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ABSTRAKT:  

Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii etapy provádění podlah 

v novostavbě domova pro seniory v Luhačovicích. Součástí této práce je technická 

zpráva, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr, technologický 

předpis pro roznášecí vrstvu, technologický předpis pro nášlapnou vrstvu, bilance 

zdrojů, řešení organizace výstavby, časový plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní 

požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce, rozpočet pro technologickou etapu, 

nový návrh skladby podlahy pro balkón.  

Klíčová slova: 

Domov pro seniory, technologický předpis, litý cementový potěr, keramická 

dlažba, časový plán, strojní sestava, bezpečnost práce, kontrolní a zkušební plán, 

rozpočet, technická zpráva.  

Abstract: 

This theses deals with the structural engineering study of the floor building in 

the retirement house in Luhačovice. The work includes a technical report, a building 

situation with boarder relations of transport routes, a bill of quantities, a technological 

regulation for the wear layer, a sources balance, a solution of the production organi-

zation, a time schedule, a machinery assembly proposal, a qualitative requirements 

and its finding, safety at work, a budget for the technological part and a new proposal 

for the floor construction on the balcony. 
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Retirement house, technological regulation, cast cement screed, ceramic tiles, 

timetable, machinery assembly, safety at work, inspection and test plan, budget, 

technical report. 
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ÚVOD 

 Tématem této bakalářské práce je  provádění podlah v domově pro seniory. V 

rámci technologické etapy stavby jsem vypracovala vybrané stavebně-technologické 

části dle zadání. V mé bakalářské práci tedy lze najít technickou zprávu řešeného 

objektu se zaměřením na provádění podlah, situaci stavby (stavební, nikoliv techno-

logickou) se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro zadanou technologickou 

etapu, technologický předpis pro roznášecí vrstvu, bilanci zdrojů, technologický 

předpis pro nášlapnou vrstvu, řešení organizace výstavby pro zadanou technologic-

kou etapu včetně výkresu zařízení staveniště a technické zprávy pro zařízení stave-

niště, časový plán pro zadanou technologickou etapu, návrh strojní sestavy pro tech-

nologickou etapu, kvalitativní požadavky a jejich zajištění, bezpečnost práce řešené 

technologické etapy, položkový rozpočet pro technologickou etapu a návrh opravy 

skladby pro venkovní terasy a balkóny. 

 Objekt se nachází v městě Luhačovice na ulici V Drahách. Jedná se o třípod-

lažní objekt se třemi nadzemními patry. Půdorysný průmět objektu je složen z nepra-

videlných obdélníků a čtvrt elipsových výseků. V nadzemních podlažích jsou projek-

tantem vytvořeny plně pochozí balkonové plochy. 

 Obecně se v mé práci zabývám realizací nosné podlahové konstrukce tvořené 

cementovým potěrem. Dále pak řeším vytvoření nášlapných vrstev podlah z kera-

mických dlaždic kladených do tmele v interiéru a kladení na terče v exteriéru.   
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby:   Domov pro seniory Luhačovice 

Místo stavby: Luhačovice, ul. Družstevní, Katastrální území Lu-

hačovice (688576) 669393, parcelní číslo – 2875, 

14/2, 2841/1, 2841/2, Kraj Zlínský, Stavební úřad 

Luhačovice 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Obchodní firma:   Zlínský kraj 

Identifikační číslo:   70891320 

Adresa sídla:    Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

Obchodní firma:   FORMICA s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín 

Identifikační číslo:   469 82 663 

DIČ     CZ 469 82 663 

Tel. / Fax    577 433 281 

E-mail     formica@zlin.cz 

Autor stavby    Ing. Arch. Štefan Čillík 

Projektant stavební části  Zdeněk Žaludek 

1.1.4 Obecné údaje o stavbě  

Jedná se o novostavbu třípodlažního nepodsklepeného bytového domu – 

Domova pro seniory, jehož účelem je ubytování seniorů věkové skupiny +65 let 

mailto:formica@zlin.cz
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s vyšším stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Navrhovaná kapacita DPS 

je 40 lůžek ve skladbě 20 jednolůžkových a 10 dvojlůžkových pokojů. 

1.1.5 Objemové a prostorové údaje o stavbě 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet podzemních podlaží: 0 

Zastavěná plocha v úrovni 1. NP: 698 m
2 

Obestavěný prostor: 8 029,4 m
2 

1.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 Domov pro seniory 

SO 02 Přípojka kanalizace splaškové 

SO 03 Přípojka kanalizace dešťové 

SO 04 Přípojka vodovodu 

SO 05  Přípojka plynovodu – přeložka 

SO 06 Komunikace, parkoviště, chodníky 

SO 07 Přípojka NN 

SO 08 Přeložka vedení NN 

SO 09 Přípojka SEK Telefonica O2 

SO 10 Sadové a terénní úpravy 

D.2.1 Náhradní zdroj 

D.2.2 Technologie kuchyně 

1.3 Popis území stavby 

Navržená stavba Domova pro seniory se nachází v zastavěné části města Lu-

hačovice. Všechny dotčené pozemky, na kterých byla stavba realizována jsou ve 

vlastnictví města Luhačovice. Poloha pozemků je vymezena prostorem mezi místní-
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mi komunikacemi – ulice Družstevní, V Drahách a Ludkovická. Tedy veškerá potřeb-

ná dopravní a technická infrastruktura pro napojení stavby je dostupná v těsné blíz-

kosti navrhované stavby. Doprava je napojena na obslužnou komunikaci V Drahách.  

Staveniště tvořené pozemky je téměř rovinné s mírným stoupáním k severu. 

V prostoru stavby se nenachází žádné kulturní, architektonické a historické památky, 

ani žádná archeologická naleziště.  

1.4 Celkový popis stavby 

1.4.1 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je ubytování osob ve věkové skupině +65 let s vyšším stupněm 

závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Navrhovaná kapacita DPS je 40 lůžek z toho 

20 jednolůžkových a 10 dvojlůžkových pokojů.  

1.4.2 Celkové urbanistické  architektonické řešení 

Princip urbanisticko – architektonického řešení navrhované výstavby vychází  

z daného prostorového uspořádání území, zejména ze stávající okolní zástavby ro-

dinnými domy a bytové sídlištní výstavby přes ulici Družstevní. Po dokončení stavby 

DPS je plánované vybudování náměstíčka mezi ulicemi Družstevní, V drahách a 

Hrazanské jenž bude navazovat na pěší zónu lázeňského koridoru. Navržený dům 

DPS tak urbanisticky ukončuje prostor mezi ulicemi Ludkovickou a V Drahách smě-

rem do křižovatky s ulicí Družstevní, jehož jižní polovina pak uzavírá prostor náměs-

tíčka.  

Jedná se o nepodsklepený, třípodlažní objekt zastřešený šikmými střechami 

s mírným sklonem, obdélníkového půdorysu. Fasády jsou pojednány nepravidelně 

rozmístěnými okenními otvory se sníženými parapety umožňující lepší výhled pro 

obyvatele domu. Rohové a koncové části domu jsou obohaceny prosklenými plo-

chami společných prostor a venkovními únikovými schodišti.  

Dopravní napojení a pěší přístup bude zachován ze stávající komunikace ul. 

V drahách a z náměstíčka. Do prostoru náměstíčka budou vybudována i parkovací 

místa.  
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1.4.3 Dispoziční a provozní řešení 

Jedná se o novostavbu Domova pro seniory ve věkové skupině +65 let 

s vyšším stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Navrhovaná kapacita DPS 

je 40 lůžek ve skladbě 20 jednolůžkových a 10 dvojlůžkových pokojů vždy s vlastním 

bezbariérovým sociálním zařízením. Obyvatelé jsou sdruženi do čtyř komunit po de-

seti obyvatelích, vždy dvě komunity na jednom podlaží se společným jídelními, soci-

álními prostorami uprostřed a obývacími pokoji a terasami v krajích domu. 

1.4.4 Bezbariérové užívání stavby 

Domov pro seniory je navržen plně bezbariérový včetně přístupu do objektu, 

vertikálních komunikací tak i kompletního sociálního zařízení. Projekt respektuje po-

žadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpeču-

jící bezbariérové užívání staveb a vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích 

na stavby. 

1.4.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby je nutno dodržet pokyny a doporučení výrobců stavebních 

materiálů, výrobků a spotřebičů, které budou instalovány v rámci stavby. Je třeba 

dbát na údržbu a provádět revizní či servisní zkoušky příslušných částí stavby a spo-

třebičů (např. komínových průduch, těsnost spojů, elektroinstalací, atd.). Pro zacho-

vání mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat do 

nosných konstrukcí stavby. Taktéž není dovoleno provádět neodborné zásahy do 

elektroinstalací, rozvodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné opravy 

smí provádět pouze odborná firma nebo osoba s příslušných vzděláním a oprávně-

ním.  

1.4.6 Konstrukční řešení stavby 

Základové konstrukce: 

S ohledem na základové poměry bylo zvoleno hlubinné založení na vrtaných 

pilotách na nichž budou uloženy železobetonové základové průvlaky. Podkladní be-

tonová mazanina v tloušťce 150 mm bude vyztužená kari sítí. Pod základovými prů-
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vlaky je navržena betonová mazanina v tloušťce 100 mm. Pod podkladní betonovou 

mazaninou bude hutněný násyp ze štěrkopísku. 

Svislé konstrukce: 

Obvodový plášť tvoří stěny v tloušťce 300 mm zděné z keramických tvárnic a 

součástí těchto stěn budou železobetonové ztužující věnce. Obvodové stěny budou 

zatepleny minerální vatou v tl. 100 mm a opatřeny venkovní silikonovou barevnou. Z 

keramických cihel bude i vnitřní nosné zdivo a příčky. 

Vodorovné konstrukce: 

Stropy jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Překlady ve 

zdivu jsou keramické dle zvoleného systému zdiva. 

Schodiště: 

Centrální schodiště bude železobetonové monolitické. Schodiště na štítech 

objektu budou ocelová. 

Střešní plášť: 

Střešní plášť bude tvořit systém dřevěných vazníků se styčníkovými deskami 

s celoplošným bedněním tvořící podklad pro skládané keramické střešní krytiny. Za-

teplení bude provedeno v úrovni stropu minerální izolací. Klempířské výrobky budou 

provedeny z titanzinkového plechu. 

Vnitřní povrchy: 

Zděné a železobetonové konstrukce budou mít omítku vápennou štukovou 

plstí hlazenou a budou opatřeny disperzní omyvatelnou a otěru odolnou malbou. 

V prostorách sociálních zařízen a kuchyní budou keramické obklady. Výšky keramic-

kých obkladů jsou většinou do výšky zárubní. Za kuchyňskými linkami bude pás ob-

kladu výšky 750 mm. Obklady budou lepeny do tmele. 

Výplně otvorů: 

Výplně otvorů na fasádě dřevěné z profilů EURO s izolačními dvojskly  

v přírodním odstínu barva borovice – okna, francouzská okna, dveře. Vnitřní dveře 

budou otočné a posuvné v provedení CPL laminát do ocelových zárubní. 

Podlahy: 

V 1.NP je vesměs tepelná izolace zajištěna podlahovými deskami polystyré-

novými EPS 100 tl. 100 mm (λ=0,038 W/mK). V místnosti s náhradním zdrojem a ve 

skladu zahradního nářadí jsou polystyrénové desky EPS 150 tl. 60mm (λ=0,036 
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W/mK). A v kotelně jsou polystyrénové desky EPS150 tl. 80 mm (λ=0,038 W/mK). 

V 2 NP a 3.NP jsou podlahové desky z minerálních vláken (λ=0,036 W/mK) různých 

tlouštěk. Uvnitř konstrukce je roznášecí vrstva řešena samonivelačním cementovým 

potěrem C25. Nášlapné vrstvy podlahy jsou určeny podle druhu místnosti. Ve všech 

místnostech sociálního zařízení, skladů, kuchyněk, úklidových místnostech, chodeb, 

v kotelně, na schodišti a ve vstupní hale je keramická dlažba. V pokojích byla zvole-

na jako nášlapná vrstva PVC. Ve společenských místnostech jsou dřevěné parkety. 

A ve všech kancelářích je zátěžový koberec.  Na balkónech a terasách je mra-

zuvzdorná keramická dlažba protiskluzná. Keramická dlažba bude fixována lepícím 

flexibilním tmelem. Ve venkovních prostorách bude dlažba ukládána na terče. Dře-

věné parkety budou pokládány na izolační podložku. Zátěžový koberec a PVC bude 

fixováno lepidlem. 

 

 

Obrázek 1.1 Skladba podlahy v interiéru
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1.4.7 Požární bezpečnost stavby 

Objekt je posuzován dle ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy 

zdravotnických zařízení a sociální péče. 

1.5 Připojení na technickou infrastrukturu 

Veškerá technická infrastruktura je dostupná v těsné blízkosti navrhované stav-

by. Inženýrské sítě se nacházejí po obvodu dotčených pozemků a podél místní ko-

munikace ulice Družstevní, V Drahách a Ludkovická. 

Vodovod: 

Objekt ulicí V bude studenou pitnou vodou zásobován z uličního řádu DN 80, 

vedeného před objektem Drahách. Trasa vede od místa napojení v novém chodníku 

podél objektu, lomí se při průchodu do objektu a je ukončena vystoupáním nad pod-

lahu technické místnosti uzávěrem. 

Kanalizace: 

Dešťová kanalizace je napojena do stávající revizní šachty na dešťové veřejné 

kanalizaci v ulici Družstevní. Do šachty bude napojení provedeno navrtáním dna 

šachty. Trasa přípojky od místa napojení kříží stávající komunikaci ulice Družstevní a 

je ukončena revizní šachtou DŠ1 v dlážděném chodníku, který je umístěn podél ulice 

Ludkovická.  

Splašková kanalizace je napojena do nové revizní šachty SŠ1, umístěné na 

stávající veřejné kanalizaci v dlážděném chodníku podél ulice Ludkovická. Trase pří-

pojky vede od místa napojení přes travnatou plochu a přes plochu parkoviště a je 

ukončena v revizní šachtě SŠ2 na pozemku investora. 

Plynovod: 

V řešeném prostoru je veden STL uliční řád DN 150, který je ukončen před 

navrhovaným objektem. Je navržená nová STL plynovodní přípojka o délce 15 m, 

bud podél objektu přivedena před technickou část objektu, kde bude v uzamykatelné 

skříni na fasádě objektu umístěn hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu, plynoměr 

a havarijní ventil. NTL vnitřní plynovod pak přes plynotěsnou chráničku vstoupí do 

objektu, kde bude přiveden do prostoru kotelny.  
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Elektrická energie: 

Do stávajících rozvodů NN v místě křižovatky ul. V Drahách – Družstevní se 

vloží nová pojistková skříň, ze které se napojí kabel NN, který bude přenášet příkon 

pro novostavbu domova pro seniory. 

Veřejné osvětlení: 

Sloupy veřejného osvětlení jsou umístěny podél místních komunikací ul. Lud-

kovická, V drahách a Družstevní. Tyto sloupy jsou zcela dostačující a není potřeba 

budování nových. 

1.6 Dopravní řešení 

Objekt DPS je navrhován podél ulice V drahách u křižovatky ulic Družstevní, 

V Drahách a Ludkovická. Dopravně bude stavba napojena z místní komunikace ul. 

V Drahách. Je to obousměrná, dvouproudová komunikace. Její povrch je dlážděný 

z drobných žulových kostek. Podél této komunikace jsou vedeny oboustranně chod-

níky pro pěší. Z ulice V Drahách je nájezd vozidel přímo před hlavní vstup do objek-

tu. Toto místo je napojeno zešikmeným obrubníkem na stávající komunikaci a bude 

pro zvýraznění ze zámkové betonové dlažby, barevně odlišné od chodníků a parko-

višť. 

Před budovou jsou navržena parkoviště, které jsou napojena na ulici 

V Drahách. Nově navržená parkovací stání mají rozměry 2,5 x 5,5 m (krajní stání 

2,75 x 5,5 m) a 1 zvětšené stání 3,75 x 5,5 m pro osoby se sníženou schopností po-

hybu. Počet navržených stání odpovídá výpočtu podle potřeby ČSN 73 6110. 

1.7 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po vybudování všech stavebních objektů budou nezastavěné plochy zavezeny 

ornicí a zatravněny. V areálu objektu budou vysázeny okrasné dřeviny a květiny. Po-

dél komunikace a parkovišť bude vysázena nízká zeleň tak, aby neohrozila viditel-

nost na komunikaci. 
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1.8 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Stavba svou funkcí nebude nijak ohrožovat životní prostředí ani obtěžovat hlu-

kem. 

Komunální odpad bude ukládán do příslušných nádob, které budou umístěny 

v areálu objektu a vyváženy dle technických služeb města. Splašková a dešťová vo-

da jsou svedeny do kanalizace, která navazuje na ČOV. 

1.9 Ochrana obyvatelstva 

Během výstavby může dojít k zvýšené prašnosti a hluku vlivem stavebních pra-

cí a dopravy na staveniště. Tyto nepříjemné vlivy lze částečně omezit dodržením zá-

sad organizace výstavby. Po uvedení do provozu se nepředpokládá zvýšení negativ-

ních vlivů u obyvatelstva. 

1.10 Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění: 

Do prostoru staveniště je navrženo několik mobilních buněk, které budou 

sloužit jako kanceláře, umývárny a šatny pro pracovníky. Jako WC bude sloužit 

umístěný mobilní suchý záchod typu Toi Toi. Pro hygienické zařízení pracovníku se 

předpokládá napojení stavby na veřejný vodovod. Voda pro zařízení staveniště se 

bude odebírat z východní části staveniště, z které se rozvede pro stavbě. Přívod el. 

energie pro potřebu stavby bude na staveništi napojen na rozvodnou skříň staveništ-

ního rozvaděče s elektroměrem. Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepo-

volaných osob oplocením do výšky 1,8 m a uzamykatelnou bránou.  

Odvodnění staveniště: 

Odvodnění staveniště od povrchových vod bude svedeno do stávající kanali-

zace. 

Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Vjezd na pozemek bude umožněn z ulice V drahách. Při vjezdu a výjezdu na 

staveniště budou umístěny patřičné dopravní značky řešící vnitro - staveništní dopra-

vu a upozorňující na dopravní provoz v souvislosti se stavbou. Potřebné inženýrské 

sítě se nacházejí po obvodu dotčených pozemků. 
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Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Celý pozemek bude oplocen plotem výšky 1,8 m. Vjezdová brána na staveniš-

tě bude uzamykatelná. Na oplocení budou umístěny výstražné tabule upozorňující 

na zákaz vstupu do prostor staveniště nepovolaným osobám. Bude třeba dbát na 

eliminaci hluku a prašnosti. Na staveništi bude vybudována zpevněná plocha pro 

umytí aut, aby nedošlo ke znečištění komunikace.  

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

vin: 

Realizace objektu DPS nevyvolává požadavky na asanace, demolice. V rámci 

stavby bude nutno vykácet sedm vzrostlých stromů. Ke kácení stromů je třeba sou-

hlasného stanoviska odboru životního prostředí městského úřadu v Luhačovicích.  

Maximální zábory pro staveniště: 

Hranice trvalého záboru tvoří vnější hranice stavebního pozemku.  

Odpad při realizaci stavby: 

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude je i 

podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady 

vznikajícími a průběhu výstavby včetně jejich následného využití nebo odstranění.  

 

Při realizace vzniknou tyto druhy odpadů.  

Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie     

odpadu 

05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihla O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 08 02 Sádrová stavební hmota O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 
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17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 170410 O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 170901, 170902 a 170903 

O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti N 

 

Kategorie odpadu:  O – ostatní  N – nebezpečný 

Veškerý odpad bude zlikvidován v souladu s zákonem č. 185/2001 Sb. o od-

padech a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. o katalogu odpa-

dů. 

Ochrana životního prostředí: 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě pod-

mínky odpovídající zájmům životního prostředí. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat a řídit se vyhláškou 391/2006 

Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-

ništích a další platné normy pro provádění staveb.  Pracovníci jsou povinni používat 

při práci ochranné pomůcky, musí být vhodně oblečeni a mít pevnou obuv. Zařízení 

staveniště bude oplocenu a vstupní brána bude uzamykatelná. Na oplocení budou 

umístěni informační cedule se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám.  
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2 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

2.1 Doprava cementového samonivelačního potěru 

Cementový samonivelační litý potěr se bude dovážet z betonárky Cemex s.r.o., 

která se nachází na ulici Vazová v Uherském Brodu. Betonárna je vzdálená od stav-

by 13,8 km a předpokládaná časová náročnost na dopravu je 19 minut. Doba trvání 

cesty je zcela vyhovující vzhledem k podmínce, že směs musí být dovezena a zpra-

cována na stavbě do 2 hodin. Betonárka Cemex s.r.o. je také vyhovující z důvodu, 

že firma Cemex má přímo vlastní technologií cementových litých potěrů CemLevel. 

Trasa dopravy je na obrázku včetně vyznačení kritických míst na trase. 8m 

 

Obrázek 2.1 Trasa dopravy cementového potěru z betonárky CEMEX.s.r.o. 
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2.2 Doprava materiálu ze stavebnin 

Veškerý další materiál bude odebírán ze stavebnin Stavby Marášek s.r.o. 

z Kaňovic. Stavebniny jsou vzdálené 7,7 km a doba dopravy se předpokládá 10 mi-

nut. Trasa dopravy je zvýrazněna na obrázku včetně označení kritických míst na tra-

se.  

 

Obrázek 2.2 Trasa dopravy ze stavebnin 

 

 

 



 

30 

 

2.3 Kritická místa 

A, B, C – Výjezd z betonárny -  poloměr zatáček 18,5 m, 11,6 m a 17,1 m 

 

Obrázek 2.3 Kritické místa A,B,C 

D – Křižovatka ulic Vazová a Vlčkovská – poloměr zatáčky je 19,1 m 

 

Obrázek 2.4 Kritické místo D 
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E – Kruhový objezd ulice Vlčkovská – poloměr zatáčky je 129 m 

 

Obrázek 2.5 Kritické místo E 

F – Kruhový objezd na ulici Pod Valy  - poloměr zatáčky je 38,8 m 

 

Obrázek 2.6 Kritické místo F 
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G – Křižovatka ulic Stráň a Družstevní – poloměr zatáčky je 13,8 m 

 

Obrázek 2.7 Kritické místo G 

H – Křižovatka ulic Družstevní a V Drahách  - poloměr zatáčky je 15,2 m 

 

Obrázek 2.8 Kritické místo H 
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J – Odbočka z hlavní cesty směr na Uherský brod do Biskupic – poloměr zatáčky je 

13,5 m  

 

 

Obrázek 2.9 Kritické místo J 
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K,L – Odbočka z hlavní cesty v Kaňovicích ke stavebninám  - poloměr zatáček je 

10,7 m a 7,5 m 

 

Obrázek 2.10 Kritické místo K,L 

 

Minimální poloměr otáčení autodomíchávače je 8 m. Kritická místa A-H na 

trase z betonárky jsou bezpečná pro průjezd autodomíchávače. Poloměr otáčení 

nákladního automobilu je 6,41 m. Kritická místa J,K,L,H na trase ze stavebnin jsou 

bezpečná pro průjezd nákladního automobilu.  
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3 VÝKAZ VÝMĚR  

1. NP 

Č.M.  NÁZEV MÍSTNOSTI  
DRUH 

PODLAHY 
VÝPOČET 

PLOCHA 

m
2
 

101 ZÁVĚTŘÍ 

ZÁMKOVÁ 
DLAŽBA 

DODÁVKA 
SO 06 

    

102 ZÁDVEŘÍ K2 3,55x2,2 7,81 

103 VSTUPNÍ HALA K2 
(8,5x3,525)+(7x4,15)+(5,15x3,55
) 

77,30 

104 Schodiště K12 4,55x3,3 15,02 

105 EVAKUAČNÍ VÝTAH C2 2,1x2,8 5,88 

106 VÝTAH C2 1,8x2,1 3,78 

107 CHODBA K2 (3,35x1,8)x4+(0,1x0,575) 25,29 

108 CHODBA K2 (16,975x1,55)+(1x1,3) 28,79 

109 RECEPCE  KB1 2,25x3,4 7,65 

110 SKLAD  K2 3,35x2,05 6,87 

111 DENNÍ MÍSTNOST K2 3,30x3,35 11,06 

112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ  K2 3,35x4,625 15,49 

113 UMÝVARNA  K1 0,95x3,45 3,28 

114 SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST  VL1   53,66 

115 KUCHYŇKA K2 3,3x2 6,60 

116 ARCHIV K2 (3,15x6,625)-(2,425x1,88) 16,31 

117 WC PRO KLIENTY K1 (1,65x1,8)x(2,05+2,425) 7,95 

118 KANCELÁŘ - EKONOM KB1 (3,15x3,975)+(1,225x2,65) 15,77 

119 KANCELÁŘ - ŘEDITELKA  KB1 (3,15x3,875)+(1,2x2,75) 15,51 

120 ÚKLID K1 (1,825x2,25)+(0,375x0,7) 4,37 

121 WC PRO ZAMĚSTNANCE  K1 
(0,95x1,675)+(1,2x1,825)+        
(0,7x0,375)+(0,1x1,4) 

4,18 

122 KANCELÁŘ - SOC. PRAC. KB1 (3,15x3,875)+(2,75x1,2) 15,51 

123 SKLAD  K2 2,5x1,975 4,94 

124 TŘÍDĚNÍ ČISTÉHO PRÁDLA  K2 (4,25x3,2)+(1,1x2,625) 16,49 

125 SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA  K2 (2,75x3,25)+(0,2x0,9) 8,98 

126 SKLAD NEČISTÉHO PRÁDLA  K2 (4x3,2)-(0,575x0,5) 12,51 

127 DÍLNA K1 (3,2x3,45)+(1,25x3,425) 15,23 

128 KOTELNA  K3 (3,2x4,5)+(1x0,1) 14,50 

129 UMÝVARNA + WC ÚDRŽBA K1 (1,825x3,1) 5,66 

130 WC PRO ZAMĚSTNANCE  K1 1,825x2,15 3,92 

131 ÚKLID  K1 2,25x1,25 2,81 

132 NÁHRADNÍ ZDROJ  C1 (3,1x6,875)+(1,2x0,2x2) 21,79 

133 
SKLAD ZAHRADNÍHO 
NÁŘADÍ  

C1 4,2x3,08 12,94 
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134 ÚSTŘEDNA EPS  K2 1,25x3,35 4,19 

135 MANIPULACE, CHODBA K2 
(2,325x3,35)+(1x2)+(0,9x0,3)+   
(0,9x0,125) 

10,17 

136 SKLAD ODPADU S LEDNICÍ K2 1,075x1,85 1,99 

137 SKLAD OBALŮ  K2 1,1x1,75 1,93 

138 
SKLAD POTRAVIN STUDENÉ 
K. 

K2 3,35x2,575 8,63 

139 
SKLAD TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU S LEDNICEMI  

K2 3,35x1,95 6,53 

140 CHODBA  K2 3,75x1,125+0,375 4,59 

141 UMÝVÁRNA  K1 3,75x2,225 8,34 

142 PŘÍPRAVNA JÍDEL K1 
(2,1x2,8)+((0,25+1,8)x2,1)+      
(3,475x2,825) 

20,93 

   

Plocha celkem 1.NP 520,10 

 
Samonivelační cementový potěr pro 1. NP 

Druh      

skladby 

Tl. samonive-

lační cem. Po-

těru C25 

Plocha 

m
2
 

Množství     

m
3
 

K1 0,055 76,67 4,22 

K2 0,057 276,45 15,76 

K3 0,055 14,50 0,80 

VL1 0,052 53,66 2,79 

KB1 0,065 54,43 3,54 

C1 0,035 34,73 1,22 

C2 0,05 9,66 0,48 

 
Celkem 520,10 28,80 

 

2.NP 

Č.M

.  
NÁZEV MÍSTNOSTI  

DRUH 

PODLAHY 
VÝPOČET 

PLOCHA 

m
2
 

201 VSTUPNÍ HALA K6  12,58+8,25+5,31+0,99+11,63+1,03 39,79 

202 SCHODIŠTĚ K12 4,5x3,3 15,02 

203 EVAKUAČNÍ VÝTAH   2,8x2,1 5,88 

204 VÝTAH   2,1x1,8 3,78 

205 KUCHYŇKA  K5 (2,2x2,8)+(0,25+1,8+2,8+0,4) 11,41 

206 JÍDELNA  PVC1 4,35x3,35 14,57 

207 CHODBA  K6 (22,23x1,8)+1,32 41,33 

208 
SKLAD 
KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK 

PVC1 3,775x3,475 13,48 



 

38 

 

209 SCHODIŠTĚ  K10 2,4X4,15 9,96 

210 OČISTNÁ KOUPELNA  K5 4,85x2,65 12,61 

211 
SKLAD ČISTÉHO 
PRÁDLA  

K6 1,525x2,5 3,81 

212 ÚKLID  K5 1,25x2,79 3,49 

213 ČISTÍCÍ MÍSTNOST  K5 2,8x2,2 6,16 

214 
VRCHNÍ SESTRA, 
OŠETŘOVNA  

PVC1 3,125x5,15 16,09 

215 CHODBA  K6 16,86x1,8 30,35 

216 SPOLEČENSKÁ MÍST. VL2 3,1x6,43 19,93 

217 TERASA  K9 3,25x3,37 10,95 

218 SCHODIŠTĚ  
OCELOVÁ 

KCE  
6,45x2,34+6,4 21,49 

219 KANCELÁŘ  KB2 4,9x2,825 13,84 

220 KANCELÁŘ  KB2 2,2x4,85 10,67 

221 POKOJ PV1 3,35x4,45+1,725x1,9 18,19 

222 WC K5 2,35x1,725 4,05 

223 POKOJ PVC1 3,35x4,45+1,725x1,9 18,19 

224 WC K5 2,35x1,725 4,05 

225 SPRCHA - SPOLEČNÁ K5 2,25x1,6 3,60 

226 POKOJ PVC1 3,15x3,55+3,5x1,78 17,41 

227 POKOJ PVC1 3,15x3,55+3,5x1,78 17,41 

228 
KOUPELNA + WC 
SPOLEČNÉ 

K5 2,75x2,05+0,16 5,80 

229 POKOJ PVC1 3,15x3,55+3,5x1,78 17,41 

230 POKOJ PVC1 3,15x3,55+3,5x1,78 17,41 

231 
KOUPELNA + WC 
SPOLEČNÉ 

K5 2,75x2,05+0,16 5,80 

232 POKOJ PVC1 3,15x3,55+3,5x1,78 17,41 

233 POKOJ PVC1 3,15x3,55+3,5x1,78 17,41 

234 
KOUPELNA + WC 
SPOLEČNÉ 

K5 2,75x2,05+0,16 5,80 

235 POKOJ PVC1 (3,2x3,2)+(1,8x3,075)+(0,6x0,9) 16,32 

236 POKOJ PVC1 
(3,2x3,2)+(1,8x3,075)+(0,6x0,9)-
(0,575x0,575) 

15,98 

237 
KOUPELNA + WC 
SPOLEČNÉ 

K5 2,75x2,05+0,16 5,80 

238 POKOJ PVC1 (3,2x3,2)+(1,275x3,075) 14,16 

239 KOUPELNA + WC  K5 1,7x2,425 4,12 

240 POKOJ PVC1 (3,2x3,2)+(1,275x3,075) 14,16 

241 KOUPELNA + WC  K5 1,7x2,425 4,12 

242 POKOJ PVC1 (4,55x3,1)+(1,25x1,8) 16,36 

243 KOUPELNA + WC  K5 3,175x1,525 4,84 
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244 POKOJ PVC1 4,675x3,1+1,25x1,8 16,74 

245 KOUPELNA + WC  K5 2,925x1,525 4,46 

246 POKOJ PVC1 (4,65x3,1)+(1,225x1,8) 16,62 

247 KOUPELNA + WC  K5 2,925x1,525 4,46 

   

Plocha celkem 2.NP 608,87 

 
Samonivelační cementový potěr pro 2. NP 

Druh      

skladby 

Tl. samonive-

lační cem. Po-

těru C25 

Plocha 

m
2
 

Množství     

m
3
 

K5 0,055 90,57 4,98 

K6 0,057 115,29 6,57 

VL2 0,062 19,93 1,24 

PVC1 0,065 277,91 18,06 

KB2 0,065 24,51 1,59 

 
Celkem 528,21 32,45 

 
3.NP 

Č.M.  NÁZEV MÍSTNOSTI  
DRUH 

PODLAHY 
VÝPOČET PLOCHA 

m
2
 

301 VSTUPNÍ HALA K8 19,59+8,31+5,49+6,6+1,16 41,14 

302 SCHODIŠTĚ K12 4,55x3,3 15,02 

303 EVAKUAČNÍ VÝTAH   2,8x2,1 5,88 

304 VÝTAH   2,1x1,8 3,78 

305 PŘÍPRAVNA  K7 (2,2x2,8)+(0,25+1,8+2,8+0,4) 11,41 

306 JÍDELNA PVC2 (4,35x3,35)+(1x0,25) 14,82 

307 CHODBA K8 (20,1x1,8) 36,18 

308 TERASA+BALKON K9 (7,4x2,5)+(1,125x3,35)+(1,65x1,75) 25,16 

309 SCHODIŠTĚ  K10 2,4x4,15 9,96 

310 ČÍSTÍCÍ MÍSTNOST K7 (2,275x2,825)-(1,2x0,125) 6,28 

311 ÚKLID  K7 1,075x2,825 3,04 

312 SKLAD K8 1,25x2,79 3,49 

313 WC ZAMĚSTNANCŮ K7 (1,575x1,025)+(1,575x1,375) 3,78 

314 OŠETŘOVNA LÉKAŘE PVC2 3,125x5,15 16,09 

314a PRACOVIŠTĚ SESTRY PVC2 3,65x2,825 10,31 

315 CHODBA K8 16,95x1,8 30,51 

316 
SPOLEČENSKÁ 
MÍSTNOST 

PVC2 5,075x3,1 15,73 

317 TERASA K9 4,45x3,42 15,22 

318 SCHODIŠTĚ  K10 4,9x2,825 13,84 

319 JÍDELNA PVC2 2,7x4,9 13,23 

320 PŘÍPRAVNA  K7 2,2x5,025 11,06 



 

40 

 

321 POKOJ PVC2 (3,35x4,45)+(1,725x1,9) 18,19 

322 WC  K7 2,35x1,725 4,05 

323 POKOJ PVC2 (3,35x4,45)+(1,725x1,9) 18,19 

324 WC K7 2,35x1,725 4,05 

325 SPRCHA - SPOLEČNÁ K7 2,25x1,5 3,38 

326 POKOJ PVC2 (3,15x3,55)+(3,5x1,78) 17,41 

327 POKOJ PVC2 (3,15x3,55)+(3,5x1,78) 17,41 

328 KOUPELNA + WC SPOL. K7 2,75x2,05+0,16 5,80 

329 POKOJ PVC2 (3,15x3,55)+(3,5x1,78) 17,41 

330 POKOJ PVC2 (3,15x3,55)+(3,5x1,78) 17,41 

331 KOUPELNA + WC SPOL. K7 2,75x2,05+0,16 5,80 

332 POKOJ PVC2 (3,15x3,55)+(3,5x1,78) 17,41 

333 POKOJ PVC2 (3,15x3,55)+(3,5x1,78) 17,41 

334 KOUPELNA + WC SPOL. K7 2,75x2,05+0,16 5,80 

335 POKOJ PVC2 (2x3,2)+(1,8x3,075)+(0,6x0,9) 12,48 

336 POKOJ PVC2 
(2x3,2)+(1,8x3,075)+(0,6x0,9)-
(0,575x0,575) 

12,14 

337 KOUPELNA + WC SPOL. K7 2,75x2,05+0,16 5,80 

338 BALKON K9 1,06x3,7 3,92 

339 BALKON K9 3,4x1,06 3,60 

340 POKOJ PVC2 (2x3,2)+(1,275x3,075) 10,32 

341 KOUPELNA + WC  K7 2,425x1,7 4,12 

342 BALKON K9 3,4x1,06 3,60 

343 POKOJ PVC2 (2x3,2)+(1,275x3,075) 10,32 

344 KOUPLENA + WC K7 1,7x2,425 4,12 

345 BALKON K9 1,06x3,25 3,45 

346 POKOJ PVC2 (4,55x3,1)+(1,25x1,8) 16,36 

347 KOUPELNA + WC K7 (3,175x1,525)-(0,375x0,7) 4,58 

348 POKOJ PVC2 (3,15x3,55)+(3,5x1,78) 17,41 

349 KOUPELNA + WC K7 2,925x1,525 4,46 

350 POKOJ PVC2 (4,65x3,1)+(1,225x1,8) 16,62 

351 KOUPELNA + WC K7 2,925x1,525 4,46 

   

Plocha celkem 3. NP 613,41 

 
Samonivelační cementový potěr pro 3. NP 

Druh      

skladby 

Tl. samonive-

lační cem. Po-

těru C25 

Plocha 

m
2
 

Množství     

m
3
 

K7 0,065 91,98 5,98 

K8 0,065 111,32 7,24 

PVC2 0,065 306,68 19,93 

 
Celkem 509,98 33,15 
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4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ROZNÁŠECÍ VRSTVU 

PODLAH, BILANCE ZDROJŮ 

4.1 Obecné informace  

4.1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu domova pro seniory určený pro ubytování osob +65 let 

s vyšším stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Objekt je třípodlažní ne-

podsklepený.  

4.1.2 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis je zaměřen na roznášecí vrstvu podlah, která bude pro-

vedena ze samonivelačního cementového potěru CemLevel 25 s pevností v tlaku 

>25 MPa a pevností v tahu za ohybu >5 MPa pro všechny podlaží v max. tl. 65 mm. 

Proces bude prováděn až po kompletním dokončení hrubé stavby včetně výplně ot-

vorů v obvodovém plášti. Celková plocha pro tento proces je 1558,29 m
2
. 

4.2 Materiály, doprava, skladování 

4.2.1 Materiály 

Cementový litý potěr:  

Druh      

skladby 

Tl. samonive-

lační cem. Po-

těru C25 

Plocha 

m
2
 

Množství     

m
3
 

K1 0,055 76,67 4,22 

K2 0,057 276,45 15,76 

K3 0,055 14,50 0,80 

VL1 0,052 53,66 2,79 

KB1 0,065 54,43 3,54 

C1 0,035 34,73 1,22 

C2 0,05 9,66 0,48 

K5 0,055 90,57 4,98 

K6 0,057 115,29 6,57 

VL2 0,062 19,93 1,24 

PVC1 0,065 277,91 18,06 
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KB2 0,065 24,51 1,59 

K7 0,065 91,98 5,98 

K8 0,065 111,32 7,24 

PVC2 0,065 306,68 19,93 

 
Celkem 1558,29 94,39 

 

Dilatační lišty: 92,8 m  

Pe dilatační páska tl.10 mm: 1502 m 

4.2.2 Doprava 

4.2.2.1 Primární 

Cementový litý potěr bude na stavbu dovážen autodomíchavači z betonárky 

CEMEX Czech Republic s.r.o., který je vzdálená 13,8 km od stavby. Pomocný mate-

riál a nářadí bude dovezeno nákladním automobilem a valníkem ze stavebnin 

z Kaňovic vzdálených 7,7 km.  

4.2.2.2 Sekundární 

Potěr bude do budovy dopravován přes hadicové čerpadlo. Drobné nářadí a 

materiál bude do budovy donesen pracovníky. 

4.2.3 Skladování 

Cementový potěr bude ihned po přivezení na stavbu zpracováván. Dilatační liš-

ty budou skladovány vždy v jedné místnosti na podlaží. Drobné nářadí bude usklad-

něno v uzamykatelných buňkách.  

4.3 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště bude probíhat mezi vedoucím pracovní čety a mistrem ne-

bo jiným vedoucím pracovní čety. Při převzetí musí být ukončeny všechny procesy 

hrubé stavby objektu včetně osazení výplně otvorů v obvodovém plášti, dokončené 

omítky ve vnitřních prostorách stavby, osazené a odzkoušené veškeré instalace ve-

doucí podlahou a musí být natažena pojistná hydroizolace. Vedoucí čety zkontroluje, 

zda bylo vše provedeno dle projektové dokumentace a byly použity dané materiály 

dle PD. O převzetí se provádí zápis do stavebního deníku. 
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4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Klimatické podmínky 

Dle podmínek stanovených výrobcem Cemex minimální vnitřní teplota při lití 

potěru a minimálně dalších 48 hodin nesmí klesnout pod 5°C. Naopak maximální 

vnitřní teplota při lití potěru a minimálně dalších 48 hodin nesmí přesáhnout 25°C. 

Maximální venkovní teplota při lití potěru je 25°C a minimální -5°C.  

4.4.2 Vybavenost staveniště 

Na staveništi se musí nacházet sociální zařízení a šatny pro zaměstnance. 

Prostory určené pro skladování materiálu a uzamykatelný sklad pro uskladnění strojů 

a jiných pracovních pomůcek. Na staveniště musí být dovedena elektřina, voda a 

kanalizace. Příjezdová komunikace musí mít dostačující únosnost a šířku pro ná-

kladní automobil a autodomíchávač (do max. hmotnosti 32 tun). Vhodný bude taky 

připravený prostor pro umístění čerpadla. 

4.4.3 Instruktáž pracovníků 

Prací se smí účastnit pouze proškolení pracovníci o BOZP a požární ochraně. 

O školení bude zaznamenán zápis do stavebního deníku. Všichni pracovníci budou 

obeznámeni s projektovou dokumentací a provozních podmínkách na stavbě, jako je 

pracovní doba, přestávky, umístění lékárničky pro první pomoc, ochranných pomů-

cek a postizích za nedodržení pracovních podmínek.  

4.5 Personální obsazení 

Personální obsazení na stavbě bude složeno z jednoho pracovníka, který bude 

obsluhovat čerpadlo venku, tento pracovník musí mít certifikát na obsluhování stroje. 

Další 4 pracovníci budou uvnitř objektu, kde dva budou držet hadici čerpadla, třetí 

bude zpracovávat potěr a čtvrtý bude vyměřovat tloušťku vrstvy. Na provádění celé 

etapy bude dohlížet mistr nebo vedoucí čety. Všichni pracovníci musí být proškoleni 

dle BOZP. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, kde zaměst-

nanci svým podpisem potvrdí, že porozuměli školení.  
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1. Vedoucí čety nebo mistr – min. středoškolské vzdělání v oboru stavebním zakon-

čené maturitou, znalost BOZP,  

2. Obsluha čerpadla – certifikát na obsluhu čerpadla 

3. Dělník – školení v oblasti lití cem. potěru, výuční list 

4. Dělník – školení v oblasti lití cem. potěru, výuční list 

5. Dělník – školení v oblasti lití cem. potěru, výuční list 

6. Dělník – školení v oblasti lití cem. potěru, výuční list 

4.6 Stroje, pracovní pomůcky 

4.6.1 Stroje 

- autodomíchávač 

- čerpadlo 

- nákladní automobil 

4.6.2 Elektrické stroje 

- vibrační lišta 

- bruska na beton  

- průmyslový vysavač 

4.6.3 Ruční nářadí 

- -kbelík 

- -koště 

- -lopatka 

- -nůž 

- špachtle 

- sponkovačka 

4.6.4 Měřičské pomůcky 

- laserový nivelační přístroj  

- stativ výsuvný 

4.6.5 Osobní ochranné pomůcky 

- -pevná plná obuv (gumáky) 
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- -ochranné pracovní brýle 

- -rukavice 

4.7 Postup 

Jako první je potřeba očistit povrch, kde budeme potěr vylívat, od zbytků malty 

špachtlí a zamést od prachu popřípadě pro důkladnější očištění vysát průmyslovým 

vysavačem. Následuje pokládka tepelné izolace a PE fólie (řešení není součástí 

tech. předpisu).  

Svislé konstrukce je potřeba oddělit od potěru dilatační páskou tl. 10 mm do 

výšky nášlapné vrstvy. Dilatační páska se odstraňuje až po dokončení nášlapné vrst-

vy, nebo se pouze zarovná s nášlapnou vrstvou a překryje rohovou lištou.  

 

Obrázek 4.1  Montáž dilatačního pásku na stěny 

 

Pokud vylíváme plochu do 36 m
2 

pravidelného tvaru (čtverec, obdélník v pomě-

ru stran do 3:1) neprovádíme dilatační spáry. Naopak dilatační spáry musíme pro-

vést pokud:  

-litý potěr má různé konstrukční výšky 

-při přechodu z prostoru nevytápěného do prostoru vytápěného 
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-u prostorů nepravidelného nebo složitého tvaru 

-u sloupů, konvektorů tepla nebo rozvodů 

-oddělení jednotlivých místností 

Dilatace se provádí pomocí L profilů, mirelonu apod. před vylitím plochy. Vhod-

ně umístěné dilatační spáry zamezují vznik smršťovacích trhlin. Pokud bude v den 

vylívání betonu hezké slunečné počasí, je potřeba zatemnění oken a jiných otevře-

ných ploch kudy by mohli pronikat sluneční paprsky.  

U cementového litého potěru hraje důležitou roli konzistence směsi která by 

neměla přesáhnout hodnotu 24 cm. Tekutost směsi určujeme tvz. rozlivovou zkouš-

kou před začátkem lití z každého autodomíchávače. Hodnota konzistence se za-

znamenává do dodacího listu, který je archivován pro případné pozdější reklamace.  

 

 

Obrázek 4.2  Zkouška rozlitím 

 

Po rozjetí čerpadla naplníme první kbelík směsi, čímž zachytíme kal. Obsah 

kbelíku se nesmí vylít do podlahy, je to odpadní materiál. Potěr nalíváme z max. výš-
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ky 20 c. Při lití dbáme na výšku vrstvy, která se určuje pomocí laserového nivelační-

ho přístroje a na zhutnění a odvzdušnění. Hutní se ve ↑↓směru,  ne ve směru ↔. 

Hutní se nejlépe v čerstvě vylitý potěr a po místnostech nebo menších celcích. Doba 

zpracování potěru je do 2 hodin. Je potřeba tomu přizpůsobit objednávku aut z beto-

nárky.  

 

 

Obrázek 4.3 Lití cementového potěru 

 

Po vylitý je na dobu 48 hodin se nesmí na podlahu vstupovat. Po tuto dobu je 

také nutné podlahu chránit před nerovnoměrnému vysychání způsobenému přímým 

slunečním zářením, průvanem nebo lokálním zdrojem tepla. Po 48 hodinách je po-

vrch pochozí. Po 4-5 dnech je možné na něm provádět lehké stavební práce. Po 7 

dnech je potřeba umožnit pozvolné vysychání, po dobu 4-5 týdnů měříme vlhkost 

potěru. Průběh vysychání závisí na tloušťce vylívané vrstvy, teplotě a vlhkosti pro-

středí. Nesmí být použity lokální zdroje tepla. Úplná pevnost nastává po 28 dnech od 

vylití. Po vyschnutí potěru zůstane na povrchu tvz. šlem, který je potřeba odstranit 
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zametením a pokud to není dostačující, tak přebroušením povrchu. Pokud potěr zů-

stane dlouhou dobu bez nášlapné vrstvy, je nutné aplikovat na povrch penetrační 

prostředek do 10 dnů od vylití. 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

Tuto problematiku podrobněji řešíme v kapitole 9. Kvalitativní požadavky a je-

jich zajištěné 

4.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola separační vrstvy 

- Kontrola přivezeného materiálu tvz. rozlivovou zkouškou u každého přiveze-

ného autodomíchávače, pokaždé je potřeba vyhodnocení zkoušky zapsat do 

dodacího listu 

- Kontrola vyměření výšek vrstev podlahy dle projektové dokumentace  

4.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola zastínění konstrukcí umožňující prostup přímého slunečního záření, 

zavření a zatěsnění všech oken a dveří, či větracích šachet způsobující prů-

van 

- Kontrolujeme mechanické připevnění dilatační pásky po obvodu místností na 

stěnu, tloušťku a výšku pásky, prodilatování místností 

- Při lití kontrolujeme, zda je směs litá z maximální výšky 20 cm a jestli dosahuje 

požadované tloušťky 

4.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrolujeme a zabezpečujeme, aby podlahu nikdy během 48 hodin od vylití 

nijak nezatěžoval a nevstupoval na ni, po 7 dnech kontrolujeme zda bylo 

umožněno větrání a tím postupné vysychání, po dobu 4-5 týdnů kontrolujeme 

vlhkost podlahy 

- Kontrola rovinnosti povrchu 2 m latí s max. odchylkou 2 mm na lati 

- Kontrolujeme, zda v potěru nevznikly po vyschnutí trhliny 
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4.9 BOZP 

Při práci je potřeba dbát požadavky o bezpečnosti práce dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravý 

při práci na staveništích. Č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloub-

ky.  Podrobnější řešení této problematiky je v kapitole 10. Bezpečnost práce  

4.10 Ochrana životního prostředí 

Na stavbě nebude ohroženo životní prostředí, jelikož veškerý odpad bude tří-

děn to přistavěných kontejnerů a následně odvážen na skládku nebo k dalšímu 

zpracování dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů a zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech.  

Kód druhu 

odpadu 
Název druh odpadu 

Kategorie od-

padu 
Nakládání 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O Sk 

17 02 03 Plasty O Sk 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Sk 

20 03 04 Kal z chemických toalet O Sk 

 

Legenda kategorie odpadu: 

- O - Ostatní odpad 

- N  - Nebezpečný odpad 

Legenda nakládání s odpady: 

- Sk - Odvoz na skládku 
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5 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO NÁŠLAPNOU VRSTVU     

5.1 Obecné informace  

5.1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu domova pro seniory určený pro ubytování osob +65 let 

s vyšším stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Objekt je třípodlažní ne-

podsklepený.  

5.1.2 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis je zaměřen na vnitřní vrchní nášlapnou vrstvu podlah, 

která bude provedena z keramické dlažby a lepené lepícím tmelem. Proces bude 

prováděn po dokončení roznášecí vrstvy, která bude opatřena penetrací a 

v místnostech s přívodem vody bude na podlahu přidán nátěr hydroizolační. Kera-

mická dlažba bude provedena pro všechny místnosti sociálního zařízení, kuchyňky, 

chodby, úklidové místnosti.  Dále je proces zaměřen na pokládku dlažby venkovní na 

terče. Dlažba na terče bude prováděna na balkónech a terasách v 2. A 3. NP. Cel-

ková plocha pro tento proces je 872,72 m
2
. 

 

Obrázek 5.1 Skladba podlahy s dlažbou lepenou 
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5.2 Materiály, doprava, skladování 

5.2.1 Materiály 

Název materiálu Množství materiálu  

Keramická dlažba matná 300x300x10 mm 586,4 m
2
 

Keramická dlažba protiskluzná 300x300x10 mm 301,1 m
2
 

Keramická dlažba na schodišti 360 ks 

Flexibilní lepidlo 2718,7 kg 

Spárovací hmota - Ceresit  pytel 2 kg 234 ks 

Křížky 2463 ks 

Penetrace 273,72 m
2 

Hydroizolace vnitřní.  273,72 m
2 

Ukončovací perfor. poplastovaná lišta 40,44 m 

Hydroizolace venkovní - PVC folie  65,9 m
2 

Dlažba venkovní pro terasy a balkóny 450x450x45 mm 72,49 m
2 

Plastové terče 1304 ks 

5.2.2 Doprava 

5.2.2.1 Primární 

Na staveniště bude materiál přivezen nákladním automobilem ze stavebnin 

Marášek s.r.o.  Materiál bude uložen na paletách a stažen plastovými pásky nebo 

fólií, aby se zabránilo sesuvu materiálu. Plastové terče a podložky budou uloženy 

v papírových krabicích přelepenými izolepou, aby nedošlo při manipulaci k vysypání. 

Materiál bude do prostoru nákladního automobilu ukládán, tak aby při dopravě nedo-

šlo k poškození materiálu jeho samovolným pohybem po prostoru auta.  

5.2.2.2 Sekundární 

 U sekundární dopravy máme více možností. Jako jedna varianta dopravy se 

jeví využití centrálního výtahu, který je v domově navržen za předpokladu, že výtah 

už bude zřízen. Pokud budeme používat tento způsob dopravy je potřeba výtah 

upravit, abychom ho nepoškodili nejlépe oblepením kartónem a fóliemi.  

Jako druhá varianta je využití vysokozdvižného vozíku, který by složil materiál 

z auta přímo na paletách a vyzvedl ho do jednotlivých podlaží, kde by ho dělníci už 

složily.  
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5.2.3 Skladování 

Drobnější materiál v papírových krabicích bude uskladněn v uzamykatelných buň-

kách. Keramická dlažba bude po dovezení roztříděna podle barevnosti k jednotlivým 

místnostem, kde se bude pokládat. Penetrace, lepící tmel, spárovací hmota a hydro-

izolace budou uskladněny vně objektu v místnosti na patře, kde se bude povrchová 

úprava pokládat naposled.  

5.3 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště bude probíhat mezi vedoucím pracovní čety a mistrem ne-

bo jiným vedoucím pracovní čety. Při převzetí musí být ukončena a vyschnuta rozná-

šecí vrstva. Vedoucí čety zkontroluje, zda bylo vše provedeno dle projektové doku-

mentace a byly použity dané materiály dle PD. O převzetí se provádí zápis do sta-

vebního deníku. 

5.4 Pracovní podmínky 

5.4.1 Klimatické podmínky 

Obecná podmínka při pokládání dlažby je, že teplota vzduchu, materiálu a 

podkladu nesmí během zpracování a následného zrání klesnout pod +5°C z toho 

plyne, že teplota vzduchu nesmí klesnout při pokládce uvnitř objektu pod +5°C. Po-

kud máme materiál uskladněný uvnitř objektu jsou nám venkovní klimatické podmín-

ky jedno pouze udržujeme vnitřní teplotu. Při pokládce venkovní dlažby na terče ne-

smí pršet, mrznout, sněžit a foukat velký vítr jelikož se jedná o práci ve výškách, tak-

že rychlost větru nesmí přesáhnout 10 m*/s.  

5.4.2 Vybavenost staveniště 

Na staveništi se musí nacházet sociální zařízení a šatny pro zaměstnance. 

Prostory určené pro skladování materiálu a uzamykatelný sklad pro uskladnění strojů 

a jiných pracovních pomůcek. Na staveniště musí být dovedena elektřina, voda a 

kanalizace. Příjezdová komunikace a hlavní brána musí mít dostatečnou šířku, aby jí 

projel nákladní automobil.  
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5.4.3 Instruktáž pracovníků 

Prací se smí účastnit pouze proškolení pracovníci o BOZP a požární ochraně. 

O školení bude zaznamenán zápis do stavebního deníku. Všichni pracovníci budou 

obeznámeni s projektovou dokumentací a provozních podmínkách na stavbě, jako je 

pracovní doba, přestávky, umístění lékárničky pro první pomoc, ochranných pomů-

cek a postizích za nedodržení pracovních podmínek. 

5.5 Personální obsazení 

Při pokládce dlažby bude postup a dělníky kontrolovat mistr nebo vedoucí pra-

covní čety. Při pokládce 3. a 2. NP budou na stavbě přítomni 2 dělníci zaměřeni na 

kladení keramické dlažby. Při realizaci vrchní vrstvy v 1. NP bude na kladení kera-

mické dlažby zaměřeno 8 dělníků.  

- Vedoucí čety nebo mistr - min. středoškolské vzdělání v oboru stavebním za-

končené maturitou, znalost BOZP 

- Dělníci – min. výuční list nebo maturitu v oboru podlahář 

5.6 Stroje, pracovní pomůcky 

5.6.1 Stroje 

- nákladní automobil 

- dodávka 

- vysokozdvižný vozík 

5.6.2 Elektrické stroje 

- elektrické ruční míchadlo 

- řezačku na dlažbu 

- vrtačku s násadou na vrtání do dlažby 

5.6.3 Ruční nářadí 

- koště 

- lopatku 

- hadr 
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- gumovou stěrku 

- zubovou stěrku 8/10 mm 

- provázek 

- kbelík na vodu 

- nádobu pro přípravu lepidla 

- lžíce menší na nabírání lepidla  

- nůž 

5.6.4 Měřičské pomůcky 

- vodováha 

5.6.5 Osobní ochranné pomůcky 

- rukavice 

- pevná obuv 

5.7 Postup 

Pokládka na lepící tmel 

Podklad zbavíme všech hrubých i jemných nečistot, hrubé nečistoty očistíme 

mechanicky špachtlí, nebo sekáčkem. Jemné prachové částice vysajeme průmyslo-

vým vysavačem. Po očistění podklad na penetrujeme hloubkovým penetračním nátě-

rem, necháme důkladně vyschnout. Po zaschnutí penetrace provedeme rozměření 

dlažby do prostoru interiéru. Namícháme flexibilní lepící tmel dle návodu výrobce. 

Lepící tmel nanášíme zubovou stěrkou 8/10mm na podklad i na dlažbu tzv. kombi-

novaná metoda nanášení lepícího tmelu. Je třeba klást důklad na to, aby lepidlo bylo 

rozetřeno po celé ploše dlažby. 
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Obrázek 5.2 Kombinovaná metoda - lepidlo na podlaze i dlažbě 

Dlaždice lepíme na podklad a lehce přitlačíme, ne však moc velkou silou, aby-

chom dlažbu nepoškodili. Vytlačený lepící tmel je potřeba otřít. Rovinu kontrolujeme 

vodní váhou.  

 

Obrázek 5.3 Kontrola rovinnosti vodováhou 
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Na spáry používáme spárovací křížky.  

 

Obrázek 5.4 Ukázka uložení spárovacího kříže 

 

Kraje interiéru dořezáváme řezačkou na dlažbu. Dlažbu necháme minimálně 

24 hodin vytvrdnout. Po vytvrdnutí odstraníme zbytky lepidla ze spár a potom si na-

mícháme spárovací maltu podle návodu, kterou zapravíme do spár pomocí gumové 

stěrky. Necháme spárovací maltu zavadnout, aby se nemazala. Potom spárovací 

maltu odstraníme mokrým molitanovým hladítkem. Po vytvrdnutí obklad očistíme 

suchým hadrem. Po dobu 24 hodin nesmí být dlažba mechanicky zatížena.  
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Obrázek 5.5 Spárování a následné očištění dlažby 

 

Pokládka dlažba na terče: 

Povrch je potřeba očistit od nečistot. Pokládka dlažby na terče se provádí na 

stabilním a pevném povrchu se sklonem max. 5 %. Jedná se o suchý proces poklád-

ky dlažby. Než začneme samotnou pokládku je dobré si nakreslit tvz. kladecí plán. 

Je třeba terče umístit výškově tak, aby vznikl vodorovný pochůzí povrch. Pochůzí 

povrch nekopíruje sklon povrchu balkónu potaženého hydroizolací. Na uložení jedné 

dlaždice potřebujeme 4 terče. Dlaždice pokládáme většinou od rohu a pokud možno 

od nejvyššího místa nebo spojů, kde se překrývají dvě vrstvy izolace. Aby nedošlo 

k rozjetí dlažby nebo sjetí z balkónu dává se na okraj balkónu perforovaná poplasto-

vaná lišta kotvená do dřevěného trámku. 
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Obrázek 5.6 Ukázka zakončení balkónu plechem z vnější strany 

 

Obrázek 5.7 Ukázka zakončení balkónu plechem z vnitřní strany 
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Dlažba se pokládá na terč, který je vyroben z polypropylénu o průměru 157 mm 

a výšce 15 mm, z terče vystupují 13mm kolíky, které určují spáru dlažby buď 4mm 

nebo 6mm. Spára mezi dlažbou slouží k odtoku vody. Rovnost dlažby kontrolujeme 

pomocí provázku nebo latě a vrchní rovinu vodní váhou. Pokud poslední řada dlaždic 

nevychází celá, zakrátíme ji pomocí řezačky na rozměr, který potřebujeme. Rozlo-

mené terče na ½ nebo ¼ použijeme na krajní dlaždice, to platí i u vyrovnávacích 

podložek. Krajní dlaždice je potřeba zajistit proti posunu. Dlažba je po pokládce na 

terče ihned pochůzná.  

 

Obrázek 5.8 Kladení dlažby na terče 

5.8 Jakost a kontrola kvality 

5.8.1 Vstupní kontrola 

Před započetím veškerých prací je potřeba zkontrolovat materiál přivezený na 

stavbu zda odpovídá dodacímu listu a PD. Aby stroje potřebné na práci byly funkční, 

Podlaha uvnitř objektu byla rovinná, dostatečně vyschnutá bez trhlin, toho dosáhne-
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me dodržením technologické přestávky po dolití 28 dní. Podlaha u balkónů musí mít 

požadovaný spád 3%.  

5.8.2 Mezioperační kontrola 

Dlažba uvnitř objektu: 

Kontrolujeme, zda byla hydroizolace dotřena do všech rohů a nebylo žádné 

místo vynecháno. Po natření hydroizolace musíme dodržet technologickou přestávku 

aby vrstva mohla zaschnout 1den.  Lepící tmel byl míchán dle pokynů výrobce ve 

správném poměru s vodou. Hlídáme, aby lepidlo bylo nanášeno jak na povrch pod-

lahy, tak na celý povrch dlažby. Musí být dodržovány stejné mezery mezi dlaždicemi 

a  rovinnost povrchu.  Po zaspárování je povrch nutno chránit 24 hodin před mecha-

nickým zatížením.  

Dlažba na balkónech: 

Kontrolujeme správné umístění a uchycení ukončovací lišty. Kontrolujeme 

správnost položení PVC fólie, těsnost jejich spojů jehlovou zkouškou a vytažení fólie 

na svislé konstrukce. Musíme hlídat správné výškové rozmístění terčů, abychom do-

sáhli následně rovného pochůzího povrchu.  

5.8.3 Výstupní kontrola 

Při výstupní kontrole kontrolujeme, zda jsou všechny mezery vyplněny spáro-

vací hmotou, jestli dlažba není mechanicky poškozená a zda je povrch dlažby rovin-

ný. U venkovní dlažby kontrolujeme, zda dlažba sedí na terčích, pokud se dlažba 

bude houpat když ji zatížíme je špatně uložená.  O kontrole a předání díla bude pro-

veden zápis do stavebního deníku.  

5.9 BOZP 

Při práci je potřeba dbát požadavky o bezpečnosti práce dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravý 

při práci na staveništích.  Podrobnější řešení této problematiky je v kapitole 10. Bez-

pečnost práce 
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5.10 Ochrana životního prostředí 

Na stavbě nebude ohroženo životní prostředí, jelikož veškerý odpad bude tří-

děn to přistavěných kontejnerů a následně odvážen na skládku nebo k dalšímu 

zpracování dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů a zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech. 

Kód druhu 

odpadu 
Název druh odpadu 

Kategorie od-

padu 
Nakládání 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Sk R 

17 01 03 Plasty O Sk, R 

20 01 01 Papír a lepenka O Sk, R 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Sk 

20 03 04 Kal z chemických toalet O Sk, Sp 

 

Legenda kategorie odpadu: 

- O - Ostatní odpad 

- N  - Nebezpečný odpad 

Legenda nakládání s odpady: 

- Sk - Odvoz na skládku 

-  R – recyklace 

BILANCE ZDROJŮ 

Bilance zdrojů se vztahuje k časovému plánu řešené v kapitole 7. Časový plán 

Viz. příloha č. 4 
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6  ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY, TECHNICKÁ ZPÁVA PRO 

ZAŘÍZENÍ STAVĚNIŠTĚ 

Výkres zařízení staveniště viz.  příloha č. 1 

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1 Informace o staveništi 

Poloha pozemků je vymezena prostorem mezi místními komunikacemi – ulice 

Družstevní, V Drahách a Ludkovická. Tedy veškerá potřebná dopravní a technická 

infrastruktura pro napojení stavby je dostupná v těsné blízkosti navrhované stavby. 

Staveništní doprava bude napojena na obslužnou komunikaci V Drahách.  Staveniš-

tě tvořené pozemky je téměř rovinné s mírným stoupáním k severu. Před zahájením 

stavby je nutné na pozemku skácet sedm vzrostlých stromů a strhnout ornici do 

hloubky 0,2 m. Při realizaci technologické etapy pro provádění podlah bude na sta-

veništi vybudováno oplocení s hlavní bránou. Mobilní buňky sloužící jako kancelář, 

šatny a sociální zařízení. Zpevněné plochy pro skladování a zpevněná část příjezdo-

vé komunikace.  

6.2 Sítě technické infrastruktury 

Veškerá technická infrastruktura je dostupná v těsné blízkosti navrhované stav-

by. Inženýrské sítě se nacházejí po obvodu dotčených pozemků a podél místní ko-

munikace ulice Družstevní, V Drahách a Ludkovická. V době realizace technologické 

etapy podlah budou již všechny sítě na objekt napojeny. Jedná se o vodovod, plyno-

vod, kanalizaci, elektrickou energii a veřejné osvětlení.  

6.3 Napojení na zdroj vody, elektřiny, odvodnění  

Staveništní zařízení bude napojeno na provizorní přípojku NN přes staveništní 

elektroměr. Zdroj vody pro zařízení staveniště bude napojeno z nově vyvedené pří-

pojky vody k objektu pomocí provizorní přípojky, na které bude staveništní vodoměr, 

vyvedené před mobilní buňky. Odvodnění staveniště bude napojeno na stávající ka-

nalizaci. 
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6.4 Bezpečnost staveniště z hlediska třetí osoby 

6.4.1 Oplocení 

Po celém obvodě staveniště bude mobilní oplocení do výšky min. 1,8 m. 

Oplocení je ze zinkovaného drátu přivařeného na obvodový rám. Jednotlivá pole jsou 

zasazována do nosných patek a spojovány pojistkou proti vyháknutí. Brána bude 

uzamykatelná bezpečnostním zámkem.  

 

Obrázek 6.1 Mobilní oplocení 

 

Obrázek 6.2 Nosná patka 
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Obrázek 6.3  Pojistka proti vyháknutí 

Po celém obvodu oplocení budou umístěny informační cedule „Zákaz vstupu 

na staveniště“.  

 

Obrázek 6.4 Informační tabule 

6.4.2 Příjezd a odjezd 

Vjezd na stavbu bude přes hlavní bránu, která bude využívaní pro odjezd jiná 

brána není navržená. Na přilehlé komunikaci budou umístěny dopravní tabule „Po-

zor! Výjezd a vjezd vozidel stavby“  
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Obrázek 6.5 Dopravní tabule 

6.5 Řešení zařízení staveniště 

6.5.1 Doprava na staveništi 

Na staveništi bude zpěněná příjezdová komunikace. Pro všechny druhy auto-

mobilů platí omezení rychlosti na staveništi max. 20 km/hod. Při horizontální dopravě 

na staveništi je třeba dbát na pohyb osob na staveništi, aby se nevyskytovali pod 

zvedaným materiálem.  

6.5.2 Skladovací plochy 

Na staveništi jsou zřízeny dvě skladovací plochy. Na jedné z nich je umístěna 

uzamykatelná buňka, do které budeme uskladňovat drobný materiál a nářadí. Pro 

realizaci naší etapy se budeme snažit materiál uskladňovat přímo vně objektu vždy 

v jedné místnosti na podlaží.  

6.5.3 Osvětlení staveniště 

Na mobilních buňkách bude umístěno osvětlení, které bude sloužit pro osvět-

lení prostoru před nimi.  

6.5.4 Hlídání staveniště 

Na staveništi není zbudována vrátnice ani jiné prostory určené pro vrátného. V 

době realizace podlah budou hotové výplně otvorů a dveří, takže po dokončení čin-

nosti na stavbě bude uzamknuta jak stavba, tak celý objekt staveniště. 
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6.6 Vliv staveniště na životní prostředí 

Stavba svou funkcí nebude nijak ohrožovat životní prostředí ani obtěžovat hlu-

kem. Veškerý odpad bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o od-

padech a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. o katalogu odpa-

dů.  

6.7 Buňky zařízení staveniště 

6.7.1 Provozní objekty 

6.7.1.1 Kancelář 

- rozměry: délka 6,055m, šířka 2,435m, výška 2,5 m 

- stěny jsou z lakovaného pozinkovaného trapézového plechu tl. 0,55 mm za-

teplené minerální vlnou tl. 100 mm, parotěsná PE folie, bílá laminovaná dře-

votřísková deska tl. 10 mm 

- okna jsou plastová 

- podlaha je z pozinkovaného plechu tl. 55mm, zateplena minerální vlnou tl. 

100mm, PE fólie, dřevotřísková deska V100 tl. 19 mm 

- dveře venkovní ocelové, vnitřní dřevěné plné   

- 1x elektroinstalace vč. topení 

 

Obrázek 6.6 Mobilní buňka - kancelář 
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6.7.1.2 Šatny 

- rozměry: dílka 6,055m, šířka 2,435m, výška 2,5m 

- stěny jsou z lakovaného pozinkovaného trapézového plechu tl. 0,55 mm za-

teplené minerální vlnou tl. 100 mm, parotěsná PE folie, bílá laminovaná dře-

votřísková deska tl. 10 mm 

- okna jsou plastová 

- podlaha je z pozinkovaného plechu tl. 55mm, zateplena minerální vlnou tl. 

100mm, PE fólie, dřevotřísková deska V100 tl. 19 mm 

- dveře ocelové  

- 1x elektroinstalace vč. topení 

 

Obrázek 6.7 Mobilní buňka  - šatny 

6.7.1.3 Sklad uzamykatelný 

- kontejner je vyroben z trapézového pozinkovaného plechu o síle 0,75 mm 

- nosné profily jsou z pozinkovaného plechu o síle 2 mm 

- kontejner je vybaven dvoukřídlými dveřmi s klikou a zámkem v čelní stěně 

- vstupní profil při otevřených dveřích je 1930 x 1930 mm 

- dřevěná podlaha o tloušťce 35 mm 

- rozměry skladů – výška 2,2m, šířka 2,2m, délka 4m 
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Obrázek 6.8 Mobilní buňka pro skladování 

6.7.2 Sociální objekty 

6.7.2.1 Umývárna 

- rozměry: délka 6,055m, šířka 2,435m, výška 2,8m 

- stěny jsou obložené keramickým obkladem na dřevotřískové desce 

- okna jsou plastová 

- na podlaze je keramická dlažba 

- dveře ocelové 

- vybavení: 4x sprchovací kout, 2x umývací žlab, 2x bojler 180 l, 1x elektroinsta-

lace vč. vytápění 

 

Obrázek 6.9 Mobilní buňka - umývárna 
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6.7.2.2 WC 

- Šířka 1,2m, délka 1,2m, výška 2,3m, hmotnost 82 kg 

- fekální nádrž 250 l 

- dvojité odvětrávání  

 

Obrázek 6.10 Mobilní WC 

6.8 Spotřeba energií pro zařízení staveniště 

6.8.1 Spotřeba vody  

Účel spotřeby vody  MJ 
Počet 

MJ 
Norma (l/MJ) Potřebné množství 

Voda pro hygienické 
účely  

1 osoba 12 40 480 

Voda pro mytí po-
můcek 

      200 

Mytí vozidel  Auto  1 1000 1000 

 

Qn = (Pn x Kn) / (tx3600)  

Qn – vteřinová spotřeba vody (l/s) 

Pn – spotřeba vody za směnu (l/den) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu  

t -  doba odběru vody (délka pracovní směny)  

Qn = (480 x 2,7 + 200 x 1,25 + 1000 x 1,5) / (8 x 3600) = 0,11 l/s 
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6.8.2 Příkon elektrické energie 

Účel  Příkon  [kW]  Počet kusů Celkem [kW] 

P1 - spotřebiče příkon 

Vrtačka příklepová 0,6 1 0,6 

Vysavač 1,1 1 1,1 

Míchačka ruční 1,8 1 1,8 

P2 - osvětlení 

Kancelář 0,04 1 0,04 

Šatna 0,04 3 0,12 

Umývárna 0,04 2 0,08 

Halogen 1 6 6 

Celkem 9,74 

 

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

2
 )

0,5 

1,1 – Koeficient ztráta 

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

0,8 – koeficient současnosti osvětlení  

P = 1,1 ((0,5 x 3,5 + 0,8 x 6,24)
2
 + (0,7 x 3,5)

2
 )

0,5
 = 7,89 kW 
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7 ČASOVÝ PLÁN 

Časový pláni je navrhován po jednotlivých podlažích s dodržením technologic-

kých přestávek a návazností jednotlivých prací. Viz příloha č. 3.  

 



 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

  
 
 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

  
  

8. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   VERONIKA HESKOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
BRNO 2016                   
 



 

77 

 

8 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

8.1 Velké stroje 

8.1.1 Autodomíchávač 

Autodomíchávač bude sloužit pro přepravu cementového potěru na stavbu.  

 

Obrázek 8.1 Autodomíchávač 

 jmenovitý objem 9 m
3
 

 maximální rychlost 80 km/hod 

 otáčky bubnu 0 – 12/14 ot./min 

 stupeň plnění 56,9 % 

 sklon bubnu 11,2 ° 

 průměr bubnu 2300 mm 

 průjezdná výška 2474 mm 
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8.1.2 Nákladní automobil IVECO EuroCargo 140E25 

Nákladní automobil Iveco bude na stavbě využit pro přepravu materiálu ze 

stavebnin na stavbu.  

 

Obrázek 8.2 Nákladní automovil Iveco EuroCargo 140E25 

 

 pohotovostní hmotnost 4 435 kg 

 užitečná hmotnost včetně nástavby 9 565 kg 

 celková hmotnost 14 000 kg 

 rozměry 6,73 x 2,295 x 2,665 

 maximální rychlost 85 km/hod 



 

79 

 

8.1.3 Čerpadlo S 39 SX Schwing typ 2023 

Čerpadlo bude využitu pro přeprava cementového potěru z autodomíchávače 

do budovy.  

 

Obrázek 8.3 Čerpadlo S 39 SX Schwing typ 2023 

 

 maximální výkon 138/164 m
3
/h 

 pohon 536/636 l/min 

 maximální výtlak betonu 85 barů 

 průměr potrubí DN 125 

 koncová délka hadice 3 m 

 výška 38,7 m 

 dosah 34,7 m 

 podpůrné síly 180 kN  

 



 

80 

 

 

Posouzení dosahu čerpadla S 39 SX 

 

Obrázek 8.4 Posouzení dosahu čerpadla 
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8.1.4 Dodávka Ford Transit 

Dodávka Ford Transit bude využívána na přepravu drobnějšího materiálu, 

nářadí a pomůcek.  

  

Obrázek 8.5 Dodávka Ford Transit 

 TDCi naftový motor  

 rozměry 5,23 x 2,37 x 1,99 m 

 rozměry úložného prostoru 2,95 x 1,76 x 1,44 m  

 užitečná hmotnost až 1 340 kg 

 celková hmotnost až 3 400 kg 

8.1.5 Vysokozdvižný vozík terénní TH 300 

Vysokozdvižný vozík využijeme pro sekundární přepravu na staveništi. Vozík 

bude vykládat přivezený materiál na paletách z auta k budově, kde náklad zvedne do 

požadované výšky ve které ho dělníci složí do budovy.  
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Obrázek 8.6 Vysokozdvižný vozík terénní TH 300 

 

 nosnost vozíku 3000 kg 

 výška zdvihu 6000 mm 

 celková výška 4 200 mm 

 rychlost max. 24 km/hod 

 pohon diesel  

 svahová dostupnost 38% 
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8.2 Elektrické stroje 

8.2.1  Stahovací vibrační lišta 

Stahovací lišta bude sloužit k zpracování – stažení a  zavibrování cementové-

ho potěru při jeho pokládce.  

 

Obrázek 8.7 Stahovací vibrační lišta 

 

 délka lišty 3 m 

 hmotnost 20 kg 

 odstředivá síla 150 kp 

 výkon 0,81 kW 

 motor Honda GX 25 

 frekvence 9 500  1/min 

 objem nádrže 0,5 l 

 zdvihový objem 25 cm
3
 

 šířka lišty 0,2 m 
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8.2.2 Bruska na beton HTC 500 podlahová 

Bruska na stavbě bude využita v místnostech, kde bude položena nášlapná 

vrstva PVC. PVC nášlapná vrstva má větší požadavky na rovinnost povrchu, proto 

bude po vyschnutí potěru potěr přebroušen.  

 

Obrázek 8.8 HTC 500 podlahová bruska

 délka 973 mm 

 šířka 555 mm 

 výška 1 102 mm 

 příkon 16 Amp 

 hmotnost stroje 147 kg 

 výkon motoru 4 kW 

 napětí 3 x 400 V 

 frekvence 50 HZ 

 tlak broušení 100 - 130 kg 

 otáčky 300 - 1 300 ot/min 

 brusné kotouče 3 x 230 mm 

 průměr šířky broušení 500 mm 

 nádrž na vodu 17 litrů 
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8.2.3 Průmyslový vysavač mokro/suchý vysavač - STANLEY STN 265 W 

Průmyslový vysavač bude použit k očištění povrchů od prachu a nečistot.  

 

Obrázek 8.9Mokro/ suchý vysavač - STANLEY STN 265 W 

 2 vysoce efektivní obtokové motory  

 sací systém s obtokovým chlazením 

 mechanický odklep filtru 

 výkon maximálně 2 400 W 

 podtlak 22 kPa 

 sáni 130 litrů za sekundu 

 nádrž 6 litrů 

 napětí 220-240 V 

 frekvence 50/60 Hz 



 

86 

 

8.2.4 Elektrické ruční míchadlo BOSCH GRW 18-2 E Professional 

El. ruční míchačka bude využívána pro přípravu lepidla a spárovací hmoty pro 

ker. Dlažbu. Lepidlo bude vysypáno do připravené nádoby a přidána k poměru voda. 

El. míchačka smíchá látky k sobě a vznikne požadovaná směs.  

 

Obrázek 8.10 BOSCH GRW 18-2 E Professional 

 

 dvoustupňové míchadlo pro míchání řídkých a hustých materiálů 

 výkonný motor 1 800 W 

 metly průměru až do 180 mm 

 hmotnost 7,2 kg 

 maximální objem míchání 80 kg 

 otáčky na 2. rychlostní stupeň až 1 050 ot/min 

 maximální kroutící moment až 45 Nm 

 příkon 1,8 kW 

 pro upínací míchací melty M14 
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8.2.5 Řezačka na dlažbu  EXTOL PREMIUM 

Řezačka bude nápomocná při zkracování dlažby.  

 

Obrázek 8.11 Řezačka EXTOL PREMINUM 

 

 maximální tloušťka řezaného materiálu 20 mm 

 řezací kolečko 22 x 6 x 5 mm ze slinutého karbidu s titan. povrch úpravou 

 řezání maximálně do průměru materiálu 600 mm 

 rozměr základny 810 x 200 x 25 mm 

 maximální délka řezu 600 mm 

 maximální délka příčného řezu 420 x 420 mm 

 hmotnost řezačky 7,5 kg 
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8.2.6 Příklepová vrtačka BOSCH GSB 13 RE 

Příklepová vrtačka bude opatřena řezákem na dlažbu, čímž nám poslouží pro 

vyřezání otvorů na zásuvky, rozvody a podobné.  

 

Obrázek 8.12 Příklepová vrtačka BOSCH GSB 13 RE 

 

 hmotnost bez kabelu 1,8 kg 

 hloubkový doraz 210 mm se standartními rozměry vrtáku 

 napětí 230 V 

 příkon 0,6 kW 

 výstupní výkon 301 W 

 frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách až 44 800 za minutu 

 kroutící moment 1,8 Nm 

 utahovací moment 10,8 Nm 
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8.3 Měřící přístroje 

8.3.1 Laserový nivelační přístroj BOSCH GOL 26 G 

Robustní nivelační přístroj vhodný do venkovního prostředí díky stabilnímu 

kovovému krytu s ochranou proti prachu a stříkající vodě IP 54. Přesnost 1,6 mm na 

30 m vzdálenost. Stativ z vysoce kvalitního hliníkového profilu. Na stavbě bude využit 

pro vyměřování výšek cementového potěru.  

 

Obrázek 8.13 Laserový nivelační přístroj BOSCH GOL 26 G 

 

 měrná jednotka 360 stupnů 

 26x násobné zvětšení přístroje 

 pracovní dosah až 100 m 

 délka 215 mm 

 šířka 135 mm 

 výška 145 mm 

 hmotnost 1,7 kg 

 stabilizovaný kovový kryt 
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9 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ  

9.1 Normy:  

ČSN 74 4505 – Podlahy – společná ustanovení (červen 2012)  

ČSN EN 13 813 – Potěrové materiály a podlahové potěry – vlastnosti a požadavky 

(prosinec 2003)  

591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích (leden 2007)  

378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení (leden 2003) 

499/2006 Sb. vyhláška o dokumentaci staveb (Leden 2007) 

62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci sta-

veb (Březen 2013) 

20/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby (Únor 2012) 

9.2 Popis jednotlivých bodů  

1. Kontrola projektové dokumentace 

Projektová dokumentace musí obsahovat všechny náležitosti dokumentace pro 

provádění stavby obsažené ve vyhlášce 499/2006 Sb., která musí být doplněna vyhláš-

kou 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být schválena příslušným stavebním 

úřadem. V kontrole se zaměříme na případné změny v projektové dokumentaci, které by 

ovlivnily danou etapu.  

2. Kontrola pracoviště 

  Mezi jednu z částí kontroly pracoviště patří převzetí a kontrola staveniště, jeho 

oplocení, vybavení sociální a skladovací prostory. Oplocení nesmí být poškozené a musí 

na něm být umístěny informační cedule se zákazem vstupu. Sociální zařízení musí být 

funkční a skladovací prostory musí být volné a odvodněné. Kontrolujeme staveništní pří-

pojky.  
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Druhou částí je převzetí pracoviště, kde kontrolujeme dokončenost předchozí eta-

py což je u nás kontrola separační fólie. Separační fólie musí být natažena po celé ploše 

všech místností, kde se bude potěr vylévat. Nesmí být mechanicky poškozena a její spo-

je musí být pevné a těsné. Těstnost spojů ověříme jehlovou zkouškou.  

3. Kontrola materiálu 

Při přebírání materiálu se kontroluje, zda přivezený materiál sedí s dodacím listem 

(množstvím a druhem), jestli nebyl při dopravě poškozen. Kvalita materiálu je dána certi-

fikáty a prohlášením o shodě výrobcem.  

4. Kontrola konzistence 

U každého autodomíchávače, který přiveze na stavbu cementový potěr je potřeba 

udělat na vzorku zkoušku rozlitím. Ta spočívá v odebrání vzorku, který nalijeme do pře-

depsaného maltového kuželíku posazeného na rozlivové desce. Ideální rozliv směsi je  

22 -24 cm. O zkoušce bude proveden zápis do dodacího listu, který se přikládá k doku-

mentaci na stavbě.  

5. Kontrola pracovníků 

Pracovníci musí být kvalifikování na vykonávané práce, vlastnit certifikáty a výuční 

listy a musí být seznámeni s BOZP. Jednou za 14 dní bude provedena namátková de-

chová kontrola, z důvodů možného požití alkoholových výrobků. Bude-li u pracovníka 

prokázáno požití alkoholových výrobků, bude pokutován dle dohodnutých sankcí, v pří-

padě opakovaného požití bude vyloučen z prací na stavbě.  

6. Kontrola stavu strojů a nástrojů 

Každý pracovník zkontroluje stroj či nástroj, se kterým se dostane do styku před 

započetím prací. Stroje musí odpovídat jejich běžnému používání, vykazují-li nestan-

dardní vibrace, hlučnost či jiné negativní znaky nebo je poškozena ochranná izolace, bu-

dou pracovníkem předány reviznímu techniku k prohlédnutí. Vyskytne-lise porucha, musí 

pracovník informovat vedoucího čety, který nechá stroj prohlédnout. Každý stroj musí mít 

aktuální protokol o technické prohlídce. Vedoucí čety, vždy po skončení prací zkontroluje 

uložení přístrojů a nářadí do uzamykatelného skladu. 
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7. Kontrola výšek  

Budou-li vyměřené výšky podlahy a zaznačené na zdi, je potřeba překontrolovat 

jednotlivé výšky s projektovou dokumentací.  

8. Kontrola klimatických podmínek 

Pokud bude na den, kdy je plánovaná realizace etapy, hlášeno nepříznivé počasí ( 

déšť, sníh, silný vítr a mráz) bude realizace etapy přesunuta na jiný den. V den realizace 

etapa a v dalších 48 hodinách od vylití nesmí klesnout teplota pod 5°C a přesáhnout 

25°C.  

9. Kontrola BOZP 

Všichni účastníci na stavbě musí být proškoleni na BOZP. Zda je dělník proškolen 

si ověříme ve stavebním deníku, kde musí být účast na školení stvrzena podpisem. Při 

nedodržení zásad BOZP může být pracovníkovi udělena pokuta.  

10. Kontrola dilatace spár 

Po obvodě všech místností musí být připevněn dilatační pásek dané tloušťky podle 

PD. Dilatování v ploše provedené z hliníkových L profilů a mirelonu musí být rozmístěno 

podle PD.  

11. Kontrola podlahových vpustí 

U podlahových vpustí kontrolujeme správné  a  pevné napojení na kanalizaci a její 

výškové umístění horní hrany od podlahy podle PD.  

12. Kontrola podmínek pro realizaci 

Před započetím realizace musí být utěsněny veškeré otvory v obvodové konstrukci 

stavby, utěsněny větrací šachty. V případě hezkého a slunečného dne budou zatemněny 

všechna okna z jižní strany domu.  

13. Kontrola lití 

U lití je potřeba dodržet výška, z které potěr lijeme. Výška nesmí být větší než 

20cm.  
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14. Kontrola výšky vrstvy 

Při lití podlahy je potřeba průběžně kontrolovat tloušťku lité vrstvy, tak aby seděla 

s PD a aby po celém rozměru místnosti byla stejná a tím byla zajištěna rovinnost po-

vrchu.  

15. Kontrola tuhnutí 

Po vylití se 48 hodin nesmí na podlahu vstupovat, od 7 dne od vylití se umožnuje 

pozvolné větrání objektu. Po dobu 4- 5 týdnů od vylití měříme průběžně vlhkost potěru.  

16. Kontrola rovinnosti a nepoškozenosti povrchu 

Při vysychání betonu kontrolujeme, zda se na povrchu netvoří praskliny či propad-

liny. Rovinnost povrchu je dána mezní odchylkou 2mm/2m.  

17. Kontrola hotového díla  

U předávání hotového díla se zkontroluje, zda byl cementový potěr vylit ve všech míst-

nostech. Jestli není povrch potěru nějak poškozen. Dělá se zkouška pevnosti a měří se 

konečná vlhkost povrchu před započetím dalších prací na povrchu. Před pokládkou ke-

ramické dlažby nesmí vlhkost potěru přesáhnout 5%.  
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10 BEZPEČNOST PRÁCE 

 Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Předpis č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 Předpis č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o za-

jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování slu-

žeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadav-

ky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

 Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky 

 Předpis č. 87/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví 

podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 

nádobách 
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 Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

§ 9 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 

prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich 

co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzic-

kých osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepo-

volaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, prová-

dějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fy-

zickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na sta-

veništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elek-

trickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 

ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
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vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 

zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifiková-

ny, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 

musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 

musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 

staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 

důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na 

 a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

 b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

 c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v inter-

valech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mi-

mořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto naří-

zení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 

požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 

tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 

životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení ma-

jetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovují-

cího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem 

jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přeru-

šení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
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6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hyd-

rogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zby-

tečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technolo-

gických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osa-

moceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účin-

nou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a pou-

žívání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními pod-

mínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 

mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípa-

dě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 

v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstraž-

ném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby 

opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 

ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 

o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 

postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným svět-

lem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
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5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 

podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 

fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek vý-

stražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komuni-

kacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zaříze-

ní, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zaří-

zení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání 

zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a do-

statečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 

účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

 a) přehýbat hadice, 

 b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 

 to konstruovány, 

 c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice. 

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 

místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenachá-

zely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadice-

mi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 

opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v prů-

běhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 

seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 

na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brz-

dy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 

alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajiš-

těno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 

polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 

jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovlá-

dání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 

kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 

činností prováděnou v jeho okolí. 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladova-

ných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komuni-



 

103 

 

kací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stro-

jů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 

klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 

by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 

2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 

vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stě-

ny nepřesáhla 1,5 m. 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 

výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 

musí být zajištěny proti rozvalení. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním práv-

ním předpisem. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné kon-

strukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 

a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a pře-

vzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zho-

tovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím uklá-

dání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 

plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo 
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do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 

zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 

postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 

koš. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

IX.3 Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 

na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, do-

držuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při od-

bedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a pod-

pěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tav-

ných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanove-

ných zvláštním právním předpisem. 

4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavo-

vání izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší 

než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v techno-

logickém postupu. 
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6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním 

živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postu-

pem a s návodem na používání příslušného zařízení. 

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, 

korkových a obdobných materiálů se považuje: 

1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 

vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 

2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání pře-

kročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší, 

XV. Malířské a natěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se 

považuje: 

1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástři-

kem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k 

používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při 

provádění těchto prací, 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

1. Datum odeslání oznámení. 

2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 

zadavatele stavby (stavebníka). 

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k 

tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 

5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 

zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popří-

padě osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, 

číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 
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7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, 

číslo platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 

8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 

jednat jeho jménem. 

 

 Předpis č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

§ 3 

(1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a orga-

nizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohro-

žuje bezpečnost a zdraví osob. 

(2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení 

rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve 

vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizi-

kových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před 

účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracov-

ních prostředků a zařízení. 

(3) Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do 

provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních práv-

ních předpisech a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště do provo-

zu a používání je nutné zajistit 

 a) uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými 

 povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických 

 postupů a výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž 

 povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čiště

 ní a opravy pracoviště, 

 b) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o 

 vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení, 
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 c) umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zaří

 zení, skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a 

 vymezení pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umís

 ťují tak, aby byly pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a 

 zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů 

 na okolí, 

 d) náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních 

 a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich 

 nežádoucímu (nechtěnému) pohybu, 

 e) opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví 

 škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními právními 

 předpisy, 

 f) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování za-

městnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle  zvláštních 

právních předpisů, 

 g) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v 

  mimopracovní době. 

(4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí 

 a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, 

 oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a 

 výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení 

 výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způso

 bující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zaříze

 ní a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu 

 provozu a používání pracoviště, 

 b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a 

 určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění, 

 c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a 

 kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná napří

 klad ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a 

 využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě 
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tak,  aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a 

 dozorovým a kontrolním orgánům. 

§ 5 

Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
Stavby musí splňovat technické požadavky na výstavbu dle zvláštních právních 

předpisů
5
). Konstrukce a mechanická odolnost staveb nebo jejich částí, ve kterých 

se nalézají pracoviště, musí odpovídat povaze jejich používání. 

8. Poskytování první pomoci 
Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupné 

místě a musí být označeny značkami. 

9. Venkovní pracoviště 
9.1 Venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a uspo-

řádána tak, aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zaměstnanců a osob a byl 

zamčen bezpečný pohyb dopravních prostředků i chodců. 

9.2 Venkovní pracoviště, odstavné, parkovací a manipulační plochy a komunikace k 

nim musí být rovné, zpevněné a odvodněné a upravené proti nebezpečí pádu nebo 

uklouznutí zaměstnanců. 

9.3 Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se 

na něm zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity. 

9.4 Venkovní pracoviště musí být, pokud je to možné, uspořádána tak, aby zaměst-

nanci 

- byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací, 

- nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména plynů, par a pra-

chu, a byli chráněni před padajícími předměty, 

- mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, případně aby jim mohla být 

rychle poskytnuta pomoc. 

10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
10.4 Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a 

označené značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohle-

dem na povahu skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na 

požadavky na požární ochranu. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-101#f2907862
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10.5 Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, 

aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména 

přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, 

zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostateč-

ným upevněním, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouště-

ní nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty. 

 

 Předpis č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o za-

jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování slu-

žeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

ČÁST PRVNÍ 

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

HLAVA I 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zaří-

zení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky 

§ 2 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 

uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým po-

žadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby 

 a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly  

 stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 

 b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené 

 mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, 

  vlhkost, teplotu a zásobování vodou, 

 c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí,  

 odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a 

 vybavení, 
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 d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových 

 cest byly stále volné, 

 e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná 

 údržba, úklid a čištění, 

 f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným   

 poskytovatelem pracovně lékařských služeb prostředky pro poskytnutí první 

 pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické  

 záchranné služby. 

(2) Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní 

předpis. 

§ 5 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 

byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

 a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. 

Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami
2
); v případech 

stanovených zvláštními právními předpisy
3
) musí být doba výkonu takové činnosti v 

rámci pracovní doby časově omezena, 

 b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

 c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

 d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

 e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu 

dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

 f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, 

zejména páteř. 

(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je za-

městnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 

 Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadav-

ky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

§ 2 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063903
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063904
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Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

a) používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, do

 pravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po 

 celou dobu jeho provozu, 

 b) nebezpečným prostorem prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je

  zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví, 

 c) ochranným zařízením mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné  

 obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví  

 zaměstnanců, 

 d) obsluhou zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti opráv-

něn, 

 e) průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro 

 montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a 

 revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí 

  zařízení, 

 f) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní  

 dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole,  

 stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není 

 vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel, 

 g) místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele 

 upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a 

 pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích  

 zaměstnavatele, 

 h) normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné 

 české technické normě. 

 Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky 

§ 3 
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(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu za-

městnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bez-

pečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 

 a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 

 výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo 

 zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

 b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 

 výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 

 přesahuje 1,5 m. 

(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolek-

tivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zá-

bradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 

konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 

proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, 

na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 

nepřesahují 0,25 m, 

 (7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 

s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví za-

městnanců. 

§ 5 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnan-

cům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou  
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní do-

kumentaci. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 

zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

 a) vyloučení provozu, 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

 a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

 a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

 b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s
-1

 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

  zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 

 výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 

 v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s
-1

 (síla větru 6 stupňů Bf)  

 c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

 d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpeč-

nosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud 
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jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a 

bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 

žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních pro-

středků. 

 

 Předpis č. 87/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví 

podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 

nádobách 

ČÁST ČTVRTÁ 

Svařování nekovových materiálů 

§ 11 

(1) Při stanovení požárně bezpečnostních opatření při svařování nekovových materi-

álů se postupuje obdobně jako při svařování kovových materiálů, přičemž se vychází 

z vlastností konkrétního svařovaného materiálu a dané technologie za účelem za-

bránit 

 a) možnosti vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem 

  působením částic nekovových materiálů, které odkapávají a hoří, 

 b) vznícení svařovaného materiálu nebo jiných hořlavých látek  

 (např. stanovením způsobu a délky ohřevu, určením postavení plamene). 

(2) Při svařování včetně natavování izolačních materiálů (např. polyethylen v kombi-

naci se živicemi) se hořák zapaluje ve směru větru do otevřeného prostoru, ve kte-

rém se nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn. 

(3) Zapálený hořák v úsporném režimu se odkládá na volné místo bez hořlavých ma-

teriálů ve stabilizované poloze, přičemž hubice směřuje do volného prostoru. Je nut-

no zamezit jeho sklouznutí, pádu, zasypání, stržení vahou hadice nebo náhodnému 

otevření přívodu plynu, uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních podmínek. 

(4) Po skončení práce s ručním hořákem se před uložením soupravy hořák nechá 

vychladnout, popř. se umístí ve zvláštním držáku umístěném od ventilu tlakové lahve 

v požárně bezpečné vzdálenosti určené výrobcem nebo dovozcem. 

(5) Po skončení práce se tlaková lahev, hadice a hořák odstraní z pracoviště a uloží 

na předem stanovené místo 
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11 ROZPOČET PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU, NOVÝ NÁVRH 

SKLADBY PODLAHY PRO BALKÓN 

11.1 Rozpočet pro technologickou etapu  

Stavba: 01 Novostavba domova pro seniory

Objekt: 01 Novostavba domova pro seniory

Rozpočet: 01 Technologická otepa pro provádění podlah 

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 26.5.2016

Za objednatele

2 428 792,43

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 773 102,31

Položkový rozpočet stavby

792 351,00

-0,31

4 565 453,00

3 773 102,31

1 185 290,25

159 019,63

Celkem
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Položkový rozpočet  

S: 01 Novostavba domova pro seniory 

O: 01 Novostavba domova pro seniory 

R: 01 Technologická otepa pro provádění podlah  

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání       1 911,10 
1 213151121R00 Montáž geotextílie m2 65,90000 16,10 1 060,99 

    K9 : 65,9   65,90000     

2 69365031R Geotextilie Geomatex NTI-BS13  5x100 m černá m2 65,90000 12,90 850,11 

    K9 : 65,9   65,90000     

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce       1 183 379,15 
3 631312621RT7 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s rozptý-

lenou výztuží 20 kg/m3, Floorcrete P  
m3 2,60475 2 980,00 7 762,16 

    Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

    C1 : 34,73*0,075   2,60475     

4 631312711RT7 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, s rozptý-
lenou výztuží 20 kg/m3, Floorcrete P 

m3 3,62450 3 075,00 11 145,34 

    Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

    K9 : 65,9*0,055   3,62450     

5 631416221RT1 Mazanina PROFI samonivelační, tloušťka 5 - 8 
cm, Zementfliessestrich E225, pevnost v tlaku 20 
MPa 

m3 93,17000 12 190,00 1 135 742,30 

    Součet ploch x tl. podlahy : 93,17   93,17000     

6 632411235VSP Potěr Cemix, strojní zpracování, tl. 35 mm, Potěr 
ze SMS Cemix, strojní zpracování, tl. 35 mm 

m2 34,73000 310,47 10 782,62 

7 24551522R Sikafloor 400 N Elastic elastický PU nátěr 18 kg kg 45,14900 397,50 17 946,73 

    C1 : 34,73*1,3   45,14900     

Díl: 711 Izolace proti vodě       165 597,23 
8 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 

1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 
m2 65,90000 24,30 1 601,37 

    K9 : 65,9   65,90000     

9 711131101RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 
vrstva - asfaltový pás ve specifikaci 

m2 51,33000 6,30 323,38 

    k9 : 15,22+25,16+10,95   51,33000     

10 711199097R00 Příplatek za plochu do 10 m2, pásy m2 14,57000 22,40 326,37 

    K9 : 3,92+3,6+3,6+3,45   14,57000     

11 711212000RV1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, 
ARDEX P 4  

m2 273,72000 88,60 24 251,59 

    K1 : 76,67   76,67000     

    K3 : 14,5   14,50000     

    K5 : 90,57   90,57000     

    K7 : 91,98   91,98000     

12 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 273,72000 397,50 108 803,70 

    dvouvrstvá 

    K1 : 76,67   76,67000     

    K3 : 14,5   14,50000     

    K5 : 90,57   90,57000     

    K7 : 91,98   91,98000     
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13 711471051RZ5 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, svařované 
spoje, včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm 

m2 65,90000 319,50 21 055,05 

    K9 : 65,9   65,90000     

14 62843005R Pás asfaltový GV 20 Baruflex m2 65,90000 43,50 2 866,65 

    k9 : 65,9   65,90000     

15 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 1 592,28110 4,00 6 369,12 

Díl: 713 Izolace tepelné       669 911,42 
16 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 1 101,92000 21,30 23 470,90 

    C1 : 34,73   34,73000     

    K3 : 14,5   14,50000     

    K3 : 14,5   14,50000     

    K5 : 90,57   90,57000     

    K6 : 115,29   115,29000     

    PVC1 : 277,91   277,91000     

    KB2 : 24,51   24,51000     

    VL2 : 19,93   19,93000     

    K7 : 91,98   91,98000     

    K8 : 111,32   111,32000     

    PVC2 : 306,68   306,68000     

17 713121211VNV Izolace podlah balkónů a lodžií, na sucho, dvou-
vrstvá 

m2 65,90000 36,91 2 432,37 

    K9 : 65,9   65,90000     

18 713121111RV1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, 
včetně dodávky polystyren tl. 50 mm 

m2 461,21000 115,00 53 039,15 

    K1 : 76,67   76,67000     

    K2 : 276,45   276,45000     

    VL1 : 53,66   53,66000     

    KB1 : 54,43   54,43000     

19 713121111RV1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, 
včetně dodávky polystyren tl. 50 mm 

m2 461,21000 115,00 53 039,15 

    K1 : 76,67   76,67000     

    K2 : 276,45   276,45000     

    VL1 : 53,66   53,66000     

    KB1 : 54,43   54,43000     

20 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně 
dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm 

m 1 502,00000 39,80 59 779,60 

    1502   1 502,00000     

21 713191100R00 Položení separační fólie m2 1 613,90000 22,80 36 796,92 

    K1 : 76,67   76,67000     

    K2 : 276,45   276,45000     

    K3 : 14,5   14,50000     

    VL1 : 53,66   53,66000     

    KB1 : 54,43   54,43000     

    C1 : 34,73   34,73000     

    K5 : 90,57   90,57000     

    K6 : 115,29   115,29000     

    VL2 : 19,3   19,30000     

    PVC1 : 277,91   277,91000     

    KB2 : 24,51   24,51000     

    K7 : 91,98   91,98000     

    K8 : 111,32   111,32000     

    PVC2 : 306,68   306,68000     

    K9 : 65,9   65,90000     



 

119 

 

22 762711810R00 Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 
cm2 

m 40,44000 31,00 1 253,64 

23 28325012R Penefol 650 fólie PE 1000x1,5 mm m2 1 613,90000 91,30 147 349,07 

    K1 : 76,67   76,67000     

    K2 : 276,45   276,45000     

    K3 : 14,5   14,50000     

    VL1 : 53,66   53,66000     

    KB1 : 54,43   54,43000     

    C1 : 34,73   34,73000     

    K5 : 90,57   90,57000     

    K6 : 115,29   115,29000     

    VL2 : 19,3   19,30000     

    PVC1 : 277,91   277,91000     

    KB2 : 24,51   24,51000     

    K7 : 91,98   91,98000     

    K8 : 111,32   111,32000     

    PVC2 : 306,68   306,68000     

    K9 : 65,9   65,90000     

24 28375853R Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 50 
mm 

m2 29,00000 146,50 4 248,50 

    K3 : 14,5   14,50000     

    K3 : 14,5   14,50000     

25 28375854R Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 60 
mm 

m2 34,73000 175,50 6 095,12 

    C1 : 34,73   34,73000     

26 28375855R Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 80 
mm 

m2 58,62080 234,50 13 746,58 

    k-- trám : 65,9-0,18*40,44   58,62080     

27 28375870R Deska polystyren. EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 80 
mm 

m2 65,90000 181,00 11 927,90 

    k9 : 65,9   65,90000     

28 60512111R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m m3 0,58234 6 355,00 3 700,77 

    0,18*0,08*40,44   0,58234     

29 63151443R Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 40 mm m2 223,23000 193,00 43 083,39 

    VL2 : 19,93   19,93000     

    K7 : 91,98   91,98000     

    K8 : 111,32   111,32000     

30 63151444R Deska z minerální plsti ISOVER T-N tl. 50 mm m2 814,96000 241,50 196 812,84 

    K5 : 90,57   90,57000     

    K6 : 115,29   115,29000     

    PVC1 : 277,91   277,91000     

    KB2 : 24,51   24,51000     

    PVC2 : 306,68   306,68000     

31 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 6 567,75900 2,00 13 135,52 

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady       928 994,10 
32 632922911R00 Kladení dlaždic 30 x 30 cm na terče plastové m2 65,90000 304,00 20 033,60 

    K9 : 65,9   65,90000     

33 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 59,40000 148,50 8 820,90 

    schody : 1,65*9*4   59,40000     

34 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 66,00000 74,80 4 936,80 

    1,65*10*4   66,00000     

35 771130113R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 200 mm m 1 135,00000 81,70 92 729,50 

    1135   1 135,00000     

36 771130213R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 200 mm m 93,60000 122,50 11 466,00 
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    93,6   93,60000     

37 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 
mm 

m2 776,78000 318,00 247 016,04 

    K1 : 76,67   76,67000     

    K3 : 14,5   14,50000     

    K5 : 90,57   90,57000     

    K7 : 91,98   91,98000     

    K2 : 276,45   276,45000     

    K6 : 115,29   115,29000     

    K8 : 111,32   111,32000     

38 771 1 R Perfor. poplastovaná syst. lišta ukončující dlažbu 
položenou na terče 

m      40,44000 450,00 18 198,00 

    Dodávka a montáž kazet. 

    40,44   40,44000     

39 231536512R Hmota spárovací Ceresit CE40 Aquast. natura 2kg kus 466,06800 175,00 81 561,90 

    K1-K8 : 776,78*0,6   466,06800     

40 58581840R FERMACELL flexibilní lepidlo bal. 25 kg kg 2 718,73000 18,10 49 209,01 

    K1-K8 : 776,78*3,5   2 718,73000     

41 59631301T Dlažba  venkovní Pearl 450x450x45 mm m2     72,49000 599,00 43 421,51 

    k9 : 65,9   65,90000     

    Prořez : 0,1   6,59000     

              

42 59764163.AR Schodovka Paradis keram neglaz 328/328/17 mm kus 180,00000 176,00 31 680,00 

    5*9*4   180,00000     

43 59764164.AR Schodnice Paradis keram neglaz 164/328/17 mm kus 180,00000 79,00 14 220,00 

    5*9*4   180,00000     

44 597642031R Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x10 mm, 
Rio Negro 

m2 301,09200 591,00 177 945,37 

    K1 : 76,67   76,67000     

    K3 : 14,5   14,50000     

    K5 : 90,57   90,57000     

    K7 : 91,98   91,98000     

    Prořez : 0,1   27,37200     

              

45 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x10 mm, 
Nordic 

m2 586,41000 202,00 118 454,82 

    K2 : 276,45   276,45000     

    K6 : 115,29   115,29000     

    K8 : 111,32   111,32000     

              

    k12 : 30,04   30,04000     

    Prořez : 0,1   53,31000     

46 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 22,01338 422,50 9 300,65 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové       117 704,57 
47 775541114R00 Podlaha lamel. Magnum dýha buk, bez podložky m2 79,47720 1 433,00 113 890,83 

    VL1 : 53,66   53,66000     

    VL2 : 19,93   19,93000     

    Dořezy : 0,08   5,88720     

              

48 775542022R00 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy m2 73,59000 44,40 3 267,40 

    VL1 : 53,66   53,66000     

    VL2 : 19,93   19,93000     

49 998775102R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m t 0,69775 783,00 546,34 
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Díl: 776 Podlahy povlakové       458 896,61 
50 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 663,53000 15,40 10 218,36 

    PVC1 : 277,91   277,91000     

    PVC2 : 306,68   306,68000     

    KB1 : 54,43   54,43000     

    KB2 : 24,51   24,51000     

51 776521100RU2 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, 
včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm 

m2 584,59000 521,00 304 571,39 

    PVC1 : 277,91   277,91000     

    PVC2 : 306,68   306,68000     

52 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních, 
pouze položení - koberec ve specifikaci 

m2 78,94000 135,50 10 696,37 

    KB1 : 54,43   54,43000     

    KB2 : 24,51   24,51000     

53 776981113R00 Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin m 92,80000 276,00 25 612,80 

    46*0,9+6*0,8+7*0,7+3*1,8+33*1,1   92,80000     

54 24551402R Penetrace THOMSIT R 766 bal. po 10 kg kus 3,00000 3 670,00 11 010,00 

55 69741072.AR Koberec zátěžový Entropy m2 85,25520 1 125,00 95 912,10 

    KB1 : 54,43   54,43000     

    KB2 : 24,51   24,51000     

    prořez : 0,08   6,31520     

              

56 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 
m 

t 2,49456 351,00 875,59 

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot       87 688,50 
57 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 

2mm 
m2 584,59000 150,00 87 688,50 

    PVC1 : 277,91   277,91000     

    PVC2 : 306,68   306,68000     

Díl: VN Vedlejší náklady       159 019,63 
58 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 86 737,98 86 737,98 

    Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 

59 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 72 281,65 72 281,65 

    Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 1 911,10 0

63 HSV 1 183 379,15 31

711 PSV 165 597,23 4

713 PSV 669 911,42 18

771 PSV 928 994,10 25

775 PSV 117 704,57 3

776 PSV 458 896,61 12

777 PSV 87 688,50 2

VN VN 159 019,63 4

Cena celkem 3 773 102,31 100

Vedlejší náklady

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Základy a zvláštní zakládání

Podlahy a podlahové konstrukce
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11.2 Nový návrh skladby podlahy pro balkón 

 

Obrázek 11.1 Návrh nové skladby balkónu nad vytápěným prostorem 

 

Původní skladba měla nášlapnou vrstvu z keramické dlažby lepenou na mra-

zuvzdorné lepidlo a jednu vrstvu tepelné izolace měla z minerální vlny.  Já jsem te-

pelnou izolaci zvolila ze dvou typů polystyrenu EPS 100 S a 150 S. Minerální vlna 

není příliš vhodná do venkovních prostorů vzhledem k většímu riziku zatečení vody a 

plesnivění. A jako nášlapnou vrstvu jsem zvolila dlažbu kladenou na terče. Dlažba 

pokládaná na terče má několik výhod. Je výhodnější na údržbu a opravy. Nehrozí 

vymrzání a následné popraskání nebo odlepené dlaždic. Vzduchová mezera eliminu-

je přenos hluku z balkónu do místnosti. Pod dlažbou můžeme vést instalace. Je to 

čistější, rychlejší a snadnější proces pokládání.  
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ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci jsem se zabývala realizací novostavby domova pro se-

niory v Luhačovicích. Přesněji jsem zaměřila na technologickou etapu provádění 

podlah. Obsahem mé bakalářské práce zpracovaný technologický předpis na ce-

mentový litý potěr a na pokládku keramické dlažby. Dlažba je pokládaná uvnitř objek-

tu na lepící tmel, ale na balkónech a terasách jsem zvolila alternativní metodu poklá-

dání na terče, která je podle mě výhodnější. Pro oba předpisy byla navrhnuta strojní 

sestava.  Dále jsem v bakalářské práci zpracovala rozpočet na celou etapu pokládky 

podlahy a časový harmonogram. Posouzena trasa dopravy a byl zpracován kontrolní 

a zkušební plán pro cementový potěr.  

Při práci na bakalářské práci jsem získala spoustu nových informací a větší 

přehled v problematice provádění podlah. Velice jsem ocenila spolupráci se svou 

vedoucí bakalářské práce, která mě více zasvětila do problematiky hlavně 

z praktického pohledu na věc. Celkově pro mě byla práce přínosná.  
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