11 Bezpe�nost a ochrana zdraví na staveništi 

Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP. Stavbyvedoucí obeznámí 

pracovníky s riziky pracovišt�. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Všichni pracovníci jsou povinni používat prost�edky osobní ochrany. Budou 

dodržována ustanovení následujících p�edpis�:  

Název Kód odpadu 
Kategorie 

odpadu 
Zp�sob likvidace 

Papírový nebo lepenkový obal 15 01 01 O Sb�rný dv�r 

Plastový obal 15 01 02 O Sb�rný dv�r 

D�evo 17 02 01 O Spalovna 

Asfaltové sm�si obsahující dehet 17 03 01  N Skládka 

Plast 17 02 03 O Skládka 

Keramika 17 09 04 O Skládka 

Sm�sný stavební a demoli�ní odpad 17 09 04 O Skládka 

Izola�ní materiály 17 06 04 O Skládka 

Tab. 13 Tabulka odpad�
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- Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

- Na�ízení vlády �.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 

- Vyhláška �. 197/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 

- Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí 

4. ZDROJE 

www.vra.cz

www.e-safetyshop.eu

www.contpro.eu
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1. VELKÉ STAVEBNÍ STROJE 

1.1  Autodomícháva� Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 270 8x4 

Pro dopravu anhydritové a cementové sm�si na stavbu bude sloužit Autodomícháva�

Stetter C3 Basic Line. Celková pot�eba cementového pot�ru, který slouží jako roznášecí 

vrstva v suterénu, je 18,11 ��. Roznášecí vrstvu v nadzemních podlažích bude tvo�it 

anhydritový pot�r, jehož je celkov� pot�eba dodat 33,50 ��. Oba materiály budou na 

staveništ� dováženy z  TBG BETONMIX a.s. - betonárna Bosonohy, která je od 

staveništ� vzdálena 22,5 km.  

�

Obr. 56 Autodomícháva� Stetter C3 Basic Line na podvozku Volvo 270 8x4 
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1.2 	erpadlo na tekuté 

Dieselové šnekové �erpadlo bude sloužit pro dopravu sm

ú�elem bude za�ízení vybaveno dostate

Obr. 57 �erpadlo Filamos 

1.3 Silonosi� na podvozku Mercedes Actros 3241 8x4

Pro dovoz sila na staveništ

Silo bude po složení napln

z výrobního závodu sídlícího v

Obr. 58
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tekuté pot�ry a lité podlahy Filamos

erpadlo bude sloužit pro dopravu sm�si na ur�

ízení vybaveno dostate�n� dlouho dopravní hadicí.

erpadlo Filamos V3 

� na podvozku Mercedes Actros 3241 8x4

Pro dovoz sila na staveništ� bude sloužit nákladní automobil Mercedes Actros 32

Silo bude po složení napln�no pomocí cisterny na podvozku Volvo dovážející sm

du sídlícího v blízkosti m�sta �ebín. 

58 Silonosi� na podvozku Mercedes Actros 3241 8x4
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no pomocí cisterny na podvozku Volvo dovážející sm�s 

�

 na podvozku Mercedes Actros 3241 8x4
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Výkon motoru
Objem motoru

Pohon

1.4 Cisterna na podvozku Volvo FM400 8x4

Cisterna bude využívána k

sila umíst�ného na staveništi. Materiál bude dovážen z

v blízkosti m�sta �ebín, které je vzdálené od staveništ

  

Výkon motoru
Objem motoru

Pohon

1.5 Pneumatický dopravník PFT SILOMAT trans plus 140

Dopravník bude sloužit pro p

p�ístroje bude napojena p

Za�ízení bude vybaveno dostate

Obr. 60 Pneumatický dopr
SILOMAT trans plus 140
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Výkon motoru 300 kW 

Objem motoru 11 946 /��

Pohon 8 x 4 

Cisterna na podvozku Volvo FM400 8x4

Cisterna bude využívána k p�evozu suché maltové sm�si a následnému dopl

ného na staveništi. Materiál bude dovážen z výrobního závodu sídlícího 

�ebín, které je vzdálené od staveništ� 45,7 km. 

Obr. 59 Cisterna na podvozku FM400 8x4

Výkon motoru 295 kW 

Objem motoru 12000 /��

Pohon 8 x 4 

Pneumatický dopravník PFT SILOMAT trans plus 140

Dopravník bude sloužit pro p�epravu suché sm�si od sila k strojní omíta

ístroje bude napojena p�ímo pod silem. Kompresorová �ást bude postavena mimo silo. 

ízení bude vybaveno dostate�n� dlouhou hadicí. 
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1.6 Strojní omíta�

Stroj bude sloužit pro 

elektrické energie. Stroj bude vybaven dostate

1.7 Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP

Výtah bude sloužit k

Obr. 61 Strojní omíta�

Obr. 62 Sloupový výtah GERA ERA 
1200 Z/ZP

117 

omíta�ka PFT G 4 

Stroj bude sloužit pro nanášení omítky na st�ny. Ke stroji bude zajišt

elektrické energie. Stroj bude vybaven dostate�n� dlouhou hadicí. 

Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP

vertikální doprav� materiálu i osob. 

Nosnost osob 
Nosnost nákladu 
P�íkon 
Rychlost zdvihu 
Maximální výška zdvihu 
Výkon motoru 
Rozm�ry plošiny  1,45 x 2,0 x 1,1/1,8 m

Výkon 

Po�et otá�ek 

Výkon �erpadla  

Dopravní tlak   

Dopravní vzdálenost  Ø  35 mm 

P�ívod vody  

P�ipojovací tlak vody 

Hmotnost  

Rozm�ry   

Strojní omíta�ka PFT G 4

Sloupový výtah GERA ERA 

ny. Ke stroji bude zajišt�n p�ísun vody a 

 dlouhou hadicí. 

1200 kg 
1500 kg 

380 V - 50 Hz 
30 m/min. 

100 m 
2 x 5,5 kW 

1,45 x 2,0 x 1,1/1,8 m

5,5 kW 

385 U/min. 

22 l/min. 

30 bar  

Ø  35 mm 50 m 

3/4" 

2,5 bar 

279 kg 

1,2/0,72/1,53 m
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1.8  Nákladní automobil MAN 12.180 HIAB 111-3 s hydraulickou 

rukou 

Nákladní automobil bude sloužit pro dovoz a složení t�žšího materiálu, který bude 

dovážen zejména na paletách. Bude se jednat hlavn� o keramickou dlažbu a asfaltové 

pásy.  

1.9 Dodávka Iveco Daily Furgon 

Automobil bude využit na p�epravu menších stroj�, ná�adí a drobného materiálu. Z auta 

bude materiál vykládán ru�n� a následn� p�enášen na místo skladování.   

��C.�C0���I2���� 8*����H�

@�A>�.�C.�C0�G<�1�-�23���1-�<� %�����H�

@�A>���C�G�G<�1�-�23���1-�<� K9&�"�

��C.�C0�1-�<�5)2�"�A>��<��J�.(� K&���H�

��I"71<���J.��5��3G<�
!9��A�

*94 �"�

�������������� 8�  �""�

���������#$��� * !��""�

'()��� �KK!�""�

�+,�"�.�����.(G��51�C0�1-� K����

��;.(����)��L$()��M� �����""�

��;.(����)��L�#$��M� � &��""�

B��.(����)��L$()��M� �84��""�

B��.(����)��L�#$��M� � &��""�

��������G"�0.�C0���I2����� %8����H�
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1.10 Renault Trafic 

Tento automobil bude využit pro p�epravu pracovník� a jejich osobních ochranných 

pom�cek a drobného ná�adí.  

1.11 Nákladní automobil Iveco 120E18K 

Automobil bude sloužit pro odvoz stavebního odpadu.  

�

           Obr. 66 Iveco 120E18K 
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Obr. 65 Renault Trafic 
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2. MENŠÍ STROJE A NÁ�ADÍ 

2.1 Pr�myslový vysava� Kärcher NT 70/2 ME 

Vysava� bude využíván p�i odstra�ování prachových ne�istot, které vznikly p�i broušení 

anhydritového a cementového pot�ru.  

�

Obr. 67 Vysava� Kärcher NT 70/2 ME 

2.2  Hladi�ka betonu NTC: PT 900 

Hladi�ka bude sloužit k finálnímu p�ebroušení a dorovnání anhydritového a 

cementového pot�ru.  

�

Obr. 68 Hladi�ka betonu NTC:PT 900 
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2.3 Laser rota�ní samonivela�ní kyvadlový LAPR 100 

Laser bude sloužit pro p�esné zam��ení výšky cementového a anhydritového pot�ru. 

2.4 Aku p�ímo�ará pila MAKITA DJV140RFJ 

Pila bude využita p�i za�ezávání laminátových desek.

D)�C.�C0� �9%�""="�
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Obr. 69 Rota�ní samonivela�ní laser 
LAPR 100 

Obr. 70 Aku pila Makita DJV140RFj 



122 

2.5 Horkovzdušná pistole na lino a PVC Romus 95080 Leister 

Pistole bude využívána p�i sva�ování dílc� PVC.�

2.6 Ru�ní mícha�ka Hitachi UM16VST 

Mícha�ka bude využívána pro p�ípravu hydroizola�ních a vyrovnávacích st�rek. 

2.7 �eza�ka na obklady a dlažbu Montolit Masterpiuma 440 mm 44P3 

�

Obr. 72 �eza�ka Montolit Masterpiuma 440 mm 44P3 
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Délka rovného �ezu 44 cm 

Max. rozm�r dlažby - diagonální �ez 31 cm 

Maximální síla materiálu  22 mm 

Hmotnost  7,70 kg 

Obr. 71 Horkovzdušná pistole Romus 
95080 Leister 
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2.8 Stavební plynový ho�ák MEVA IO71LKR 

Plynový ho�ák bude používán p�i natavování asfaltových pás�. Sou�ástí soupravy bude 

i hadice s regulátorem a propanbutanová láhev. 

3. RU	NÍ NÁ�ADÍ 

- Zednická lžíce 

- Zednická špachtle 

- Nab�ra�ka 

- Zubová st�rka 

- Duralová nivela�ní hrazda 

- Novodurové hladítko 

- Filcové hladítko 

- Plošný škrabák 

- Zednické kladívko 

- Stahovací lat�

- Malí�ský vále�ek 

- �eza�ka na dlaždice 

- Vytla�ovací pistole 

- Ocelové hladítko 

- Lepící páska 

- Podkladní klínky 

- P�ítla�ný vále�ek 

- Kozové lešení 

- Kbelíky 

- Kole�ka 

- D�rovka s kovovým ocelovým listem 

- Gumová pali�ka 

- St�rka z um�lé hmoty 

- Hadr 

- Smeták 

- Lopatka 

- N�žky na plech 

- Spárovací lži�ka 

- Houba 

- Odlamovací n�ž 

Obr. 73 Stavební plynový ho�ák MEVA 
IO71LKR
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4. DALŠÍ M��ÍCÍ POM�CKY 

- Vodováha 

- Svinovací metr 

- Hliníková la	

- Teplom�r 

- Úhelník 

- Vlhkom�r 

- Tesa�ská tužka 

5. OCHRANNÉ POM�CKY 

- Pracovní od�v 

- Pevná pracovní obuv 

- Obuv s m�kkou podrážkou 

- Holínky 

- Rukavice 

- Reflexní vesta 

- Nákolenice 

- Chráni�e sluchu 

- Brýle 

- Ochranné p�ilby 

6. ZDROJE 

www.filamos.cz

www.vysavace-karcher.cz

www.hutnici-stroje.cz

www.stabila.cz

www.rucni-naradi.cz

www.proobkladace.cz

www.nako.cz

www.svp.cz

www.Raminent.cz

www.garteko.cz

http://www.podlahy-turek.cz/

http://www.fahrzeugbilder.de/

www.cemix.cz

http://www.pft.de/

http://www.stroje-naradie.sk/

http://sortiment.hornbach.cz/

http://www.bautec-hoefer.de/

http://www.svp.cz/

www.iveco.com

www.renault.com

www.navara.cz

www.hado-praha.cz/
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1. VSTUPNÍ KONTROLY 

1.1  Provedení p�edchozích �inností 

V první �ad� je nutné zkontrolovat všechny práce a �innosti, které p�edcházely 

provád�ní omítek. Musí být dokon�eny veškeré zdící práce. Tzn. budou hotovy všechny 

nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce. Objekt bude zast�ešen.  V budov�

budou osazeny okna, dve�ní ocelové zárubn� bez prah� a provizorní vstupní dve�e. 

Veškeré elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytáp�ní budou hotové a odzkoušené. 

Maximální odchylky rovinnosti zdiva budou �init ± 5 mm na 2m. Bude zkontrolována 

platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace. Vše musí být v souladu se 

zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu. Zkontroluje se 

platnost všech pot�ebných povolení. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním 

deníku.  

1.2 Kontrola projektové dokumentace 

Bude zkontrolována platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace. Vše musí 

být v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu. 

Zkontroluje se platnost všech pot�ebných povolení. O kontrole bude proveden zápis ve 

stavebním deníku.  

1.3  P�ipravenost staveništ�

Staveništ� musí být z�ízeno dle výkresu za�ízení staveništ�. Celé staveništ� bude 

oploceno a bude zamezeno vstupu neoprávn�ným osobám. P�ístup na staveništ� bude 

zabezpe�e bránou. Pomocí této brány bude také umožn�n vjezd silonosi��m a cisternám 

na dopl�ování sil. Plochy pro pojezd vozidel budou dle výkresu za�ízení staveništ�

dostate�n� zpevn�ny. Dále budou vymezeny prostory pro skladování materiál�. Bude 

také zabezpe�eno hygienické zázemí pro pracovníky.  
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1.4  Kontrola materiálu 

Bude provedena kontrola každého dodaného materiálu. Bude kontrolována shoda 

s projektovou dokumentací a po�et kus�, potažmo objem. Dále bude zkontrolována 

kvalita dodaného materiálu, neporušenost obal� a tím i neporušenost celého materiálu. 

O dodávkách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku.  

1.5  Kontrola stroj� a za�ízení  

Veškeré stroje musí být v dobrém technickém stavu. Musí mít doklady o technické 

zp�sobilosti. Každý stroj musí mít servisní knihu, která bude kompletní.  

1.6  Kontrola zp�sobilosti pracovník�

Každý pracovník bude seznámen s pracovišt�m, pracovními postupy, kontrolními a 

zkušebními plány a bude proškolen o BOZP. Všichni pracovníci budou vlastnit pat�i�né 

pr�kazy, které budou platné. O seznámení pracovník� se všemi p�edpisy bude uveden 

zápis ve stavebním deníku.  

1.7  OOPP 

Bude provedena kontrola stavu, stá�í a po�tu ochranných pom�cek a jeho shoda 

s technologickými p�edpisy.  

1.8  Kontrola klimatických podmínek 

Veškeré práce nesmí být provád�ny, pokud teplota klesne pod +5 °C. Dále bude 

zkontrolována vlhkost zdiva, která smí dosahovat maximálních hodnot 6 % v letním 

období a 4 % v zimním období.  
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2. MEZIOPERA	NÍ KONTROLY 

2.1  Kontrola osazení APU lišt a zakrytí výplní otvor�

Bude zkontrolováno, zda jsou ve všech otvorech osazeny dilata�ní lišty a zda jsou 

výpln� otvor� dostate�n� zakryty proti p�ípadnému zne�išt�ní �i poškození. 

2.2  Kontrola pom�ru zám�sové vody a suché sm�si 

Omítkové sm�si budou míchány dle doporu�ení výrobce. Budou dodržovány veškeré 

technologické postupy výroby a doporu�ené pom�ry zám�sové vody a suchých sm�sí.  

2.3  Kontrola post�iku 

P�i této kontrole budeme dbát na to, zda je post�ik proveden v celé ploše a zda ve všech 

místech dosahuje své minimální tlouš	ky 2 mm. Dále bude zkontrolována p�ídržnost 

post�iku poklepem. 

2.4  Kontrola rovinnosti a svislosti omítník� a rohových profil�

Bude kontrolována maximální vzdálenost omítník�, která �iní 1,5 m. Dále bude 

zkontrolováno, zda jsou omítníky vodorovn� i svisle vyváženy.   

2.5  Kontrola dodržování technologických p�estávek 

Po nanesení každé vrstvy omítky je nutné nechat omítku vyzrát. Bude dodržován 

minimáln� 1 den zrání na 1 mm omítky.  

2.6  Kontrola provedení jádrové omítky 

Omítka bude vždy nanášena sm�rem od podlahy nahoru. Bude zkontrolována tlouš	ka 

vrstvy 15 mm a její maximální možná odchylka ± 1 mm. Kontrola p�ímosti a �istoty 



130 

hran a kout�. Bude provedena kontrola p�ídržnosti poklepem. Tedy pokud by byl 

vycházející zvuk dutý, znamenalo by to, že je vrstva odd�lena od podkladu a nedrží na 

n�m dostate�n�.  

2.7  Kontrola provedení štukové vrstvy 

Bude kontrolováno dodržení minimální tlouš	ky vrstvy 2 mm. Bezproblémový vzhled 

vrstvy, kde nesmí prosvítat jádro. Kontrola p�ímosti a �istoty hran a kout�. Maximální 

p�ípustná odchylka finální vrstvy �iní ± 2 mm na 2 m. 

3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1  Kontrola p�ídržnosti omítky k podkladu 

Zkontroluje se, zda nedochází ke vzniku trhlin v omítce, zda se rohové lišty 

neodchlipují a drží a také zda jsou veškeré instalace neporušené a funk�ní. Bude 

provedena kontrola p�ídržnosti poklepem. Dále bude zkontrolována kompletnost omítek 

a shoda s projektovou dokumentací. 

3.2  Kontrola rovinnosti 

Maximální odchylky p�i m��ení rovinnosti nášlapných vrstev budou �init ± 2 mm na 

2 m.  

3.3  Kontrola staveništ�

Staveništ� bude vyklizeno, veškerý odpadový materiál bude odvezen na skládky a 

staveništ� bude p�ipraveno na další technologickou etapu výstavby.  
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4. ZDROJE 

- Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 

- �SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�

- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu 

- �SN 73 2577 Zkouška p�ídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 

- �SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí 

- �SN EN 13914-2 Navrhování, p�íprava a provád�ní vn�jších a vnit�ních omítek 
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1. VSTUPNÍ KONTROLY 

1.1  Provedení p�edchozích �inností 

V první �ad� je nutné zkontrolovat všechny práce a �innosti, které p�edcházely 

provád�ní podlah. Musí být hotové veškeré mokré procesy. Tzn. budou hotovy všechny 

svislé nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce a omítky, které budou 

vyzrálé. V budov� budou osazeny okna, dve�ní ocelové zárubn� bez prah� a provizorní 

vstupní dve�e. Veškeré elektroinstalace, rozvody vody, plynu a vytáp�ní budou hotové a 

odzkoušené. Bude zkontrolováno, zda je povrch podkladní vrstvy dostate�n� suchý, 

pevný, rovný, �istý, bezprašný a zbavený mastnot. Bude zkontrolována shoda 

dosavadních prací s projektovou dokumentací. Dále bude m��ena rovinnost podkladu 

pomocí 2 m lat�. Maximální odchylka je ± 5 mm. Pracovišt� p�evezme vedoucí 

pracovní �ety a o p�edání bude proveden zápis ve stavebním deníku. 

1.2  Kontrola projektové dokumentace 

Bude zkontrolována platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace. Vše musí 

být v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu. 

Zkontroluje se platnost všech pot�ebných povolení. O kontrole bude proveden zápis ve 

stavebním deníku.  

1.3  P�ipravenost staveništ�

Staveništ� musí být z�ízeno dle výkresu za�ízení staveništ�. Celé staveništ� bude 

oploceno a bude zamezeno vstupu neoprávn�ným osobám. P�ístup na staveništ� bude 

zabezpe�en bránou. Pomocí této brány bude také umožn�n vjezd autodomícháva��m a 

vozidl�m pro p�epravu materiálu. Plochy pro pojezd vozidel budou dle výkresu za�ízení 

staveništ� dostate�n� zpevn�ny. Dále budou vymezeny prostory pro skladování 

materiál�. Bude také zabezpe�eno hygienické zázemí pro pracovníky.  
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1.4  Kontrola materiálu 

Bude provedena kontrola každého dodaného materiálu. Bude kontrolována shoda 

s projektovou dokumentací a po�et kus�, potažmo objem. Dále bude zkontrolována 

kvalita dodaného materiálu, neporušenost obal� a tím i neporušenost celého materiálu. 

O dodávkách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku.  

1.5  Kontrola stroj� a za�ízení  

Veškeré stroje musí být v dobrém technickém stavu. Musí mít doklady o technické 

zp�sobilosti. Každý stroj musí mít servisní knihu, která bude kompletní.  

1.6  Kontrola zp�sobilosti pracovník�

Každý pracovník bude seznámen s pracovišt�m, pracovními postupy, kontrolními a 

zkušebními plány a bude proškolen o BOZP. Všichni pracovníci budou vlastnit pat�i�né 

pr�kazy, které budou platné. O seznámení pracovník� se všemi p�edpisy bude proveden 

zápis ve stavebním deníku.  

1.7  OOPP 

Bude provedena kontrola stavu, stá�í a po�tu ochranných pom�cek a shoda 

s technologickými p�edpisy.  

1.8  Kontrola klimatických podmínek 

Veškeré práce nesmí být provád�ny, pokud teplota klesne pod +5 °C. P�i lití 

anhydritových a cementových pot�r� by nem�la teplota stoupnout p�es +25 °C. 

P�ípustná je i teplota +30 °C, musíme ovšem zamezit p�ímému slune�nímu svitu do 

budovy. Vlhkost uvnit� budovy se smí pohybovat v rozmezí 50 – 65% (p�i lití tekutých 

sm�sí až 75%). P�i provád�ní p�edevším v letních m�sících musíme dbát na to, aby 

v místnostech nevznikal pr�van a tím nedocházelo k velkému vysychání sm�sí. 



136 

2. MEZIOPERA	NÍ KONTROLY 

2.1  Kontrola provedení hydroizolace 

Bude kontrolováno natavení asfaltových pás� k podkladu a spojitost mezi sebou. Pásy 

musí být p�ekryty minimáln� 100 mm v podélném sm�ru a minimáln� 150 mm ve 

sm�ru p�í�ném. Kontrolu spoje provedeme tažením špachtle po spoji, kdy nesmí dojít 

k citelnému uvoln�ní spoje. Bude provedena celková vizuální kontrola celistvosti a 

nepoškozenosti hydroizolace.  

2.2  Kontrola položení kro�ejové izolace 

P�i této kontrole budeme dbát na to, zda jsou desky kladeny na sraz a vazbu, tedy zda 

nevznikají pr�b�žné spáry. Desky p�ekládáme minimáln� o 250 mm v obou sm�rech. 

Kontrolujeme také, zda jsou desky dostate�n� dotla�eny k sob�. 

2.3  Kontrola separa�ní vrstvy a obvodové dilatace 

Bude kontrolováno, zda je dilata�ní páska kolem všech svislých konstrukcí a prostup� a 

zda dostate�n� drží na st�n�. Dále také zkontrolujeme, zda v rozích páska �ádn�

kopíruje st�nu a nevzniká zde úžlabí. P�i pokládání separa�ní fólie bude dbáno na to, 

aby byla pokládána proti sm�ru lití sm�si, tzn. od dve�í k nejvzdálen�jšímu okraji 

místnosti. Bude provedena kontrola p�eložení fólií, kde minimální p�esah �iní 100 mm a 

dále budou zkontrolovány spoje a jejich dostate�né p�elepení páskou a také napojení 

separa�ní fólie na dilata�ní pásku.  

2.4  Kontrola provedení a lití roznášecích vrstev 

Zkontrolujeme rozestupy mezi nivela�ními trojnožkami, jejichž maximální vzdálenost 

m�že být 1,5 m. Dále zkontrolujeme správnost nastavené výšky na trojnožkách. 

Zkontrolujeme také, zda jsou všechny otvory dostate�n� zatemn�ny a zda je zabrán�no 

pr�vanu. Po dodání litých sm�sí bude následovat zkouška rozlitím. P�i této zkoušce 

naplníme Haegermann�v kužel anhydritovým nebo cementovým pot�rem, který poté 
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necháme na podložce roztéct. Pr�m�r rozteklého kolá�e se musí u cementových pot�r�

pohybovat v rozmezí 230 – 260 mm. U anhydritové sm�si je tento pr�m�r 220 – 

260 mm. Lití musí probíhat za teplot v rozmezí +5 °C až +30 °C. Výška lití sm�sí nesmí 

p�ekro�it 200 mm. Bude kontrolováno správné hutn�ní sm�si v obou sm�rech. U 

cementového pot�ru bude kontrolováno ošet�ení ochranným post�ikem. Výsledná 

rovinnost pot�r� musí být ± 2 mm na 2 m. 

2.5  Kontrola epoxidového nát�ru 

Kontrola dodržení maximální vlhkosti podkladní vrstvy, která �iní 5,0 %. Dále 

kontrolujeme rovnom�rnost nanášení obou vrstev. 

2.6  Kontrola provedení nášlapné vrstvy z keramické dlažby 

Maximální vlhkost podkladní vrstvy m�že být 4,0 % p�i pokládání na cementový pot�r. 

U anhydritového pot�ru je maximální vlhkost 0,5 %. V koupelnách bude kontrolováno 

provedení hydroizola�ní vrstvy, v�etn� vkládání t�snících pásk� a manžet. Bude 

kontrolován zp�sob nanášení vrstvy lepidla, dodržování p�ímosti a rovinnosti spár a 

jejich vypln�ní spárovací hmotou.  

2.7  Kontrola provedení laminátové nášlapné vrstvy  

Kontrola dodržení maximální vlhkosti podkladní vrstvy, která �iní 0,5 %. Kontrola 

rozložení pásu Mirelon. Dále budeme kontrolovat zp�sob pokládky laminátových desek 

a správnost technologického postupu. Bude provedena kontrola dodržení 10 mm spáry 

podél st�n.  

2.8  Kontrola provedení nášlapné vrstvy z PVC 

Podkladní vrstva bude mít maximální vlhkost 0,5 %. Kontrola v�asného rozložení pás�

v místnostech. Kontrola nanášení lepidla v celé ploše.  
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3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 

3.1  Kontrola provedených prací 

Bude kontrolována jejich kompletnost a shoda s projektovou dokumentací. Maximální 

odchylky p�i m��ení rovinnosti nášlapných vrstev budou �init ± 2 mm na 2 m. 

U keramické dlažby bude kontrolováno dodržení vzoru a také rovinnost a p�ímost spár, 

která musí �init maximáln� ± 2 mm. Kontrolou poklepem bude zjišt�no, zda n�kde 

nejsou dutá místa. O všech vadách a nedod�lcích bude u�in�n zápis ve stavebním 

deníku.  

3.2  Kontrola staveništ�

Staveništ� bude vyklizeno, veškerý odpadový materiál bude odvezen na skládky a 

staveništ� bude p�ipraveno na další technologickou etapu výstavby.  

4. ZDROJE 

- Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 

- �SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�

- �SN 73 0605-1 Hydroizolace staveb 

- �SN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

- �SN 74 4505 Podlahy: Spole�ná ustanovení 

- �SN EN 13813 Pot�rové materiály a podlahové pot�ry  

- �SN 73 3450 Obklady keramické a sklen�né 

- �SN EN 14 411 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, 

charakteristiky, ozna�ování 

- �SN EN 13 748 Teracové dlaždice 

- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu 

- �SN EN 13 329 Laminátové podlahové krytiny
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1. LEGISLATIVA 

Veškeré práce p�i provád�ní podlah se budou �ídit následujícími p�edpisy:  

Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

Na�ízení vlády �.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 

Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 

prost�edí 

Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 

používaní stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a nástroj�

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

2. POŽADAVKY NA STAVENIŠT�

Riziko:  

Zran�ní nepovolaných fyzických osob. 

Opat�ení: 

Staveništ� s veškerým za�ízením bude oploceno drát�ným plotem o výšce 1,8 m. Ze 

severozápadní strany bude �ást oplocení nahrazena již na míst� stojící kamennou zdí. 

Na jihovýchodní stran� pozemku bude umíst�na uzamykatelná brána. Tento vstup na 

staveništ� musí být ozna�en zna�kou „Nepovolaným vstup zakázán“. Vjezd a výjezd ze 

stavby bude ozna�en zna�kami „Pozor! výjezd a vjezd vozidel stavby“. 
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�

Obr. 74 Zna�ky „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Pozor! výjezd a vjezd vozidel 

stavby“ 

Riziko: 

Zran�ní kv�li špatné viditelnosti. 

Opat�ení: 

Cele staveništ� bude osv�tleno pomocí dvou halogenových reflektor�. 

Riziko: 

Poran�ní, zp�sobená kontaktem s ostrými p�edm�ty, nap�íklad pro�ezání podrážky 

obuvi a rukavice r�znými ostrými p�edm�ty. 

Opat�ení: 

Všichni pracovníci budou nosit pat�i�né pracovní a ochranné od�vy a obuv. Budou 

zajišt�ny minimální požadavky na ší�ku komunikací pro p�ší, které �iní 0,75 m u 

jednostranného provozu a 1,5 m u oboustranného. P�ekážky nacházející se na staveništi 

budou dostate�n� viditeln� ozna�eny. Staveništ� bude pravideln� uklízeno od 

zbytkového materiálu, u kterého by mohlo hrozit zran�ní pracovník�.  

Riziko: 

Úraz zap�í�in�ný špatnými klimatickými podmínkami. 

Opat�ení: 

V zimním období bude kladen d�raz na úklid sn�hu a odstran�ní p�ípadné námrazy. P�i 

nep�íznivých klimatických podmínkách, budou veškeré práce, které by mohly být tímto 

ovlivn�ny, p�erušeny.  
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3. IZOLATÉRSKÉ PRÁCE 

Riziko: 

Úraz následkem popálení, pot�ísn�ní k�že. Dále hrozí nebezpe�í výbuchu nebo otrava 

chemickými látkami. 

Opat�ení: 

Veškeré práce budou provád�t jen osoby k t�mto pracím zp�sobilé. P�i manipulaci 

s ho�áky budou dbát své osobní ochrany a zvýšené pozornosti. Bude zajišt�no 

dostate�né v�trání pracovních prostor�.  

4. LITÍ ROZNÁŠECÍCH VRSTEV A OMÍTÁNÍ 

Riziko: 

Nebezpe�í úrazu obsluhy stroje. 

Opat�ení: 

Autodomícháva�e, �erpadla, sila a pneumatické dopravníky sm�sí budou stát na 

zpevn�ných plochách. Kolem za�ízení bude dostate�ný prostor, který usnadní obsluhu a 

vizuální kontrolu stroj�. Výsypné za�ízení bude používáno dle návodu výrobce a to tak, 

aby jeho používáním nemohlo dojít ke zran�ní obsluhy. Budou provád�ny kontroly 

technického stavu stroj�. Nikdy nebude otvíráno víko tlakové nádoby �erpadla za chodu 

stroje. �išt�ní mícha�ek bude provedeno vždy ve vypnutém stavu. Hadice nebudou 

p�ehýbány a nebude docházet k manipulaci se spojkami. Obsluha vždy zkontroluje, zda 

napojení hadic není žádným zp�sobem poškozené. P�i zhut�ování budou použity pouze 

stroje ve vhodném stavu, u kterých nebude narušena izolace bránící poškození vnit�ních 

sou�ástek vibrátoru. 

Riziko: 

P�ejetí nebo p�imá�knutí pracovníka. 

Opat�ení: 

Pracovníci budou nosit reflexní vesty a helmy. Bude stanoven vhodný zp�sob 

dorozumívání mezi pracovníky.  
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Riziko: 

Pot�ísn�ní nekrytých �ástí t�la nebo poškození zraku vlivem vletu cizorodých �ástic do 

oka. 

Opat�ení: 

Pracovníci p�i �erpání budou dodržovat veškeré technologické postupy a budou 

používat ur�ené pracovní obutí a od�v tak, aby bylo zabrán�no kontaktu �erpaného 

materiálu s pokožkou. Proti p�ípadnému odst�iku malty do o�í budou použity ochranné 

brýle.  

Riziko: 

Zran�ní zp�sobené pádem z lešení. 

Opat�ení: 

P�i omítání z kozového lešení budou pracovníci dbát pozornosti a nikdy nebudou 

stoupat na kraj podlážek. 

5. SKLADOVÁNÍ 

Riziko: 

Úraz pádem p�edm�tu nebo materiálu. 

Opat�ení: 

Veškerý materiál bude skladován dle pokyn� výrobce. Plochy pro skladování budou 

suché, dostate�né pevné a rovné. Materiál se bude skladovat tak, aby nehrozil jeho pád 

z výšky nebo jeho sesun. Suché omítkové sm�si budou skladovány v silech.  

Riziko: 

Vyte�ení tekutého materiálu. 

Opat�ení: 

U tekutých materiál� bude dbáno na polohu skladování v��i víku, které bude vždy 

sm��ovat nahoru. 
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Riziko: 

Zran�ní p�i nevhodné manipulaci s materiálem. 

Opat�ení: 

Budou používány vhodné manipula�ní pom�cky. Bude dbáno na správné uchopení 

materiálu. 

6. ZA�ÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 

Riziko: 

Úraz elekt�inou p�i nesprávném provedení a používání za�ízení pro rozvod energií.  

Opat�ení: 

Veškeré do�asné p�ípojky musí být navrženy a zapojeny v souladu s projektovou 

dokumentací. Všechny elektrická za�ízení musí procházet kontrolou a spl�ovat 

požadavky dané normou. Hlavní vypína� bude navržen tak, aby byl snadno p�ístupný a 

aby bylo zabrán�no neoprávn�né manipulaci s ním.  

7. PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

Riziko: 

Nebezpe�í pádu osob 

Opat�ení: 

Staveništ� bude materiáln� a technicky vybaveno pro bezpe�nou práci ve výškách, nap�. 

žeb�íky, lešením, výtahem apod. Pracovníci budou mít zamezen p�ístup do prostor�, kde 

hrozí pád. Otvory ve st�nách, nap�. pro stavební výtah musí být dostate�n� zabezpe�eny 

proti pádu. Stavební výtah bude vždy používán jen pro jeho p�edepsaný ú�el a bude 

dodržována jeho maximální únosnost. Výtah budou ovládat vždy osoby s oprávn�ním.  
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8. ZP�SOB HLÁŠENÍ MIMO�ÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A 
PRACOVNÍCH ÚRAZ�

P�i nastalých mimo�ádných událostech nebo pracovním úrazu je povinností pracovník�

dbát pokyn�, které jsou vyv�šeny v šatnách a bu�ce stavbyvedoucího. Pro všechny 

pracovníky bude povinné proškolení o poskytnutí první pomoci. V šatnách a bu�ce 

stavbyvedoucího budou umíst�ny lékárni�ky, jejichž obsah je následující: 

2x Náplast fixa�ní hladká 2,5 cm x 5 m, 16x Náplast elastická 10 cm x 6 cm,  8x 

Motýlková náplast na kone�ky prst� 4 cm x 7 cm vod�odolná, 8x rychloobvaz 2 cm x 

12 cm, 6x Náplast strip 2,5 x 7,2 cm vod�odolná, 8x Náplast strip 1,9 cm x 7,2 cm 

vod�odolná, 2x Obvaz hotový sterilní 6x8 cm, 4x Obvaz hotový sterilní 8 x 10 cm, 2x 

Obvaz hotový sterilní 10 x 12 cm, 4x O�ní komprese sterilní 56 mm x 72 mm, 6x 2ks 

Sterilní krytí 10 x 10 cm, 4x Obinadlo elastické 6 cm x 4 m, 4x Obinadlo elastické 8 cm 

x 4 m, 2x Obvazový šátek 60 cm x 80 cm, 4x Šátek trojcípý, 2x Izotermická folie, 2x 

Chladivý sá�ek, 2x 5ks Ut�rky z netkané textilie 20 x 30 cm, 2x 4ks Rukavice 

vyšet�ovací nesterilní, 1x P�evazové n�žky, 4x Sá�ky uzavíratelné 30 cm x 40 cm. 

9. ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

V bu�ce stavbyvedoucího, šatnách a na vrátnici budou umíst�ny hasicí p�ístroje. Pokud 

nebude možno požár uhasit, bude požár ohlášen telefonátem na tís�ové linky 150 nebo 

112. Staveništ� bude evakuováno, bude vypnut veškerý elektrický proud na staveništi a 

budou uvoln�ny veškeré p�íjezdové komunikace. 

D�ležitá telefonní �ísla:  Integrovaný záchranný systém – 112 

Hasi�ský záchranný sbor �R – 150  

Zdravotní záchranná služba – 155 

Policie �R – 158  

M�stská policie – 156 
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10. ZDROJE 

http://www.e-safetyshop.eu/
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1. POROVNÁNÍ ROZNÁŠECÍCH VRSTEV  

V projektu bytových dom� jsou navrženy dva typy roznášecích vrstev podlah a to 

cementový pot�r v suterénu a anhydritový pot�r v nadzemních podlažích. Oba materiály 

budou porovnány z n�kolika hledisek. 

1.1 Vlhkost 

Nejv�tší výhodou cementového pot�ru je jeho možnost užití ve vlhkých prostorách, 

zejména suterénech, koupelnách, prádelnách. Anhydrit p�i kontaktu s vodou nabobtná, 

což m�že mít za následek nap�. odchlípnutí dlažby nebo parket. P�i zvýšené vlhkosti 

také dojde ke snížení pevnosti anhydritového pot�ru až o 50%. Až po dostate�ném 

vyschnutí op�t pot�r dosahuje p�vodní pevnosti p�ed navlh�ením.  

1.2 Zpracovatelnost 

Ob� sm�si jsou dováženy v autodomícháva�ích. Materiály se �erpají pomocí šnekových 

�erpadel a hadic. Anhydritový pot�r m�žeme �erpat do vzdálenosti až 200 m 

v horizontálním sm�ru nebo až 100 m ve vertikálním sm�ru. Cementový pot�r díky 

vyšší viskozit� nem�žeme �erpat do takových vzdáleností (maximáln� 150 m 

v horizontálním sm�ru a 50 m ve vertikálním sm�ru). Oba povrchy jsou v ideálních 

podmínkách pochozí po 24 hodinách. Další možnost dopravy je pomocí za�ízení 

Transmix, ke kterému je ovšem nutno za�ídit p�ípojku vody.  

1.3 Pevnost 

Materiály mají shodné pevnosti v tlaku i tahu za ohybu. Rozdíl nastává u modulu 

pružnosti, který je ku prosp�chu cementového pot�ru v�tší o 3 GPa.  
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1.4 Objemové zm�ny 

Z hlediska smrš	ování má jasnou výhodu anhydritový pot�r, u kterého dochází 

k maximálnímu smršt�ní 0,01 mm/m. Cementový pot�r má tuto hodnotu mnohonásobn�

vyšší a to až 0,5 mm/m. Abychom omezili tento nežádoucí jev, m�žeme p�idávat do 

cementové sm�si protismrš	ovací p�ísady, nebo nap�. vložit kari sít�. Ob� tyty metody 

ale dále zvednou cenu podlahy. U velkých ploch podlah z cementového pot�ru tedy 

budeme muset tvo�it více dilata�ních celk�, které pak musíme p�iznat i samotné 

nášlapné vrstv�, což je jasnou nevýhodou oproti anhydritovému pot�ru.  

1.5 Ošet�ování 

U obou povrch� je d�ležité v prvních dvou dnech zamezit pr�vanu, p�ímému 

slune�nímu zá�ení, abychom minimalizovali vysychání. V následujících dnech je ale 

nutné vlh�it cementový pot�r vodou, abychom zamezili vzniku trhlin.  

1.6 Tlouš�ka vrstvy 

Bezpochyby velkou výhodou anhydritových pot�r� jsou nižší minimální tlouš	ky 

vrstev, které jsou u podlah bez podlahového vytáp�ní 35 mm. U cementového pot�ru 

�iní tato hodnota 50 mm. To znamená velkou úsporu materiálu u anhydritové podlahy.   

1.7 Cena 

Cenov� výhodn�jší je anhydritový pot�r, u kterého jsou menší nároky na minimální 

tlouš	ku vrstvy a také cena za �� je nižší než u cementového pot�ru. Konkrétn� nap�. 

betonárka TBG BETONMIX a.s. udává cenu pro anhydritový pot�r 4390 K�/��, u 

cementového pot�ru je to 4590 K�/��. 
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2. VÝHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH ROZNÁŠECÍCH 
VRSTEV V OBJEKTU SO 103 

V�tšina roznášecích vrstev, je navržena dob�e. U všech skladeb navržených 

v nadzemních podlažích je zvolen anhydritový pot�r, který je z finan�ního hlediska 

výhodn�jší. V suterénu objektu je navržen ve v�tšin� místností cementový pot�r, což je 

vzhledem k zvýšené pravd�podobnosti výskytu vlhkosti správn�. Jedinou nevhodn�

navrženou skladbou je skladba S9, kde roznášecí vrstvu v suterénu tvo�í anhydritový 

pot�r. Vzhledem k v�tší pravd�podobnosti výskytu vlhkosti zvolíme v této skladb�

roznášecí vrstvu z cementového pot�ru. Pro úplnost byl v systému BUILDpower 

vytvo�en položkový rozpo�et pro ob� varianty roznášecích vrstev. Celková cena p�i 

využití cementového pot�ru �inila 345 562,93 K� bez DPH. U anhydritového pot�ru je 

tato cena 330 620,32 K�. Celkov� by tedy použitím anhydritového pot�ru mohlo být 

ušet�eno až 14 942,61 K�.   

Vlastnost CemFlow CF 20 Anhyment AE 20
Pevnost v tlaku [MPa] 20 20 
Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 4 4 
Modul pružnosti  [GPa] 21 18 

Objemová hmotnost �erstvé sm�si [kg.��] 2200-2300 2100-2200 

Objemová hmotnost zatvrdlé sm�si [kg.��] 2100-2200 2000-2100 

Zpracovatelnost [min.] 180 240 
Smršt�ní [mm/m] 0,5 0,01 

Sou�initel teplotní vodivosti l [W.��5.,�5] 1,2 1,2 

Sou�initel teplotní roztažnosti [mm. ��5.,�5] 0,012 0,015 
Reakce na ohe�  A1 A1 
Teplotní podmínky [°C] <5;25> <5;25> 
Minimální tlouš	ka vrstvy [mm] 50 35 
Poch�znost [hod.] 24 24-48 
Plná únosnost [dny] 28 28 
Úprava povrchu broušení broušení 
Zaru�ená rovinnost  2 mm/2 m 2 mm/2 m 
Spáry (jinak než mezi dve�mi) plocha > 40 �� pom�r stran 1:4 

Cena [K�/��] 4590 4390 

Tab. 14 Porovnání roznášecích vrstev 
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Druh pot�ru CemFlow CF 20 Anhyment AE 20 

Cena za ��[K�/��] 413,17  395,30  
Celkové náklady na vybudování v objektu SO 
103 [K�] 

345 562,93 330 620,32  

Tab. 15 Porovnání cen roznášecích vrstev 

    

3. ZDROJE 

http://www.lite-smesi.cz/

www.winklmann.cz
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ZÁV�R 

Cílem bakalá�ské práce bylo vypracování stavebn�-technologického projektu pro 

výstavbu bytových dom� v Oslavanech u Brna, se zam��ením na dokon�ovací práce. 

Konkrétn� na provád�ní omítek a podlah. Sou�ástí bakalá�ské práce je souhrnná 

technická zpráva, v které jsou uvedeny zm�ny ve skladbách podlah. Zm�ny byly 

provedeny jak z d�vodu finan�ního, tak také z d�vodu lepšího konstruk�ního a 

technologického �ešení. Pro upravené skladby podlah a také pro omítky byly 

zpracovány technologické p�edpisy. Dále bylo nutné �ešit koncepci za�ízení staveništ� a 

s tím související zásobovací trasy, návrh strojní sestavy a rozmíst�ní jednotlivých 

za�ízení pro dané technologické etapy. Sou�ástí práce je také položkový rozpo�et, který 

byl vytvo�en pomocí programu BUILDpower. Na položkový rozpo�et a výkaz vým�r 

navazuje �asový plán vytvo�ený v systému CONTEC. Pro veškeré práce byl zhotoven 

plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a také kontrolní a zkušební plán. Dodržením 

všech technologických postup� a kvalitativních požadavk� uvedených v bakalá�ské 

práci by m�la být zaru�ena bezproblémová výstavba a i následné užívání stavby.  
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