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Abstrakt 
 
Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy vnitřních a dokončovacích prací na 
multifunkčním objektu ve Starém Ransku. Konkrétně se tato práce zaměřuje na provádění 
podlahových konstrukcí a to od provedení hydroizolace až po nášlapné vrstvy, které jsou tvořeny 
vinylem a dlažbou. Objekt bude sloužit pro ubytování (4 x byt 2+1) a pro školení zaměstnanců 
firmy. Obsahem bakalářské práce je technická zpráva řešeného objektu, situace s dopravními 
trasami, položkový rozpočet s výkazy výměr, technologický předpis pro provedení podlah, řešení 
organizace výstavby, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, řešení kvality, 
bezpečnost práce a porovnání dvou typů podlah. 
 
Klíčová slova 
 
Práce vnitřní a dokončovací, podlahy, hydroizolace, tepelná izolace, kročejová izolace, separační 
vrstva, dilatační pásek, anhydritový potěr, vinyl, dlažba, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební 
plán, výkaz výměr, časový plán, kvalita, bezpečnost práce. 
 
Abstract 
 
The subject of the Bachelor thesis is the solution of technological phase of interior and finishing 
works in the multifunctional object in Staré Ransko. The thesis is concentrated on the 
implementation of the floor structures. At first from the implementing hydro insulation to the 
stepping plies, which are created by vinyl and pavement. The building will serve for 
accommodation (four flats 2+1) and for training of company employees. The thesis deals with the 
technical report of selected building, the situation of transport links, the item budget with a bill of 
quantities, the technological specification for floor construction, the solution of organization of 
construction, the construction site, the time schedule, the proposal of the mechanical assembly, the 
quality solution, the occupation safety and the comparison of the two sort of flooring.   
 
Keywords 
 
Interior and finishing works, floors, hydro insulation, thermal insulation, steps insulation, 
separation layer, expansion strips, anhydrite fry, vinyl, pavement, construction site, control and 
testing plan, bill of quantities, time schedule, quality, occupation safety. 
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ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy prací vnitřních a dokončovacích    
se zaměřením na podlahové konstrukce. Jedná se o provedení veškerých potřebných povrchových 
úprav a vrstev od hydroizolačních asfaltových pásů až po nášlapné vrstvy z vinylu a dlažby, které 
byly zvoleny pro multifunkční objekt ve Starém Ransku. V první části se práce zabývá technickou 
zprávou objektu, která je zaměřena na vnitřní povrchy a úpravy konstrukcí. Následuje situace 
s řešením dopravních tras a položkový rozpočet s výkazy výměr pro podlahy, který byl zpracován 
v programu BUILDpower S. Poté přichází technologický předpis pro provedení všech vrstev, 
řešení zařízení staveniště, časový plán z programu CONTEC, návrh strojní sestavy, řešení kvality  
a bezpečnosti práce etapy podlahových konstrukcí. V závěru se práce zabývá technologicko-
ekonomickým porovnáním dvou typů roznášecích vrstev podlah.   
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1.1 Identifikační údaje 
 
 
1.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Multifunkční objekt 
Místo stavby: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina 
Katastrální území: Staré Ransko 754633 
Parcelní číslo pozemku: 165/1 
 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno: B e H o spol. s.r.o. 
Kraj: Vysočina, okres Havlíčkův Brod 
Obec: Staré Ransko 
Číslo popisné: 90 
Směrovací číslo: 582 63 Krucemburk 
 
1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace (pro stavební řízení) 
 
Projektant: Ing. Bohuslav Škarka  
Číslo autorizace: 1001484 
Kraj: Vysočina, okres Žďár nad Sázavou 
Obec: Hlinné 
Číslo popisné: 30 
Směrovací číslo: 592 31 Nové Město na Moravě 
 
1.1.4 Úprava dokumentace pro potřeby bakalářské práce 

Jméno: Filip Kudiovský 
Kraj: Vysočina, okres Žďár nad Sázavou 
Obec: Moravec 
Číslo popisné: 84  
Směrovací číslo: 592 54 Moravec 
 
1.1.5 Údaje o dodavateli stavebně montážních prací 
 
Jméno: PKS stavby a.s.  
Kraj: Vysočina, okres Žďár nad Sázavou 
Město: Žďár nad Sázavou 
Ulice: Brněnská 126/38 
Směrovací číslo: 591 01 Žďár nad Sázavou 
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1.2 Popis území stavby 
 
 
Novostavba objektu je řešena v areálu stávající firmy B e H o spol. s.r.o., konkrétně na jejím 
severovýchodním okraji. Celý areál firmy se nachází na severním okraji obce Staré Ransko. 
Parcela je přístupná stávajícím sjezdem z místní zpevněné, obslužné komunikace procházející 
podél parcely. Novostavba se nachází na mírně svažitém terénu směrem k severu na parcele          
č. 165/1 o výměře 1 252 m2. Všechny okolní parcely, konkrétně p. č. 105/1, 107/1, 218/2, 437/3, 
112/2, 482, jsou majetkem firmy. Ze severozápadní strany je budova vzdálena 5,2 m od garáží 
(parcela č. st. 164) na severovýchodní straně 13,5 m od zemědělské stavby (sklad siláže p. č.        
st. 228) a na jižní straně 21,5 m od expediční haly (p. č. st. 98). Stavební pozemek má vyřešeny 
přípojky na veřejné sítě. Zájmové území se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném 
území. Nenachází se rovněž v památkové zóně, nebo jinak chráněném území. Řešená stavba není 
v rozporu s okolní zástavbou a územním plánem pro danou oblast. Stavba nebude negativně 
ovlivňovat okolí ani okolní parcely. Je dbáno na to, aby nedošlo k žádnému znehodnocení 
sousedních pozemků a tím k omezení jejich užitných vlastností. Stavbou nebudou změněny ani 
narušeny stávající odtokové poměry území. 
 
1.3 Popis stavby 
 
 
1.3.1 Charakteristika stavby, účel 
 
Multifunkční objekt je navržen dvoupodlažní, nepodsklepený. Půdorysný rozměr hlavní části 
objektu 41,6 x 10,35 m je doplněn na severní straně komunikačním jádrem o rozměru 5,4 x 5,4 m. 
V přízemí se nachází 4 identické byty 2+1, doplněné sklady a technickými místnostmi. V patře se 
nachází školicí středisko s kapacitou 30 osob. Slouží také jako přechodné ubytování pro 14 osob 
včetně sociálního zázemí. Celé horní podlaží je řešeno pro osoby TSP včetně přístupu pomocí 
hydraulického pístového výtahu. Hlavním účelem stavby je vytvoření prostoru pro ubytování         
a školení zaměstnanců firmy.  
 
Charakteristiky podlaží: 
 
1.NP -  4x byt 2+1 (užitná plocha 70,1 m2) 
          - 4x sklad (9,74 m2) 
          - technická místnost, kočárkárna, schodiště, výtah 
2.NP  - 7x dvoulůžkový pokoj (12,90 m2) 
           - školící místnost (95 m2) 
           - šatna, učebna, 2x kuchyňka, sociální zařízení (včetně TSP), drobné skladovací prostory 
 
1.3.2 Architektonické a stavebně technické řešení 
 
Navrhovaná stavba minimálně ovlivní stávající zástavbu průmyslové zóny. Stavba je půdorysně 
navržena obdélníkového, podlouhlého tvaru s přístavbou komunikační částí uprostřed objektu. 
Obvodová konstrukce je navržena z keramických pálených tvarovek Porotherm, vyplněných 
tepelnou izolací z minerálních vláken – typ Porotherm 42,5 T Profi, P8. Strop skládaný Porotherm, 
zastřešení pomocí vazníků. Střešní krytina je tvořena profilovaným pozinkovaným plechem 
v imitaci střešní tašky. Sklon střechy 25°. Výplně otvorů tvoří plastová okna a dveře. 
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Konkrétní barevné odstíny a dekory budou blíže specifikovány stavebníkem (investorem). Projekt 
řeší bezbariérový přístup osob TSP do horního podlaží objektu. Ubytovací část nepodléhá řešení 
pro bezbariérový přístup dle vyhl. 398/2009 Sb. Pro přístup do školící části je navržen hydraulický 
pístový výtah. K hlavnímu vstupu bude přiveden chodník s max. výškovým rozdílem do 20 mm 
(práh dveří).  
 
1.3.3 Číselné parametry stavby 
 
Zastavěná plocha:                 460 m2 
 
Obestavěný prostor:              3 488 m3 
 
Počet bytových jednotek:      4 (užitná plocha 70,1 m2) 
 
Počet lůžek:                           14 (7x dvoulůžkový pokoj) 
 
Užitná plocha:                       1.NP - 367,3  m2 
                                               2.NP – 375,2 m2  
 
Celková užitná plocha:          742,5 m2 
 
Parkovací místa:                     14 + 1 TSP 
 
Výškové osazení:                    0,000 = 549,60 m.n.m. Bpv 
 
1.3.4 Členění stavby na objekty 
 
SO-01 Navrhovaný multifunkční objekt 

SO-02 Betonová zámková dlažba 

SO-03 Navržené parkovací stání 

SO-04 Přípojka elektro 

SO-05 Přípojka jednotná kanalizace 

SO-06 Přípojka pitná voda 

SO-07 Přípojka plynovod STL 

SO-08 Potrubí dešťové kanalizace 
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1.4 Základní technický popis konstrukcí 
 
 
Budova je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepená. 
 
1.4.1 Základy 
 
Navrženy monolitické základové pasy šířky 600 mm z betonu C 16/20 vyztuženy betonářskou 
výztuží. Základové pasy do hloubky 1 250 mm, výškově srovnáno (např. bednění OSB desky, 
ztracené bednění…). Zhutnění, štěrk (makadam), kari síť, betonáž základové desky-beton C 16/20.  
 
1.4.2 Svislé nosné konstrukce 
 
Vnější obvodová stěna je navržena z keramických bloků vyplněných tepelnou izolací z minerálních 
vláken typu POROTHERM 42,5 Profi, P8, zděných na tenkovrstvé lepidlo. Zdivo s broušenou 
ložnou spárou s přesností 0,3 mm pro přesné zdění. Rozměr (dxšxv) 248x425x249 [mm]. 
Součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2K. Vnitřní nosné zdivo navrženo z broušených cihel 
Porotherm 30 Profi, P10, zděných na tenkovrstvé lepidlo. Rozměr (dxšxv) 247x300x249 [mm]. 
Mezibytové dělící stěny navrženy vzhledem k akustickým požadavkům z broušených cihel 
Porotherm 30 AKU P+D, P10, zděných na maltu VPC. Rozměr (dxšxv) 247x300x238 [mm]. 
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 56 dB.  
 
1.4.3 Svislé nenosné a dělící konstrukce 
 
Pro oddělení pokojů, školící místnosti a učebny (2.NP) je použito keramické zdivo Porotherm      
19 AKU, P10, zděné na maltu VPC. Rozměr (dxšxv) 372x190x238 [mm]. Vážená laboratorní 
neprůzvučnost Rw = 54 dB. Zbývající svislé dělící konstrukce v obou podlažích jsou z příčkovek 
Porotherm 11,5 Profi, P8, zděné na tenkovrstvé lepidlo. Rozměr (dxšxv) 497x115x249.  
 
1.4.4 Vodorovné nosné konstrukce – stropy 
 
Strop 1.NP je proveden systémem nosníků a vložek Miako od společnosti Porotherm. Rozteče 
nosníků 500 a 625 mm. Typ vložek MIAKO 23/62,5 PTH pro rozteč 625 mm a MIAKO 23/50 
PTH pro rozteče 500 mm. Nad vložky Miako je provedena nadbetonávka o tloušťce 60 mm,         
do které je vložena kari síť. V úrovni stropů je proveden Ž-B věnec pro ztužení objektu. Nosnou 
funkci stropu 2.NP plní dolní pásy příhradových vazníků, na které bude zavěšen SDK podhled. 
Celková výška skládaného stropu POROTHERM je 290 mm. Výkres [viz V04]. 
 
1.4.5 Střecha 
 
Nosná konstrukce střechy je tvořena příhradovými vazníky spojovanými styčníkovými deskami 
GANG NAIL. Horní pásy vazníků jsou ve sklonu 25°. Jsou pobity deskami OSB, pojistnou fólií, 
kontralatěmi, latěmi, plechovou střešní krytinou (imitace střešní tašky). Výška hřebene +9,033 m. 
Přesah střechy 500 mm. Výkres [viz V05]. Skladba [viz S6]. 
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1.4.6 Okna a dveře 
 
Výplně otvorů plastové z šestikomorových profilů se zasklením izolačními trojskly a součinitelem 
prostupu tepla U = 0,8 W/m2K. Dveře oddělující 2.NP a schodiště navrženy protipožární. Vnitřní 
dveře obložkové.  
 
1.4.7 Vnitřní povrchy konstrukcí  
 
1.4.7.1 Strop 2.NP 
 
Strop je řešen jako zavěšený SDK podhled na spodních pásech příhradových vazníků konstrukce 
střechy. Na horní hraně dolního pásu příhradových vazníků je umístěna pochozí lávka z desek OSB 
tloušťky 25 mm, sloužící pro kontrolu konstrukce střechy, kouřovodu a odvětrávacích potrubí.  
Zateplení stropu je řešeno mezi a pod dolními pásy příhradových vazníků. První vrstvu izolace 
tvoří minerální vata ISOVER DOMO PLUS 10 tloušťky 100 mm, která je mezi pásy. Druhou 
vrstvu izolace tvoří minerální vata ISOVER DOMO PLUS 14 tloušťky 140 mm, která je vynášena 
konstrukcí SDK. Na nosných profilech SDK systému je nalepena parobrzda ISOVER VARIO KM 
DUPLEX UV. Pohledovou plochu vytváří SDK desky RIGIPS tloušťky 12,5 mm. Po zatmelení 
spár byl povrch zabroušen, napenetrován a opatřen dvouvrstvým nátěrem PRIMALEX PLUS. 
Světlá výška místností 2.NP = 2 740 mm. Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla                
U = 0,18 W/m2K. Skladba a výpočty [viz S5]. 
 
1.4.7.2 Strop 1.NP 
 
Strop je řešen jako zavěšený SDK podhled na stropní konstrukci (skládaném stropu Porotherm). 
V prostoru mezi stropní konstrukcí a podhledem jsou rozvedeny elektroinstalace a větrací potrubí. 
Na zavěšený nosný rošt jsou připevněny SDK desky RIGIPS tloušťky 12,5 mm. Po zatmelení spár 
byl povrch zabroušen, napenetrován a opatřen dvouvrstvým nátěrem PRIMALEX PLUS. Světlá 
výška místností 1.NP = 2 640 mm. 
 
1.4.7.3 Omítky stěn 
 
Vnitřní omítky jsou provedeny jako dvouvrstvé. Základní vrstvu tvoří cementový postřik CEMIX 
tloušťky 5 mm. První vrstvu tvoří strojní jádrová omítka CEMIX 012 v tloušťce 15 mm.               
Po vytvrdnutí a nepenetrování byla nanesena druhá vrstva, kterou tvoří vnitřní štuk CEMIX 033 
v tloušťce 2,5 mm a zrnitosti 0-0,7 mm. Povrch byl vyhlazen hladítkem (filcem). Po zatvrdnutí 
opět napenetrováno. Finální úpravou je dvouvrstvý nátěr PRIMALEX PLUS. V místech, kde bude 
stěna obložena keramickým obkladem, je pouze jádrová omítka bez vrstvy štuku. 
 
1.4.7.4 Obklady 
 
Podkladní vrstvou pro provedení obkladů je jádrová omítka, která bude napenetrována hloubkovou 
penetrací CERESIT CN94. Samotný obklad formátu 25x33 cm značky PILCH a kolekce FILA 
bude lepen celoplošně do lepidla CERESIT CLASSIC tloušťky 10 mm. Obklad bude proveden 
v barevné kombinaci hnědé a béžové dle přání investora. Tloušťka obkladu 7,5 mm. V prostorách 

kuchyní bude obklad v oblasti kuchyňské linky. Bude začínat 900 mm nad ,,čistou˝ podlahou       
a bude vysoký 600 mm. V ostatních prostorách koupelen, záchodů a místností pro úklid bude 
obklad do výšky 2 100 mm. Vše je patrné z přiložené projektové dokumentace. 
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1.4.7.5 Podlaha 1.NP – vinyl 
 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonová základová deska tloušťky 100 mm, beton C 16/20, 
vyztužená kari sítí o průměru 8 mm a rozměrem ok 100x100 mm. Na základovou desku bude 
celoplošně nanesena asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER. Na takto upravený povrch bude 
celoplošně nataven hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu DEKBIT V60 S35, sloužící jako 
podkladní pás. Následuje asfaltový pás DEKBIT AL S40, sloužící zároveň jako ochrana proti 
radonu. Dále bude položena tepelná izolace ISOVER ESP 100 S tloušťky 100 mm. Jako separační 
vrstvu použijeme fólii LDPE PENOFOL 500. Pro dilataci u stěn a všech prostupujících konstrukcí 
poslouží okrajová dilatační páska BAUMIT 5x100 mm o tloušťce 5 mm po celém obvodu. 
Roznášecí a zároveň vyrovnávací vrstvu bude tvořit anhydritový samonivelační potěr CEMIX 
v tloušťce 52 mm. Po dostatečném vytvrdnutí a zabroušení bude povrch zbaven nečistot                  
a nepenetrován penetrací CERESIT CN94. Nášlapnou vrstvu budou tvořit vinylové pásy (FATRA 
– THERMOFIX) tloušťky 2,5 mm, lepené na disperzní lepidlo THOMSIT K 168.  Vypočtená 
hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,374 W/m2K. Teplotní faktor fRsi = 0,936. Dle přibližného 
výpočtu poklesu dotykové teploty podlahy (7,3 °C/600s) spadá do kategorie podlah II = není 
vhodná pro navržený prostor (obývací pokoje, ložnice, kuchyně…). Řešením je případné umístění 
koberce jako nášlapné vrstvy. Po konzultaci s investorem možné umístění podlahového vytápění. 
V tomto projektu nebude podlahové vytápění uvažováno. Skladba a výpočty [viz S1].  
 
1.4.7.6 Podlaha 1.NP – dlažba 
 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonová základová deska tloušťky 100 mm, beton C 16/20, 
vyztužená kari sítí o průměru 8 mm a rozměrem ok 100x100 mm. Na základovou desku bude 
celoplošně nanesena asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER. Na takto upravený povrch bude 
celoplošně nataven hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu DEKBIT V60 S35, sloužící jako 
podkladní pás. Následuje asfaltový pás DEKBIT AL S40, sloužící zároveň jako ochrana proti 
radonu. Dále bude položena tepelná izolace ISOVER ESP 100 S tloušťky 100 mm. Jako separační 
vrstvu použijeme fólii LDPE PENOFOL 500. Pro dilataci u stěn a všech prostupujících konstrukcí 
poslouží okrajová dilatační páska BAUMIT 5x100 mm o tloušťce 5 mm po celém obvodu. 
Roznášecí a zároveň vyrovnávací vrstvu bude tvořit anhydritový samonivelační potěr CEMIX 
v tloušťce 35 mm. Po dostatečném vytvrdnutí a zabroušení bude povrch zbaven nečistot                  
a nepenetrován penetrací CERESIT CN94. Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická dlažba značky 
PILCH a kolekce MADERA tloušťky 10 mm, kladená do lepidla CERESIT CLASSIC tloušťky    
10 mm. Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,368 W/m2K. Teplotní faktor             
fRsi = 0,936. Skladba a výpočty [viz S2]. 
 
1.4.7.7 Podlaha 2.NP – vinyl 
 
Nosnou konstrukci tvoří skládaný strop Porotherm s nadbetonávkou výšky 60 mm, vyztuženou kari 
sítí průměru 8 mm a rozměrem ok 100x100 mm. Beton C 16/20, celková tloušťka nosné části 
stropu 290 mm. Dále bude položena kročejová izolace tvořená polotuhou deskou z kamenné vlny 
ROCKWOOL STEPROCK HD o tloušťce 30 mm. Pro oddělení vrstev bude použita separační 
fólie LDPE PENOFOL 500. Pro dilataci u stěn a všech prostupujících konstrukcí poslouží okrajová 
dilatační páska BAUMIT 5x100 mm o tloušťce 5 mm po celém obvodu. Roznášecí a zároveň 
vyrovnávací vrstvu bude tvořit anhydritový samonivelační potěr CEMIX v tloušťce 62 mm.         
Po dostatečném vytvrdnutí a zabroušení bude povrch zbaven nečistot a nepenetrován penetrací 
CERESIT CN94. Nášlapnou vrstvu budou tvořit vinylové pásy (FATRA – THERMOFIX)   



- 21 - 
 

tloušťky 2,5 mm, lepené na disperzní lepidlo THOMSIT K 168.  Vypočtená hodnota součinitele 
prostupu tepla U = 0,645 W/m2K. Dle přibližného výpočtu poklesu dotykové teploty podlahy     
(7,43 °C/600s) spadá do kategorie podlah II = není vhodná pro navržený prostor (školící místnost, 
učebna, kuchyně, pokoje …). Řešením je možné umístění koberce jako nášlapné vrstvy.               
Po konzultaci s investorem možné umístění podlahového vytápění. V tomto projektu nebude 
podlahové vytápění uvažováno. Skladba a výpočty [viz S3].   
 
1.4.7.8 Podlaha 2.NP – dlažba 
 
Nosnou konstrukci tvoří skládaný strop Porotherm s nadbetonávkou výšky 60 mm, vyztuženou kari 
sítí průměru 8 mm a rozměrem ok 100x100 mm. Beton C 16/20, celková tloušťka nosné části 
stropu 290 mm. Dále bude položena kročejová izolace tvořená polotuhou deskou z kamenné vlny 
ROCKWOOL STEPROCK HD o tloušťce 30 mm. Pro oddělení vrstev bude použita separační 
fólie LDPE PENOFOL 500. Pro dilataci u stěn a všech prostupujících konstrukcí poslouží okrajová 
dilatační páska BAUMIT 5x100 mm o tloušťce 5 mm po celém obvodu. Roznášecí a zároveň 
vyrovnávací vrstvu bude tvořit anhydritový samonivelační potěr CEMIX v tloušťce 45 mm.          
Po dostatečném vytvrdnutí a zabroušení bude povrch zbaven nečistot a nepenetrován penetrací 
CERESIT CN94. Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická dlažba značky PILCH a kolekce 
MADERA tloušťky 10 mm, kladená do lepidla CERESIT CLASSIC tloušťky 10 mm. Vypočtená 
hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,644 W/m2K. Skladba a výpočty [viz S4]. 
 
1.5 Provozní požadavky, hygiena 
 
 
1.5.1 Vytápění 
 
 Řešený objekt bude vytápěn dvěma samostatnými okruhy ústředního vytápění s vlastními zdroji – 
plynovými kondenzačními kotli, kterými bude zároveň zajišťován ohřev užitkové vody. Část 
přízemí bude vytápěna po jednotlivých bytových jednotách rovněž plynovými kondenzačními kotli 
s ohřevem užitkové vody. Otopná tělesa – deskové radiátory, teplotní spád 70/40. 

 
1.5.2 Větrání 
 
Větrání většiny místností je přirozené – okny. Místnosti WC mužů, žen, postižených osob               
a úklidová komora školící části budou větrány nuceně s ventilátory s odtahem nad střechu objektu 
při zajištění požadované výměny vzduchu. Místnosti úklidová komora, WC muži, ženy a předsíňky 
WC ubytovací části budou větrány nuceně vzduchotechnickým potrubím s ventilátory s doběhem    
a vývody vzduchu nad střechu objektu. Místnosti skladů prádla ubytovací části budou odvětrávány 
mřížkami ve dveřích dole a nahoře do společné chodby. WC a koupelny přízemních bytů budou 
odvětrány nuceným větráním ventilátory se vzduchotechnickým potrubím nad pohledem přes 
obvodovou zeď, ukončené samouzavíracími lamelami. Místnosti spíží budou odvětrány mřížkami 
ve dveřích do předsíní bytů.  
 
1.5.3 Zásobování vodou 
 
Zdrojem pitné vody bude firemní vodovod. Napojení je navrženo na jižní straně objektu, před 
objektem bude osazena vstupní šachta s vodoměrem. Hlavní uzávěr vody bude umístěn v technické 
místnosti v přízemí. Voda nevyžaduje další úpravu. 
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Spotřeba vody:  
Byty v přízemí 16 osob, ubytovací část 14 osob, školící část 30 osob – á 25 l/den 
Extrém = 30 ubytovaných osob + 30 osob v školící části  
Výpočet: 30x150 l/os,den + 30x25 l/os,den = 5 250 l/den 
Spotřeba denní 5,25 m3, měsíční 157,5 m3, roční 1 890 m3 
 
1.5.4 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Radonová aktivita území je střední, je tedy navržen hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu 
s vložkou z hliníkové fólie kašírované skelnou rohoží. Konkrétně se bude jednat o DEKBIT AL 
S40 tloušťky 4 mm v kombinaci s hydroizolačním pásem z oxidovaného asfaltu DEKBIT V60 S35, 
sloužícím jako podkladní pás.  
 
1.5.5 Ochrana před hlukem 
 
V objektu se nenachází zvláštní zdroje hluku. Akustika venkovního prostoru nebude užíváním 
objektu negativně ovlivněna. Vliv venkovního hluku na interiér – při použití navrhovaných 
materiálů nebude hladina hluku uvnitř objektu přesahovat přípustné hodnoty. 
 
1.6 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 
1.6.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Obec Staré Ransko je přístupná po silnici III. třídy z městyse Krucemburku, vzdáleného 1,2 km 
severně. Parcela je přístupná stávajícím sjezdem z místní zpevněné, obslužné komunikace 
procházející podél parcely. Okolí disponuje dostatečným zpevněným prostorem pro parkování 
techniky během výstavby. Na severozápadní straně objektu bude zřízeno 14 parkovacích stání + 1 
stání pro osoby s TSP. Pěší ani cyklistické stezky se nenachází v blízkosti stavby. 
 
1.6.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Vybudování přípojek proběhlo v předchozích etapách výstavby. Voda – je napojena vodovodní 
přípojkou z firemního vodovodu DN 100 procházejícího podél komunikace. Přípojka je vedena    
do technické místnosti, kde je osazen hlavní uzávěr vody a napojení na vnitřní rozvody.  
Plyn – Plynová přípojka je napojena na STL PE DN 150 plynovod, probíhající podél komunikace.  
HUP je umístěn na jižní straně objektu. Přípojka NN – Napojeno na podzemní rozvod, probíhající 
rovnoběžně s objektem. Přípojka vedena podzemním kabelem po západní straně                            
ke komunikačnímu jádru, kde je u hlavního vchodu umístěna elektroměrná skříň.  Splašková               
a dešťová voda – srážková voda z parkoviště bude vedena přes lapač ropných látek a napojena     
do společného potrubí. Ostatní dešťová a splašková kanalizace bude spojena v, nebo těsně před 
revizní šachtou a společným potrubím bude napojena do jednotné kanalizace, probíhající pod 
zpevněnou komunikací. Bude zváženo umístění retenční nádrže.  
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1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 
Řízeno nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále dne 309/2006 Sb. který upravuje další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Dodavatel je povinen provést průzkum překážek včetně jejich vyznačení 
a upozornění. Je povinen provést zaškolení pracovníků a představit jim možná rizika. Na základě 
možných rizik se stanoví příslušná opatření, či odstranění rizik. 
 
 
1.8 Ochrana zdraví a životního prostředí při užívání stavby 
 
 
Objekt je napojen na vlastní vodovodní síť a na jednotnou kanalizaci obce Staré Ransko. K objektu 
je navrženo potřebné množství parkovacích a odstavných stání, včetně jednoho stání pro osobu 
TSP. V průběhu stavby vzniknou běžné odpady, dodavatel stavebních prací zajistí likvidaci na 
řízené skládce za dodržení zákona o odpadech 185/2006 Sb. Odpad bude řádně roztřízen. Úroveň 
podlahy 1.NP bude 150 mm nad upraveným terénem. Světlá výška místností v přízemí je 
projektována na 2 640 mm a 2 740 v patře. V každém bytě je navržen jeden samostatný záchod       
a koupelna. Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky tepelně technické, akustické dále 
požadavky na kročejovou a vzdušnou neprůzvučnost. Větrání je řešeno kombinací přirozené             
a nucené výměny vzduchu. Vstupní dveře do bytů mají šířku 900 mm a jsou otevíravé dovnitř. 
Výška zábradlí v komunikačním jádru je 1 000 mm. Objekt je vybaven hydraulickým pístovým 
výtahem, určeným pro osoby TSP. Kouřovody jsou navrženy tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod 
a rozptyl spalin do volného ovzduší.  
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2.1 Situace stavby 
 
 
Stavba se nachází na severním okraji obce Staré Ransko v areálu firmy B e H o spol. s.r.o. Okolní 
parcely jsou majetkem firmy. Jsou na nich umístěny především haly (expediční, výrobní, 
skladovací) a garáže. Pozemek byl dříve využíván jako odstavná a parkovací plocha. Podél jižního 
průčelí objektu probíhá místní zpevněná komunikace, která navazuje na silnici III. třídy směřující 
do městyse Krucemburk. Na východ od objektu se nachází fotbalové hřiště a Ranský rybník.  
 
2.2 Širší vztahy dopravních tras 
 
 
Ke stavbě vede pouze jedna komunikace a to zpevněná komunikace areálem firmy. Na cestu se 
odbočí asi 70 m za hranou rybníka ve směru od městyse Krucemburk. Na otáčení strojů                  
a automobilů je vyhrazen dostatečný prostor v těsné blízkosti stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Obr. 1 Poloha obce Staré Ransko 

 
 
 
 
 
 



- 27 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Obr. 2 Poloha staveniště v obci Staré Ransko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Obr. 3 Poloha objektu v areálu firmy
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Doprava anhydritu (Čebín – Staré Ransko), vzdálenost 78 km 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Obr. 4 Trasa dopravy anhydritu 

 
- Profil trasy: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Obr. 5 Profil trasy dopravy anhydritu 

 
- Stručný popis trasy:  

Z Čebína po silnici II. třídy č. 385, směr Tišnov. V městě Tišnov 3. výjezdem na kruhovém 
objezdu po silnici II. třídy č. 379 směr Velká Bíteš. Za obcí Křoví odbočit vpravo na silnici III. 
třídy směr Osová Bitýška. V Osové Bitýšce pokračovat vpravo po silnici I. třídy č. 37 směr Žďár 
nad Sázavou. Ve Žďáru nad Sázavou pokračovat stále rovně po silnici I. třídy č. 37, směr Ždírec 
nad Doubravou. Na konci městyse Krucemburk zahnout vlevo na silnici III. třídy směr Staré 
Ransko. Za Ranským rybníkem (začátek obce Staré Ransko) zabočit vpravo. Jsme na místě. 
Celková ujetá vzdálenost 78 km. Na této trase se nevyskytují žádná omezení, která by bránila 
bezpečnému transportu sila a anhydritové směsi.  
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• Doprava veškerého ostatního materiálu a drobných strojů a nářadí 
(Havlíčkův Brod – Staré Ransko), vzdálenost 27 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   Obr. 6 Trasa dopravy ostatních materiálů 

 
 

- Profil trasy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Obr. 7 Výškový profil dopravní cesty 

 
 

- Stručný popis trasy: 
Z Havlíčkova Brodu po silnici I. třídy č. 34, směr Žďírec nad Doubravou. Ve Žďírcí nad 
Doubravou odbočit vpravo na silnici I. třídy č. 37 směr Žďár nad Sázavou. Na začátku městyse 
Krucemburk odbočit vpravo na silnici III. třídy směr Staré Ransko. Za Ranským rybníkem (začátek 
obce Staré Ransko) zabočit vpravo. Jsme na místě. Celková ujetá vzdálenost 27 km. Na této trase 
se nevyskytují žádná omezení, která by bránila bezpečnému transportu materiálů a nářadí. 
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Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDpower S. Rozpočet je dělen na jednotlivé 
díly, ve kterých je vždy kalkulován výkaz výměr pro jednotlivé položky. 
 
Přehled dílů: 
 

- 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
- 99 Staveništní přesun hmot 
- 711 Izolace proti vodě 
- 713 Izolace tepelné 
- 714 Izolace akustické a protiotřesové 
- 771 Podlahy z dlaždic a obklady 
- 776 Podlahy povlakové 
- VN Vedlejší náklady 

 
Položkový rozpočet s výkazy výměr je součástí příloh.  
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4.1 Obecné informace 
 
 
4.1.1 O objektu 
 

- Název stavby:              Multifunkční objekt  

- Místo stavby:               Obec Staré Ransko 

- Kraj:                             Vysočina 

- Zájmové území:            k.ú. Staré Ransko 754633 

- Parcelní č. pozemku:    165/1 

- Charakter stavby:          Novostavba 

       - Konstrukce:                               
Multifunkční objekt je navržen dvoupodlažní, nepodsklepený, volně stojící. Půdorysný rozměr 
hlavní části objektu 41,6 x 10,35 m je doplněn na severní straně komunikačním jádrem o rozměru 
5,4 x 5,4 m. V přízemí se nachází 4 identické byty 2+1 doplněny sklady a technickými místnostmi. 
V patře se nachází školicí středisko s kapacitou 30 osob. Slouží také jako přechodné ubytování pro 
14 osob včetně sociálního zázemí. Celé horní podlaží je řešeno pro osoby TSP včetně přístupu 
pomocí hydraulického pístového výtahu. Hlavním účelem stavby je vytvoření prostoru pro 
ubytování a školení zaměstnanců firmy. Základy tvoří betonové pasy šířky 600 mm vyztužené 
betonářskou výztuží, sahající do hloubky 1 250 mm. Konstrukční systém je zděný. Obvodová 
konstrukce je navržena z keramických pálených broušených tvarovek Porotherm, vyplněných 
tepelnou izolací z minerálních vláken – typ Porotherm 42,5 T Profi, P8 zděných na tenkovrstvé 
lepidlo. Vnitřní nosné zdivo navrženo z broušených cihel Porotherm 30 Profi, P10, zděných na 
tenkovrstvé lepidlo. Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny z příčkovek Porotherm 11,5 Profi, 
P8 zděných na tenkovrstvé lepidlo a z keramických tvarovek Porotherm 19 AKU, P10, zděných na 
maltu VPC. Strop skládaný Porotherm s roznášecí deskou tloušťky 60 mm. Celková tloušťka 
skládaného stropu 290 mm. Zastřešení pomocí soustavy vazníků. Střešní krytina je tvořena 
profilovaným pozinkovaným plechem v imitaci střešní tašky. Sklon střechy 25°. Výplně otvorů 
tvoří plastová šestikomorová okna a dveře. Strop v interiéru řešen jako zavěšený SDK strop.  

- Zastavěná plocha: Budova             460 m2 

                              Parkoviště         444,7 m2 

                              Chodníky          96,4 m2 

- Obestavěný prostor:                        3 488 m3 

- Investor:                                          B e H o spol. s.r.o.           

- Výškové osazení:                            0,000 = 549,60 m.n.m. Bpv 

             Staveniště pro multifunkční objekt je řešeno v areálu stávající firmy B e H o spol. s.r.o., 
konkrétně na jejím severovýchodním okraji. Celý areál firmy se nachází na severním okraji obce 
Staré Ransko. Parcela je přístupná stávajícím sjezdem z místní zpevněné, obslužné komunikace 
procházející podél parcely. Novostavba se nachází na mírně svažitém terénu směrem k severu na 
parcele č. 165/1 o výměře 1 252 m2. Všechny okolní parcely, konkrétně p. č. 105/1, 107/1, 218/2, 
437/3, 112/2, 482 jsou majetkem firmy. 
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4.1.2 O procesu 
 
Technologický předpis se zabývá etapou provádění podlah a to od pokládky hydroizolace až        
po nášlapné vrstvy. Výchozím stavem je dostatečně rovná a vyzrálá deska, kterou napenetrujeme 
asfaltovou penetrační emulzí DEKPRIMER. Na takto upravený povrch bude celoplošně nataven 
podkladní pás z oxidovaného asfaltu DEKBIT V60 S35. Následuje celoplošně natavený asfaltový 
pás DEKBIT AL S40, sloužící zároveň jako ochrana proti radonu. Dále bude položena tepelná 
izolace ISOVER ESP 100 S tloušťky 100 mm. Jako separační vrstvu použijeme fólii LDPE 
PENOFOL 500. Pro dilataci u stěn a všech prostupujících konstrukcí poslouží okrajová dilatační 
páska BAUMIT 5x100 mm o tloušťce 5 mm po celém obvodu. Roznášecí a zároveň vyrovnávací 
vrstvu bude tvořit anhydritový samonivelační potěr CEMIX v různé tloušťce v závislosti na 
tloušťce nášlapné vrstvy. Po dostatečném vytvrdnutí a zabroušení bude povrch zbaven nečistot       
a nepenetrován penetrací CERESIT CN94. Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická dlažba značky 
PILCH a kolekce MADERA tloušťky 10 mm, lepená do lepidla CERESIT CLASSIC tloušťky 10 
mm a vinylové pásy (FATRA – THERMOFIX) tloušťky 2,5 mm, lepené na disperzní lepidlo 
THOMSIT K 168. Skladby podlah v 2.NP jsou obdobné, liší se pouze záměnou tepelné izolace     
za kročejovou a vynecháním hydroizolačních asfaltových pásů. Kročejová izolace bude tvořená 
polotuhou deskou z kamenné vlny ROCKWOOL STEPROCK HD o tloušťce 30 mm. 
 

4.2 Výpis materiálu 
 
 
Samotný detailní výpočet materiálu je uveden podrobně ve výkazu výměr.  
 
4.2.1 Charakteristika materiálu 
 
   Skladba podlahy 1.NP - [viz S1 a S2] 

- Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER 
- Asfaltový podkladní pás DEKBIT V60 S35 
- Asfaltový pás DEKBIT AL S40 
- Pěnový polystyren ISOVER EPS 100S 
- Separační LDPE fólie PENOFOL 500 
- Dilatační páska Baumit 5x100 mm 
- Anhydritový samonivelační potěr CEMIX 
- Penetrace CERESIT CN94 
- S2) Lepidlo CERESIT CLASSIC 

                  Keramická dlažba PILCH kolekce MADERA 
                  Spárovací hmota CERESIT CE 33 COMFORT 
                  Sanitární silikon CERESIT CS 25 

- S1) Disperzní lepidlo THOMSIT K 168 
                  Vinylové pásy (FATRA – THERMOFIX) – Dub bahenní 
                  Podlahová lišta FATRA – Dub bahenní 
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Skladba podlahy 2.NP - [viz S3 a S4] 
- Kročejová izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 
- Separační LDPE fólie PENOFOL 500 
- Dilatační páska Baumit 5x100 mm 
- Anhydritový samonivelační potěr CEMIX 
- Penetrace CERESIT CN94 
- S4) Lepidlo CERESIT CLASSIC 

    Keramická dlažba PILCH kolekce MADERA 
    Spárovací hmota CERESIT CE 33 COMFORT 
    Sanitární silikon CERESIT CS 25 

- S3) Disperzní lepidlo THOMSIT K 168 
    Vinylové pásy (FATRA – THERMOFIX) – Dub bahenní 
    Podlahová lišta FATRA – Dub bahenní 
 

Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER 
 
Funkce: Zvýšení přilnavosti asfaltových pásů 
Způsob aplikace: Pěnovým válečkem 
Spotřeba: asi 0,3 kg/m2 
Balení: Plastové nádoby 12 a 25 kg 
Skladování: Bez požadavků 
                                                                                                             Obr. 8 Asfaltová penetrace 

Asfaltový podkladní pás DEKBIT V60 S35 
 
Funkce: Podkladní pás, částečně hydroizolační 
Způsob aplikace: Celoplošné natavení plamenem 
Spojování: Boční přesah min. 8 cm, čelní min. 10 cm 
Balení: 10 m2/roli 
Šířka: 100 cm 
Skladování: Ve svislé poloze, na paletách, chránit proti UV,                  
povětrnosti 
 
                                                                                                         Obr. 9 Asfaltový podkladní pás 

 
Asfaltový pás DEKBIT AL S40 
 
Funkce: Hydroizolační, izolace proti radonu 
Způsob aplikace: Celoplošné natavení plamenem 
Spojování: Boční přesah min. 8 cm, čelní min. 10 cm 
Balení: 10 m2/roli 
Šířka: 100 cm 
Skladování: Ve svislé poloze, na paletách, chránit proti UV a povětrnosti 
 
                                                                                                            Obr. 10 Asfaltový pás - horní 
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Pěnový polystyren ISOVER EPS 100S 
 
Funkce: Tepelně-izolační 
Způsob aplikace: Volně ložené desky na sraz 
Formát: 100 x 50 cm, výška 100 mm 
Balení: 2,5 m2 

λ = 0,037 W/mK 

Skladování: Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci                      Obr. 11 Isover EPS 100 S 

 
Separační LDPE fólie PENOFOL 500 
 
Funkce: Separační 
Způsob aplikace: Volně rozprostřena, spáry slepeny páskou 
Tloušťka: 0,8 mm 
Šířka: 1,4 m 
Délka: 50 m 
Balení: 70 m2/roli                                                                                                   
Skladování: Ve svislé poloze, na paletách, chránit proti UV záření          Obr. 12 Separační fólie 

 
Dilatační páska Baumit 5x100 mm (s fólií)  
 
Funkce: Dilatační 
Způsob aplikace: Bodově sponkovacím kladivem 
Tloušťka: 5 mm 
Výška: 100 mm 
Délka: 50 m/balení 
Skladování: V suchém prostředí, chránit proti UV 
                                                                                                                      Obr. 13 Dilatační páska 

 
Anhydritový samonivelační potěr CEMIX třídy pevnosti C25 
 
Funkce: Roznášecí a vyrovnávací vrstva 
Způsob aplikace: Strojní lití 
Tloušťky: 35, 52, 45, 62 mm 
Zrnitost: do 4 mm 
Spotřeba: asi 18kg/m2 (při tloušťce 10 mm) 
Skladování: V mobilním zásobníku, volně ložený 
 
                                                                                                                  Obr. 14 Mobilní zásobník 

Penetrace CERESIT CN 94 
 
Funkce: Omezení nasákavosti, zvýšení přídržnosti 
Způsob aplikace: Pěnovým válečkem 
Spotřeba: 0,07 kg/m2 
Balení: Plastové nádoby 5, 10 l 
Skladování: Bez požadavků 
 
                                                                                                              Obr. 15 Hloubková penetrace 
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Hydroizolační stěrka CERESIT CL 51 
 
Funkce: Utěsnění podkladů, vodotěsnost 
Způsob aplikace: Štětcem, pěnovým válečkem 
Spotřeba: 1,1 kg/m2 (Při 2 vrstvách) 
Balení: Plastové nádoby 2, 5, 15 l 
Skladování: Bez požadavků                                                                 Obr. 16 Hydroizolační stěrka                         
 
Lepidlo CERESIT CLASSIC 
 
Funkce: Lepení obkladů a dlažby 
Způsob aplikace: Zubovou stěrkou, hloubka zubů 10 mm 
Spotřeba: 4,2 kg/m2 
Balení: 20 kg pytel 
Skladování: Na paletách, v suchém prostředí  
                                                                                                              Obr. 17 Lepidlo CERESIT 

 
Flexibilní lepidlo CERESIT CM 16 
 
Funkce: Lepení obkladů a dlažby (pro koupelny) 
Způsob aplikace: Zubovou stěrkou, hloubka zubů 10 mm 
Spotřeba: 3,1 kg/m2 
Balení: 25 kg pytel 
Skladování: Na paletách, v suchém prostředí 
 
                                                                                                    Obr. 18 Flexibilní lepidlo CERESIT 

Izolační pás CERESIT CL 152                                                                                     
 
Funkce: Vodotěsnost spár, elastický můstek (pro koupelny) 
Způsob aplikace: Vtlačení do první vrstvy hydroizolační stěrky 
Balení: Role 10 a 50 m 
Skladování: V suchém prostředí  
 
 
                                                                                                                     Obr. 19 Izolační pás 

Keramická dlažba PILCH kolekce MADERA 
 
Funkce: Nášlapná vrstva 
Způsob aplikace: Kladení do lepidla 
Formát: 33 x 33 cm 
Tloušťka: 10 mm 
Barva: Béžová, povrch matný 
Spotřeba: 9,18 ks/m2 
Balení: 1 m2 (9 ks) 
Skladování: Na paletách, chránit před mechanickým poškozením 
                                                                                                                           Obr. 20 Dlažba 
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Spárovací hmota CERESIT CE 33 COMFORT 
 
Funkce: Vyplnění spár obkladů a dlažby 
Způsob aplikace: Gumovou stěrkou 
Barva: Šedá  
Spotřeba: asi 0,4 kg/m2 (při spáře 3 mm a rozměru 30x30 cm) 
Balení: 2 a 5 kg plastové pytle, 25 kg papírové pytle 
Skladování: V suchém prostředí, na paletě 
                                                                                                                     Obr. 21 Spárovací hmota  

 
Spárovací hmota CERESIT CE 40 Aquastatic  
 
Funkce: Vyplnění spár obkladů a dlažby (pro koupelny) 
Způsob aplikace: Gumovou stěrkou 
Barva: Šedá  
Spotřeba: asi 0,4 kg/m2 (při spáře 3 mm a rozměru 30x30 cm) 
Balení: 2 a 5 kg plastové nádoby 
Skladování: V suchém prostředí, na paletě                               Obr. 22 Spárovací hmota AQUASTIC 

 
 
Sanitární silikon CERESIT CS 25 
 
Funkce: Těsnící a dilatační tmel 
Způsob aplikace: Vytlačovací pistolí  
Barva: Šedá  
Spotřeba: asi 15m/kartuši (při spáře 6x6 mm) 
Balení: 280 ml plastová kartuše 
Skladování: V suchém prostředí                                                                Obr. 23 Sanitární silikon 

 
Disperzní lepidlo THOMSIT K 168 
 
Funkce: Lepení vinylu 
Způsob aplikace: Zubovou stěrkou, hloubka zubu 1,5 mm 
Spotřeba: asi 0,3 kg/m2 
Balení: 14 kg plastová nádoba 
Skladování: V suchém a chladném prostředí 
                                                                                                                   Obr. 24 Disperzní lepidlo 

Vinylové pásy (FATRA – THERMOFIX) – Dub bahenní 
 
Funkce: Nášlapná vrstva 
Způsob aplikace: Kladení do lepidla   
Barva: Hnědá, imitace dubu 
Rozměr pásu: 900 x 150 mm (tl. 2,5 mm) 
Balení: 3,5 m2 
Skladování: V suchém prostředí, na paletách 
 
 
                                                                                                                          Obr. 25 Vinyl 
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Podlahová lišta FATRA – Dub bahenní 
 
Funkce: Přechod podlaha x stěna 
Způsob aplikace: Na lepidlo Mamut Glue 
Výška: 52,6 mm 
Délka: 2,5 m/ks 
Skladování: Bez požadavků 
                                                                                                        Obr. 26 Podlahová lišta 

Lepidlo MAMUT GLUE  
 
Funkce: Lepení podlahových lišt 
Způsob aplikace: Vytlačovací pistolí 
Balení: Kartuše 290 ml 
Skladování: V suchém prostředí 
 
 
Kročejová izolace ROCKWOOL STEPROCK HD 
                                                                                                               Obr. 27 Lepidlo MAMUT 

Funkce: Akustická izolace 
Způsob aplikace: Volně kladená, na sraz   
Zatížení do: 300 kg/m2 

Min. výška anhydritu: 35 mm 
Rozměr desky: 0,6 x 1 m, výška 30 mm 
Balení: 6,0 m2 
Skladování: V suchém prostředí 
 
4.2.2 Doprava 
 
4.2.2.1 Primární doprava                                                               Obr. 28 Kročejová izolace 

 
Anhydritový potěr bude dopraven ve formě suché, volně ložené směsi v mobilním ocelovém 
zásobníku (silu) na silosklápěči společnosti CEMIX. Sila jsou v objemech 7,5 , 8,5 , 12,5 , 18         
a 22,5 m3 s možností doplnění z mobilních cisteren společnosti CEMIX. Materiál od firmy CEMIX 
bude navážen z Čebína, vzdáleného 78 km. Pěnový polystyren ISOVER bude na staveniště 
dopraven nákladním automobilem MAN TGL 8.180 ze stavebnin Izomat z 27 km vzdáleného 
Havlíčkova Brodu. Lepidlo na lepení dlažby a dlažba budou dovezeny na paletách nákladním 
automobilem Avia D 120 s hydraulickou rukou. Tento nákladní automobil zajistí složení materiálu 
na meziskládku. Veškerý ostatní materiál, včetně nářadí, bude na stavbu dopraven dodávkou 
Peugeot Boxer L3H2 s objemem nákladového prostoru 13 m3. Vykládka materiálu z dodávky        
na meziskládku bude probíhat manuálně. Během přepravy dbáme na řádné zajištění materiálu.  
 
4.2.2.2 Sekundární doprava 
 
Anhydritový potěr bude promísen a dopravován pomocí strojního zařízení na lití podlah, napojené 
na kónus sila. Strojní zařízení na lití podlah se směšovací pumpou SMP FE 100 bude zapůjčeno 
jako příslušenství k silu od společnosti CEMIX. Veškerý ostatní materiál bude dopravován 
z meziskládky a ze skladů v 1.NP na místo určení manuálně.  
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4.2.3 Skladování 
 
Materiál bude skladován v prostorách 1.NP. Nejobjemnější složkou je pěnový polystyren (asi 75 
m3), bude umístěn v prostorách bytu C. Asfaltová penetrační emulze, asfaltové pásy a separační 
fólie budou umístěny v místnosti č. 103 na paletách ve vertikální poloze. Veškerý ostatní materiál 
bude chronologicky uskladněn v prostorách místností č. 104, 105 a 106 (budoucí sklady bytů). 
Anhydrit bude skladován v silu o objemu 22 m3 na západní straně objektu. Konkrétní požadavky 
na skladování jsou uvedeny v kap. 4.2.1 Materiál (Skladování).  
 

4.3 Převzetí pracoviště 
 
 
4.3.1 Připravenost staveniště 
 
Prostor staveniště je z předchozí etapy oplocen pletivem výšky 1,8 m, které je zavěšeno                
na plotových sloupcích průměru 48 mm. Sloupky jsou dostatečně zabetonovány do země, osové 
vzdálenosti sloupků jsou přibližně 3,5 m. Bude zkontrolován technický stav oplocení, aby bylo 
zabráněno nežádoucímu vstupu nepovolaných osob. Vjezd (výjezd) na staveniště je zajištěn          
ze západní strany uzamykatelnou otvíravou bránou výšky 2m. Brána je vytvořena dvěma panely 
mobilního oplocení Tempofor F2 Super Medium, na jejichž volné konce bylo umístěno přídavné 
kolečko. Na staveništi je rovněž vybudováno osvětlení, zajišťující dostatečné prosvětlení prostoru 
stavby v nočních hodinách. Staveniště disponuje na západní straně zpevněnou komunikační 
plochou (štěrk, 3 frakce + prolití cementovým mlékem) tloušťky 200 mm, protaženou až 
k hlavnímu vstupu do objektu, která bude využita pro dopravu materiálů. Zpevněný podklad bude 
dále využit pro realizaci plánovaného parkoviště a chodníku. Na jižní straně objektu jsou 
připraveny šachty pro napojení staveništních sítí na technickou infrastrukturu, konkrétně se bude 
jednat o napojení na vodovod a jednotnou kanalizaci. Před realizací zpevněné komunikační plochy 
bylo provedeno napojení na zdroj elektřiny (dočasné) pro zařízení staveniště. Napojení bude řešeno 
z prostoru elektroměrné skříně na severní straně objektu. K tomuto místu je přivedena přípojka 
elektřiny podzemním kabelem. Elektřina bude vedena jednoplášťovým kabelem v plastové ohebné 
chráničce v zemi do místa, kde je navržen staveništní rozvaděč PER - ST 40A (Modul). Kabel bude 
veden v hloubce 500 mm pod terénem. [Viz V01] – Výkres zařízení staveniště. 
 
4.3.2 Připravenost stavby 
 
Pro předání stavby je nutná úplnost a správnost provedení předchozích prací. Zejména kompletnost 
veškerých svislých (nosných i nenosných) konstrukcí, vodorovných stropních konstrukcí, 
zastřešení, veškeré instalační rozvody (včetně odzkoušení), vnitřní omítky včetně štukové vrstvy    
(s výjimkou oblastí pod obklady), osazeny okna a hlavní vstupní dveře. Podkladní vrstva betonu 
musí být dostatečně pevná, rovná, čistá a vyzrálá. Dále zkontrolujeme vytažení asfaltových pásů 
pod zdivem (nosným i nenosným). Bude provedena kontrola veškerých dalších prací podle 
projektové dokumentace. Stavbu převezme vedoucí čety, bude sepsán protokol o převzetí stavby 
včetně zápisu do stavebního deníku.  
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4.4 Pracovní podmínky 
 
 
4.4.1 Klimatické podmínky 
 
Asfaltovou penetraci nanášíme za suchého počasí při teplotě podkladu minimálně +5 °C. 
Natavování asfaltových pásů je přípustné nejméně při +5 °C. Anhydritový samonivelační potěr lze 
zpracovávat pouze za teplot v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při nižších, nebo vyšších teplotách hrozí 
negativní následky pro aplikační a funkční vlastnosti materiálu. Předepsané teplotní podmínky      
je nutné dodržet též minimálně v následujících 7 dnech od aplikace. Hloubková penetrace 
CERESIT bude prováděna při teplotě vzduchu i podkladu v rozmezí +5 °C až +25 °C. Kladení 
dlažby do lepidla je přípustné za teplot v rozmezí +5 °C až +25 °C. Lepení vinylových pásů je 
dovoleno v rozmezí teplot vzduchu +10 °C až +35 °C, relativní vlhkosti vzduchu 40 % - 60 %        
a minimální teploty podkladu +15 °C. Chráníme před přímým sluncem tam, kde hrozí zvýšení 
teploty podlahových dílců nad +35 °C (zpravidla jižní prosklené místnosti). Veškeré materiály před 
pokládkou temperujeme min. 24 hodin v místnostech, kde má dojít k pokládce. Teplota před 
pokládkou, během pokládky a po ní musí být konstantní až do vytvrzení lepidla (obvykle 24 – 72 
hodin).  
 
4.4.2 Vybavenost staveniště 
 
Celé staveniště je oploceno pletivem výšky 1,8. Ze západní strany je zajištěn zpevněný 
komunikační prostor, sloužící pro pohyb techniky a umístění zařízení staveniště. Pro vjezd            
na staveniště byla vybudována uzamykatelná dvoukřídlá brána, složená ze dvou polí mobilního 
oplocení. Zázemí pro pracovníky a skladovací prostor pro nástroje a nářadí je řešen pomocí 
mobilních kontejnerů společnosti Toi Toi. Konkrétně se jedná o kontejner hygieny (SK1), šatny 
(BK1), skladu (LK1) a kanceláře (BK2). Kontejnery budou napojeny dočasnými přípojkami 
(vodovod, elektřina, kanalizace) – [viz V01] - Výkres zařízení staveniště. Na staveništi bude dále 
umístěno silo na skladování anhydritu o objemu 22 m3 a sedimentační nádrž pro čistění strojního 
zařízení na lití podlah a nářadí. Na severní straně objektu bude umístěn kontejner na odpad, určený 
k odvozu na skládku. Rozvod elektřiny po staveništi bude probíhat ze staveništního rozvaděče.  
 
4.4.3 Instruktáž pracovníků  
 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a seznámeni s možnými 
riziky vyskytujícími se na stavbě a v jeho blízkém okolí. Dále proběhne seznámení s projektovou 
dokumentací a technologickými postupy. Každý pracovník bude vybaven vhodnými ochrannými 
pracovními pomůckami. Pracovníci podepíší prohlášení, že byli seznámeni s danou problematikou. 
O školení bude proveden zápis do stavebního deníku.   
 
4.5 Personální obsazení 
 
 
Přípravné práce a samotné provedení samonivelačního anhydritového potěru provede jedna 
pracovní četa. Pokládku nášlapných vrstev zajistí dvě pracovní čety různého složení.  
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4.5.1 Přípravné práce (hydroizolace, EPS, dilatační pásek, separační fólie …) 
 

- 1x izolatér (vedoucí čety) = platné osvědčení o provádění izolatérských prací,                 
SOU + 5 let praxe 

- 3x izolatér = proškolení o izolování spodní stavby, SOU 
 
4.5.2 Provedení potěru 
 

- 1x betonář (vedoucí čety) = platné osvědčení o provádění betonářských prací,                 
SOU + 5 let praxe 

- 3x betonář = proškolení o provádění betonářských prací, SOU 
 
4.5.3 Nášlapné vrstvy 
 

• Vinyl 
- 1x podlahář (vedoucí čety) = platné osvědčení o provádění podlahářských prací,             

SOU + 5 let praxe 
- 2x podlahář = proškolení o provádění podlahářských prací  

• Keramická dlažba 
- 1x pokladač (vedoucí čety) = platné osvědčení o provádění pokladačských prací,            

SOU +5 let praxe 
- 2x pokladač = proškolení o provádění pokladačských prací  
- 2x pomocný dělník = proškolení o provádění pokladačských prací 

 
Graf bilance zdrojů je součástí příloh. 
 
4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
 
4.6.1 Velké stroje 
 
Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 
Silodofukovač MAN TG-A 35.430 M 8x4 SILO 
Nákladní automobil MAN TGL 8.180 
Nákladní automobil Avia D 120 s hydraulickou rukou 
Dodávka Peugeot Boxer L3H2 
 
4.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
 
Strojní zařízení na lití podlah se směšovací pumpou SMP FE 100  
Míchadlo BOSCH RGW 12 E Professional 
Průmyslový vysavač KÄRCHER NT 45/1 Tact TE 
Bruska na podlahy JANSER BS 250 
Rotační laser BOSCH RGL 300 HVG 
Ruční planžetová řezačka polystyrenu HotKnife 250 (STROCH) 
Vlhkoměr JANSER CME 4 
CM přístroj pro karbidovou zkoušku 
Řezačka na obklady a dlaždice Carat SUPERPRO 750 
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4.6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 
 
Vodováha 2m, vodováha malá, zalamovací nůž, podlahářský nůž (rovný, háček), hořák, PB láhve, 
pěnový váleček, ocelová trubka, sponkovací kladivo, svinovací metr, tužka, smeták, ocelový 
kartáč, lepicí páska, nivelační trojnožka, měřící lať, normalizovaná sada na zkoušku rozlitím, forma 
na vzorky 40x40x160, nivelační lať, špachtle, štětec, míchací nástavec, zubová stěrka, gumová 
palička, distanční křížky, zednická lžíce, gumová stěrka, houba, hadr, mechanická pistole na tmely, 
článkový válec 50 kg, ocelové pravítko, šňurový linkovač, tyčové rýsovadlo. 
 
4.6.4 OOPP 
 

                            

 

 

 

 

 

Obr. 29 Pracovní rukavice                Obr. 30 Pracovní oděv                           Obr. 31 Přilba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Pracovní obuv                          Obr. 33 Holínky                             Obr. 34 Reflexní vesta 

 

                                      

 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 35 Ochranné brýle                       Obr. 36 Nákoleníky                            Obr. 37 Respirátor 
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4.7 Pracovní postup 
 
 
4.7.1 Hydroizolace (1.NP) 
 
Před samotným provedením hydroizolace proběhne kontrola rovinatosti podkladu (základové 
desky). Odchylka by neměla být větší než 5 mm, při měření 2 m latí. Dále vizuálně zkontrolujeme 
přesahy asfaltových pásů pod zdivem. Podkladní pás DEKBIT V60 S35 musí být vytažen          
min. 20 cm za hranu zdiva. Horní pás DEKBIT AL S40 musí být vytažen minimálně 10 cm           
za hranu zdiva. Prvním krokem je odstranění volných nečistot, prachu, ostrých výstupků a hran      
a případné mastnoty z povrchu desky a pásů, přesahujících pod zdivem. Odstranění mechanických 
nečistot proběhne průmyslovým vysavačem KÄRCHER NT 45/1 Tact TE. Před samotnou 
penetrací je nutné změřit vlhkost podkladu, která by neměla být vyšší než 6 % (měřeno 
vlhkoměrem JANSER CME4). Při vyšší vlhkosti by nedošlo k dokonalému spojení penetračního 
nátěru s podkladem. Následuje penetrační nátěr asfaltovou penetrační emulsí DEKPRIMER. 
Nanášení bude probíhat rovnoměrně za použití 
pěnových válečků, dokud nebude zřejmá 
souvislá vrstva penetračního nátěru. Vzhledem 
ke střední aktivitě radonu bude provedeno 
položení dvou vrstev asfaltových pásů. Všechny 
pásy budou kladeny jedním směrem a to vždy 
rovnoběžně s delší stranou místnosti. První         
a druhá vrstva bude vůči sobě posunuta                
o polovinu šířky tak, aby nebyly spoje nad 
sebou. Pásy budou kladeny na vazbu tak, aby byly vystřídány           Obr. 38 Kladení pásů 
čelní spoje a styk bočního a čelního spoje byl vždy ve tvaru T (ne X). První (podkladní) asfaltový 
pás DEKBIT V60 S35 bude celoplošně nataven s minimálními bočními přesahy 8 cm a čelními    
10 cm. Druhou vrstvu bude tvořit asfaltový pás DEKBIT AL S40, který bude celoplošně nataven   
a přesazen o polovinu šířky. Boční přesahy minimálně 8 cm a čelní 10 cm. Každý pás je třeba 
nejdříve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. 
Potom se svine a nataví druhá polovina. Do středu pásu bude vsunuta ocelová trubka průměru 
přibližně 60 mm, šířky asi o 50 mm menší než je šířka pásu. Vyztužení trubkou je vhodné pro 
bezproblémové přitlačování role až do samotného konce. Natavení krycí vrstvy modifikovaného 
asfaltu musí být intenzivní a přitom co nejkratší. Bude probíhat ručním P-B hořákem. Natavovanou 
část role izolatér posouvá a přitlačuje háčkem, zároveň vizuálně kontroluje dodržování 
minimálních přesahů a kvalitu spojů. Krácení a úprava rozměrů pásů bude probíhat zalamovacím 
nožem podle šablony (např. vodováha) a na vhodném podkladu (např. deska). 
 
4.7.2 Tepelná izolace (1.NP) 
 
Izolační desky ISOVER EPS 100S klademe na sraz v celé 
ploše místnosti. Kladení začneme v libovolném rohu 
místnosti a pokračujeme rovnoběžně s delší stranou. Tam, 
kde není možné položení celé desky, provedeme úpravu 
rozměru ruční planžetovou řezačkou HotKnife 250. 
Kladení provádíme tak,aby nevznikaly nežádoucí mezery.                                                                                                                           
.                                                                                                             Obr. 39 Kladení EPS 
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4.7.3 Kročejová izolace (2.NP) 
 
Z důvodu šíření hluku byla ve skladbě podlahy 
2.NP navržena kročejová izolace ROCKWOOL 
STEPROCK HD. Tyto polotuhé desky 
z kamenné vlny budou pokládány na povrch 
roznášecí desky skládaného stropu Porotherm. 
Podklad musí být s odchylkou rovinatosti      
max. 5 mm, při měření na 2 m lati. Před 
pokládkou kročejové izolace zkontrolujeme 
zbytkovou vlhkost podkladu, která nesmí být 
vyšší než 1 % (měřeno vlhkoměrem JANSER 
CME4). Na desku zbavenou veškerých nečistot a výstupků       Obr. 40 Kladení kročejové izolace 

klademe jednotlivé desky na sraz. Krácení a úprava rozměrů desek bude probíhat zalamovacím 
nožem podle šablony (např. vodováha) a na vhodném podkladu (např. deska). Snažíme se              
co nejvíce eliminovat spáry.  
 
4.7.4 Řešení dilatace anhydritu 
 
Dilatace je řešena pomocí dilatační pásky 
BAUMIT 5x100 mm (s fólií). Dilatační pásek 
bude připevněn okolo všech stěn, prostupů 
inženýrských sítí a prostupů dalších konstrukcí. 
Rozhranní místností bude dilatováno taktéž 
dilatačním páskem umístěným v místě 
budoucího prahu, či přechodové lišty, 
vyztuženým lepicí páskou. Páska bude              
ke zděným konstrukcím připevněna sponkovacím                Obr. 41 Aplikace dilatační pásky 

kladivem po vzdálenosti maximálně 30 cm s důrazem na řešení ostrosti vnitřních i vnějších rohů 
(zamezení vzniku úžlabí). Horní hrana pásky bude minimálně 30 mm nad plánovanou horní hranou 
anhydritu. Na závěr rozprostřeme fólii (asi 15 cm), která je součástí dilatační pásky.  
 
4.7.5 Separační vrstva 
  
Separační vrstvu bude tvořit separační fólie 
LDPE PENOFOL 500. Fólie bude volně 
položena na tepelné izolaci z desek EPS. 
Rozprostírání fólie bude probíhat vždy 
rovnoběžně s delší stranou místnosti. Překrývání 
v oblasti bočních přesahů přibližně 5 cm. 
Veškeré spoje budou dokonale spojeny vhodnou 
lepicí páskou tak, aby nehrozilo riziko zatečení 
anhydritového potěru. Fólie bude vytažena po 
úroveň horní hrany dilatační pásky a přilepena 
lepicí páskou, nebo přichycena sponkovacím kladivem.          
                                                                                                 Obr. 42 Položení separační vrstvy 

 
 



 

4.7.6 Anhydritový potěr  
 
Roznášecí a zároveň vyrovnávací vrstvu bude tvo
třídy pevnosti C25 v různých výškách v
zkontrolujeme provedení předešlých p
separační fólie, kontrola dostate
dilatační pásku, správnost řešení vnit
Samotné aplikaci anhydritového pot
vymezení nivelety potěrové vrstvy. Ta bude
stabilizována pomocí nivelačních trojnožek, kter
budou zapíchnuty do vrstvy EPS a urovnány do 
potřebné výšky pomocí rotačního laseru
RGL 300 HVG a měřící lati. Maximální rozestupy 
nivelačních trojnožek jsou 2 m. Bude provedena 
kontrola konzistence, konkrétně
rozlití se musí pohybovat v rozmezí 
(zkoušeno pomocí normalizované sady, zap
od společnosti CEMIX). Dále odebereme 
kontrolní vzorky pro následné ov
dodaného materiálu (trámečky 40x40x160)
pumpě SMP FE 100 osazené na kónusu sila v
prováděno pomocí čerpacích hadic
hadice nejvýše 20 cm nad podkladem
tak nežádoucímu rozstřiku a zne
bude probíhat vždy směrem od nejvzdálen
rohu místnosti směrem k východu z
Anhydritový potěr budeme postupn
dokud nedosáhneme potřebné nivelety
trojnožkami. Po první (hrubé) aplikaci pot
odstraníme nivelační trojnožky a za
s hutněním a finální nivelací. Smyslem hutn
především urovnání povrchu, homogenizace 
potěru a jeho odvzdušnění. Hutn
musí probíhat bezprostředně po aplikaci pot
maximálně však do 25 minut. Hutn
se provádí pomocí tzv. nivelač
vrstvě realizovaného potěru s 
zhutnění celé plochy. Třetím krokem je 
z místnosti pouze v povrchové 
měřená na 2 m lati. Podlahy jsou pochozí po 24 
75 % pevnosti. Je doporučeno po dobu 48 hodin od aplikace zamezit p
a průvanu. Dále je nutné prostory v
počasí použitím přímotopů a odvlh
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 vyrovnávací vrstvu bude tvořit samonivenační anhydritový pot
zných výškách v závislosti na skladbě podlahy. Před zapo
ředešlých přípravných prací. Bude se jednat o kontrolu t

ní fólie, kontrola dostatečného vytažení dilatační pásky, napojení se
řešení vnitřních a vnějších rohů a rozdělení místností dilata

Samotné aplikaci anhydritového potěru předchází 
rové vrstvy. Ta bude 

čních trojnožek, které 
budou zapíchnuty do vrstvy EPS a urovnány do 

čního laseru BOSCH 
Maximální rozestupy 

ních trojnožek jsou 2 m. Bude provedena 
kontrola konzistence, konkrétně rozlitím. Hodnoty 

rozmezí 23 – 25 cm 
(zkoušeno pomocí normalizované sady, zapůjčené 

Dále odebereme 
kontrolní vzorky pro následné ověření pevnosti                                 Obr. 43 Lití pot

čky 40x40x160). Suchá směs ze zásobníku bude mísena v sm
 SMP FE 100 osazené na kónusu sila v nastaveném poměru. Samotná doprava a 

erpacích hadic napojených na směšovací pumpu. Při aplikaci držíme ústí 
nejvýše 20 cm nad podkladem, zamezíme 

iku a znečištění stěn. Lití 
rem od nejvzdálenějšího 

východu z místnosti. 
r budeme postupně vrstvit, 

ebné nivelety, vymezené 
první (hrubé) aplikaci potěru 

ní trojnožky a začínáme 
ním a finální nivelací. Smyslem hutnění je 

edevším urovnání povrchu, homogenizace 
ní. Hutnění a nivelace 
ě po aplikaci potěru, 

 však do 25 minut. Hutnění a nivelace                  Obr. 44 Hutně

se provádí pomocí tzv. nivelačních latí ve 3 krocích. Prvním a druhým krokem je hutn
 tím, že druhý krok je kolmý na krok první. Dbáme na d

etím krokem je finální jemné urovnání. Provádíme ho ve sm
povrchové části potěru. Tímto postupem je garantovaná 

ená na 2 m lati. Podlahy jsou pochozí po 24 hodinách od doby aplikace a po 3 dnech dosahují 
čeno po dobu 48 hodin od aplikace zamezit přímé

vanu. Dále je nutné prostory větrat (po 48h), například otevřením oken,
ů a odvlhčovačů. 

ní anhydritový potěr CEMIX 
řed započetím prací 

ípravných prací. Bude se jednat o kontrolu těsnosti spojů 
ní pásky, napojení separační fólie na 

lení místností dilatační páskou. 

Obr. 43 Lití potěru 

s ze zásobníku bude mísena v směšovací 
ru. Samotná doprava a lití bude 

ři aplikaci držíme ústí 

Obr. 44 Hutnění a homogenizace 

ních latí ve 3 krocích. Prvním a druhým krokem je hutnění v celé 
k první. Dbáme na důkladné 

finální jemné urovnání. Provádíme ho ve směru ústupu 
ru. Tímto postupem je garantovaná rovinnost 2 mm, 

hodinách od doby aplikace a po 3 dnech dosahují 
římému slunečnímu osvitu    

ením oken, nebo za nepříznivého 
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4.7.7 Zabroušení, hloubková penetrace 
 
Před pokládkou nášlapných vrstev je důležité zabroušení a řádná penetrace anhydritu z důvodu 
následné soudržnosti (možný výskyt šlemu). Zabroušení je vhodné provést v rozmezí 2 - 3 dnů od 
aplikace z důvodu snadného odstranění šlemu. V tomto období lze 
také použít jemnější brusný kotouč, který nám v povrchu nevytvoří  
hluboké rýhy. Zabroušení proběhne bruskou na podlahy JANSER 
BS 250, která je vybavena kotoučem, určeným pro jemné broušení 
anhydritu. Dbáme pouze na odbroušení slabé vrstvy šlemu             
a případných nesrovnalostí, vzniklých při napojování jednotlivých 
úseků (asi 0,5 mm). Odstranění šlemu je také důležité pro 
urychlení vysychání anhydritu. Z povrchu odstraníme veškeré 
nesoudržné části, prach a případnou mastnotu. K odstranění 
nečistot použijeme průmyslový vysavač KÄRCHER NT 45/1 Tact 
TE. Pro pokládku nepropustných podlahovin (vinyl) je přípustná 
maximální vlhkost 0,5 %. Pro pokládku propustných vrstev 
(keramika) maximálně 1 %. Vysychání můžeme výrazně pomoci 
dostatečným větráním (po 48 hodinách), nebo při nevhodných              Obr. 45 Bruska na podlahy   

venkovních podmínkách použitím přímotopů a odvlhčovačů. Po dosažení potřebné hodnoty 
vlhkosti (měřeno vlhkoměrem JANSER CME4 a pro kontrolu karbidovou metodou) provedeme 
hloubkovou penetraci. Penetrování proběhne penetračním nátěrem CERESIT CN 94, který je 
možný ředit v poměru až 1:3. Ve výpočtech není s ředěním uvažováno. Aplikace penetračního 
nátěru proběhne pěnovými válečky. Doba schnutí se pohybuje od 2 do 4 hodin. Po vyschnutí 
proběhne kontrola povrchu, který by měl být odolný proti poškrábání. Nebude-li tak tomu, 
provedeme ještě jednu vrstvu penetračního nátěru. Penetrace bude prováděna těsně před aplikací 
nášlapných vrstev (asi 2-3 hod.) 
 
4.7.8 Hydroizolační stěrka 
 
V místnostech s častějším výskytem vlhkosti je nutné použití speciálních materiálů. Konkrétně se 
jedná o místnosti koupelen (4x v 1.NP a 1x v 2.NP). Pro zamezení vniknutí vlhkosti je navržena 
hydroizolační stěrka CERESIT CL 51. Stěrka bude aplikována ve 2 vrstvách a to na celou 
podlahovou plochu koupelen a na stěny v místech, 
kde je projektován sprchový kout a vany. 
Samotná aplikace bude probíhat na předem 
zabroušený a nepenetrovaný podklad penetrací 
CERESIT CN 94. Zbytková vlhkost podkladů pro 
aplikaci musí být nejvýše 1 %. Po rozmíchání 
stěrky budeme nanášet první vrstvu štětcem 
z důvodu perfektního spojení a vyplnění 
nerovností. V místech přechodů stěna x podlaha, 
v rohu sprchového koutu a v místech průchodů 
instalací bude aplikován izolační pás CERESIT 
CL 152 z důvodu vodotěsnosti spojů. Izolační pás 
bude vtlačen do čerstvé první vrstvy. Po uplynutí 
cca 1,5 hodiny bude aplikována druhá vrstva, 
která je možná provádět válečkem.                               Obr. 46 Řešení hydroizolace v koupelnách 
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Vrstvy budou nanášeny křížem na sebe. Výsledná tloušťka hydroizolační stěrky nebude přesahovat 
1 mm. Lepení dlažby a obkladů je možné asi po 4 hodinách. Pro lepení obkladů a dlažby 
v místnostech koupelen bude použito voděodolné flexibilní lepidlo CERESIT CM 16.                  
Pro spárování bude použita flexibilní voděodolná spárovací hmota CERESIT CE 40 Aquastatic, 
určená přímo pro spárování prostorů koupelen. Postup aplikace flexibilního lepidla a flexibilní 
spárovací hmoty je totožný s aplikací standardních materiálů viz níže. 
 
4.7.9 Keramická dlažba 
 
Keramickou dlažbu je možné klást při zbytkové vlhkosti anhydritu do 1 % (měřeno vlhkoměrem 
JANSER CME4 a pro kontrolu karbidovou metodou). Před kladením dlažby zkontrolujeme, zda je 
podklad dostatečně nepenetrován a zda nepřesahuje maximální zbytkovou vlhkost. Kladení dlažby 
bude probíhat dle kladečského plánu, který bude vytvořen před započetím prací. V každé místnosti 
zkusmo vyskládáme dlažbu na šířku místnosti a rozhodneme o optimálním postupu kladení a řezání 
dlažby. Pokládku začneme vždy z nejvzdálenějšího místa od dveří a postupujeme směrem ke 
dveřím. Lepidlo CERESIT CLASSIC, či CERESIT CM 16 (koupelny) smísíme v kbelíku 
s odměřeným množstvím vody míchadlem BOSCH RGW 12 E Professional s míchacím nástavcem 
M14, dokud nevznikne jednolitá hmota bez hrudek. Po 5 minutách opět krátce promícháme. 
Lepidla namícháme jen tolik, kolik jsme schopni zpracovat do 2 hodin (dle výrobce). Nanášení na 
podklad bude probíhat zubovou stěrkou o hloubce 
zubu 10 mm a to v ploše závislé na zkušenostech 
obkladače, nejvíce však 1 m2. Kladení dlažby 
PILCH kolekce MADERA bude probíhat do 
celoplošně naneseného lepidla. Dlažbu položíme a 
mírně stlačíme, popřípadě dorovnáme poklepem 
gumovou paličkou. Dělení dlaždic bude probíhat 
ruční řezačkou na obklady a dlaždice Carat 
SUPERPRO 750. Mezery mezi jednotlivými 
dlaždicemi budou zajištěny distančními křížky, 
které vytvoří stejnoměrné spáry šířky 3 mm. 
Průběžně kontrolujeme vodováhou rovinnost,                             Obr. 47 Kladení dlažby 

případné odchylky srovnáme podmáznutím, nebo poklepem. Spárování dlažby je možné nejdříve 
po 48 hodinách. Před spárováním vyjmeme distanční křížky a zbavíme dlaždice případných 
nečistot, které zásadně nezametáme, ale vysajeme průmyslovým vysavačem. Na spárování byla 
vybrána spárovací hmota CERESIT CE 33 Super a CERESIT CE 40 Aquastatic, které budou 
namíchány dle uvedeného poměru, a důkladně zatřeny gumovou stěrkou do spár. Spáry musí být 
zcela vyplněny. Asi po 15 minutách bude odstraněna přebytečná spárovací hmota a to vlhkou, 
často vymývanou houbou. Povlak vytvořený na povrchu dlažby odstraníme suchým hadrem. 
Dilatační spáry styků obklad/dlažba a stěna/stěna budou vyplněny sanitárním silikonem CERESIT 
CS 25. Dlažba je pochozí po 24 hodinách od vyspárování.  
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4.7.10 Vinyl 
 
Vinylové pásy je možné klást při zbytkové 
vlhkosti anhydritu do 0,5 % (měřeno vlhkoměrem 
JANSER CME4 a pro kontrolu karbidovou 
zkouškou). Před kladením zkontrolujeme, zda je 
podklad dostatečně nepenetrován a zbaven 
případných hrubých nečistot. Vinylové pásy 
(FATRA – THERMOFIX) budou lepeny 
k podkladu disperzním lepidlem THOMSIT 
K 168. Lepidlo budeme nanášet na předem 
nepenetrovaný povrch zbavený nečistot                
a mastnoty. Pro nanášení lepidla použijeme                                      Obr. 48 Lepení vinylu 

ozubenou stěrku s šířkou zubu 1,2 mm a hloubkou 1,5 mm. S aplikací pásů začínáme 
v nejvzdálenějším rohu místnosti a pokračujeme směrem k východu. Investor určí směr kladení 
(směr podélných spár), ve většině případů rovnoběžně s delší stranou místnosti. Před pokládkou 
provedeme logickou úvahu o postupu kladení a rozmístění 
pásů. Snažíme se vyvarovat krátkým přířezům na koncích i po 
stranách. Lepidlo aplikujeme v takové ploše, aby proběhlo 
včasné nalepení pásů (dle zkušeností pokladače). Lepidlo se po 
nanesení nechá tzv. zavadnout. Správný moment pro lepení 
pásů je tehdy, když nastane tzv. suchý lep. To znamená, že při 
doteku neulpívá na prstech. V tento okamžik klademe 
jednotlivé pásy těsně vedle sebe (na sraz) tak, aby nevznikaly 
žádné mezery mezi jednotlivými pásy. Krácení a upravování 
rozměrů pásů bude prováděno zalamovacím nožem. Řežeme 
vždy podle pravítka (poslouží např. vodováha) a na vhodném 
povrchu (např. deska). Neprodleně po položení posledního pásu 
následuje první zaválcování podlahy pomocí 50 kg článkového 
válce. Válcování po 2 hodinách opakujeme. K dokonalému 
vytvrzení lepidla dojde asi po 24 hodinách. Posledním krokem 
bude aplikace podlahových lišt. Ke spojování a ukončení lišt 
budou použity příslušné tvarovky. Lišty zkrátíme na potřebnou         Obr. 49 Článkový válec 

délku a opatříme tvarovkami. Vlastní připevnění na stěnu zajistí lepidlo MAMUT GLUE, nanášené 
bodově po 20 – 30 cm. Zkontrolujeme mezery mezi hranou lišty, stěnou a podlahou. Případné 
mezery eliminujeme přítlakem na lištu neprodleně po instalaci lišty. 
 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
 
 
4.8.1 Kontrola vstupní  
 
Kontrola projektové dokumentace, kontrola připravenosti pracoviště, kontrola rovinatosti 
podkladu, kontrola vlhkosti podkladu, kontrola pracovníků, kontrola OOPP. 
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4.8.2 Kontrola mezioperační  
 
Kontrola klimatických podmínek, kontrola strojů a zařízení, kontrola způsobilosti pracovníků, 
kontrola materiálů a skladování, kontrola provádění hydroizolace, kontrola spojů, kontrola těsnosti 
spojů, kontrola plochy izolace, kontrola kladení tepelné izolace, kontrola separační fólie a dilatační 
pásky, kontrola provádění roznášecí vrstvy, kontrola roznášecí vrstvy, kontrola hydroizolační 
stěrky, kontrola provádění nášlapných vrstev. 
 
4.8.3 Kontrola výstupní 
 
Kontrola rovinnosti povrchu, kontrola spár, předání prací (včetně staveniště). 
 
Jakost a kontrola kvality jsou podrobně řešeny v kap. 8 - Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 
Během probíhajících prací musí být dodrženy podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Před 
započetím prací bude každý pracovník řádně seznámen s technologickým postupem prováděných 
prací. Dále bude seznámen s možnými riziky, z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na 
staveništi. Bezpečnost na staveništi bude řízena dle platných nařízení vlády.  
 
Konkrétně: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost              
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz               
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  

- Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb. O stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
 
Podrobně je řešeno v kap. 9 – Bezpečnost práce 
 
4.10 Ekologie 
 
 
Pracovní stroje a pomůcky musí být ve stavu, kdy neohrožují životní prostředí únikem pohonných 
hmot, ani nadměrným množstvím spalin. Všechny stroje musí mít platnou revizní kontrolu. Stavba 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Se vzniklým odpadem bude nakládáno dle platných 
zákonů a vyhlášek, konkrétně: 
 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. O nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů (zatřízení viz níže)  
- Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 
- Zákon č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 
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Vzniklé odpady: 
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly – kontejner na papír  
17 01 03 Plasty – kontejner na plasty 
20 03 01 Směsný komunální odpad – odvoz na skládku 
17 09 04 Směsný stavební odpad – odvoz na sládku 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry – odvoz na skládku 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu – odvoz na skládku  
 
Recyklovatelné materiály budou třízeny a odvezeny do místních kontejnerů (papír, plast). Zbylé 
odpady budou naváženy do přistaveného kontejneru a odvezeny na skládku odpadu.   
 
 
4.11 Použité zdroje 
 
Literatura a zdroje jsou uvedeny v souhrnném seznamu na konci práce. 
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5.1 Obecné informace 
 
 
Zařízení staveniště je řešeno pro etapu prací vnitřních a dokončovacích, konkrétně pro provádění 
podlahových konstrukcí. Novostavba objektu je řešena v areálu stávající firmy B e H o spol. s.r.o., 
konkrétně na jejím severovýchodním okraji. Celý areál firmy se nachází na severním okraji obce 
Staré Ransko. Novostavba se nachází na mírně svažitém terénu směrem k severu na parcele č. 
165/1 o výměře 1 252 m2. Všechny okolní parcely, konkrétně p. č. 105/1, 107/1, 218/2, 437/3, 
112/2, 482 jsou majetkem firmy. Řešená stavba není v rozporu s okolní zástavbou a územním 
plánem pro danou oblast. 
 

5.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 
5.2.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
Obec Staré Ransko je přístupná po silnici III. třídy z městyse Krucemburku, vzdáleného 1,2 km 
severně. Parcela je přístupná stávajícím sjezdem z místní zpevněné, obslužné komunikace 
procházející podél parcely. Trasy dopravy materiálu jsou blíže řešeny v kapitole 2. Situace stavby 
se širšími vztahy dopravních tras. Okolí staveniště bude opatřeno dopravním značením. Konkrétně 
se bude jednat o snížení rychlosti v blízkosti výjezdu ze staveniště na 30 km/h, informaci o zvýšené 
aktivitě vozidel stavby a zákazu vjezdu nepovolaných osob na staveniště. Při výjezdu z prostoru 
staveniště bude zřetelná značka STOP – dej přednost v jízdě. 
 
5.2.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Napojení objektu na technickou infrastrukturu je vyřešeno již z předchozích etap výstavby. Voda – 
je napojena vodovodní přípojkou z firemního vodovodu DN 100 procházejícího podél komunikace. 
Přípojka je ukončena ve vstupní šachtě s vodoměrem na jižní straně objektu. Potrubí dále pokračuje 
do technické místnosti, kde je osazen hlavní uzávěr vody a napojení na vnitřní rozvody. Plyn – 
Plynová přípojka je napojena na STL PE DN 150 plynovod, probíhající podél komunikace. HUP je 
umístěn na jižní straně objektu. Přípojka NN – Napojeno na podzemní rozvod, probíhající 
rovnoběžně s objektem. Přípojka je vedena podzemním kabelem po západní straně ke 
komunikačnímu jádru, kde je u hlavního vchodu umístěna elektroměrná skříň. Splašky a dešťová 
voda - Dešťová a splašková kanalizace je spojena v revizní šachtě a společným potrubím je 
napojena do jednotné kanalizace, probíhající pod místní zpevněnou komunikací. 
 

5.3 Připravenost staveniště 
 
 
5.3.1 Vybavení staveniště 
 
Prostor staveniště je z předchozí etapy oplocen pletivem výšky 1,8 m, které je zavěšeno na 
plotových sloupcích průměru 48 mm. Sloupky jsou dostatečně zabetonovány do země, osové 
vzdálenosti sloupků jsou přibližně 4 m. Bude zkontrolován technický stav oplocení, aby bylo 
zabráněno nežádoucímu vstupu nepovolaných osob. Vjezd (výjezd) na staveniště je zajištěn ze 
západní strany uzamykatelnou otvíravou bránou výšky 2m. Brána je vytvořena dvěma panely 
mobilního oplocení Tempofor F2 Super Medium, na jejichž volné konce bylo umístěno přídavné 
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kolečko. Na staveništi je rovněž vybudováno osvětlení, zajišťující dostatečné prosvětlení prostoru 
stavby v nočních hodinách. Osvětlení je důležité pro zamezení (omezení) krádeží, poškozování 
materiálů, strojů a vybavení staveniště. Staveniště disponuje na západní straně zpevněnou 
komunikační plochou (štěrk, 3 frakce + prolití cementovým mlékem) tloušťky 200 mm, protaženou 
až k hlavnímu vstupu do objektu, která bude využita pro dopravu materiálů. Zpevněný podklad 
bude dále využit pro realizaci plánovaného parkoviště a chodníku. Na jižní straně objektu jsou 
připraveny šachty pro napojení staveništních sítí na technickou infrastrukturu, konkrétně se bude 
jednat o napojení na vodovod a jednotnou kanalizaci.  
 
5.3.2 Staveništní inženýrské sítě 
 
Kanalizace 
Kontejner, který je vybaven hygienickým zařízením, bude napojen pomocí dočasné podzemní 
přípojky DN 100. Napojení na stávající přípojku proběhne v místě revizní šachty. Potrubí bude 
vedeno v nezámrzné hloubce. V místě křížení s ostatními sítěmi bude proveden ruční odkop. 
Dešťové vody budou vsakovány gravitačně. Bude zřízena sedimentační nádrž, která je určena pro 
čistění strojního zařízení na lití podlah včetně příslušenství a dalšího nářadí, potřebného k práci 
s anhydritem. Vypouštění nádrže bude řešeno pomocí kalového čerpadla. Přečerpání proběhne do 
revizní šachty kanalizační přípojky.  
 
Vodovod 
Vodovodní potrubí PPR (Ekoplastik) PN 10. Potrubí 25x2,5 bude napojeno v místě vodoměrné 
šachty stávající vodovodní přípojky. Potrubí musí zajistit dostatečný přísun vody pro míchací 
centrum (kontinuální mísidlo) a hygienická zařízení buněk. Potrubí bude vedeno v nezámrzné 
hloubce v zemi. V místech křížení s jinými sítěmi proběhne ruční odkop. Dočasná přípojka bude 
vybavena uzavíracími armaturami a vodoměrnou soustavou. Slouží pouze pro dočasné napojení.  
 

- Spotřeba vody (Maximální možná kombinace) 
 
a) Pro výrobní účel – Množství záměsové vody pro 1 kg suchého anhydritu = 0,16 l. Maximální 
uvažovaný výkon 30 tun anhydritu/den (8 hodin). Pn = 30 000 x 0,16 = 4 800 l/den (8 hodin) 
 

����� = ��� × 	�/� × 3600� 
Pn…..spotřeba vody v l/den 
Kn…..koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t…..maximální doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

 
����� = �4 800 × 1,6/8 × 3600� 

����� = 0,267 l/s 
 

       b) pro hygienické účely – Maximální uvažovaný počet pracovníků P2 je uvažován 6. Hodnota 
vychází z počtu pracovníků, nasazených na aplikaci potěru, včetně rezervy (pro tento výpočet 
rozhodující).  

����� = ��2 × 	�/� × 3600� 
P2…..spotřeba vody v l/směnu pro 6 pracovníků = 6 x 50 (l x os/den) = 300 l/směnu 
Kn…..koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t…..maximální doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

 
����� = �300 × 2,7/8 × 3600� 

����� = 0,028 l/s 
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       c) celková spotřeba vody se započtením 20 % rezervy (př: čistění nástrojů a nářadí) 
 

�������� = [Qn(V) + Qn(H)] x 1,2 = (0,267 + 0,028) x 1,2= 0,354 l/s 
 
Pro uvažovanou maximální spotřebu vody 0,354 l/s je dostačující použití plastového potrubí PPR 
(Ekoplastik) PN 10. Potrubí 25x2,5 (vnější rozměr x tloušťka stěny), vnitřní rozměr DN 20.  
Pro návrhovou rychlost průtoku 2,0 l/s, je dovolen průtok až 0,628 l/s. Pro kontinuální mísidlo je 
nutné zajistit tlak vody min. 0,3 Mpa (3 bary) – pokud by nezajistil tlak z vodovodního řádu, je 
nutné použít přídavné čerpadlo. Potrubí pro napojení na kontinuální mísidlo 3/4´´ (DN 20) – 
splňuje. 
 
Elektřina  
Napojení na zdroj elektřiny bude řešeno (pro účely zařízení staveniště) z prostoru elektroměrné 
skříně na severní straně objektu. K tomuto místu je přivedena přípojka elektřiny podzemním 
kabelem. Elektřina bude vedena jednoplášťovým kabelem v plastové ohebné chráničce v zemi do 
místa, kde je navržen staveništní rozvaděč PER - ST 40A (Modul). Kabel bude veden v hloubce 
500 mm pod terénem, v místě křížení s technickou infrastrukturou bude prováděn ruční odkop.  
 

- Výpočet maximálního příkonu elektrické energie (maximální možná kombinace) 
 
   a) stroje a zařízení 

- Strojní zařízení na lití podlah se směšovací pumpou SMP FE 100 – příkon 5,5 kW            
P1 = 5,5 kW 

 
   b) venkovní osvětlení  

- Venkovní osvětlení 2ks (1 kW) – příkon 2 kW 
P2 = 2 kW 

    
   c) stavební buňky a objekt 

- Šatna (el. topidlo + 3x zásuvka + osvětlení) - 0,01 kW/m2 x 14,4 m2 = 0,144 kW 
- Hygiena, WC (bojler + 2x el. topidlo + osvětlení) – 0,01 kW/m2 x 14,4 m2 = 0,144 kW 
- Kancelář (el. topidlo + 3x zásuvka + osvětlení) – 0,01 kW/m2 x 7,3 m2 = 0,073 kW 
- Osvětlení objektu – 0,001 kW/m2 x 742,5 m2 = 0,743 kW 

P3 = 1,104 kW 
 

Maximální současný příkon: S = K*√[(ß1*P1+ß2*P2+ß3*P3)2+ (0,7*P1)2] 
K- koeficient ztrát napětí v síti = 1,1 

ß1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů = 0,5 

ß2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení = 0,8 

ß3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení = 1,0 

S = 1,1*√[(0,5*5,5+0,8*2+1,0*1,104)2+ (0,7*5,5)2] 
S = 7,34 kW 

Nutný příkon pro realizaci podlahových konstrukcí je 7,34 kW. 
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5.3.3 Zpevněné plochy 
 
Zpevněné komunikační plochy byly vybudovány v předcházejících etapách v dostatečném rozsahu 
pro etapu prací vnitřních a dokončovacích. Byla zřízena hlavní zpevněná plocha na západní straně 
objektu, která byla vytvořena úmyslně jednak pro skladování a umístění vybavení staveniště 
v průběhu výstavby, ale také jako podklad pod budoucí parkoviště. Zpevněná plocha byla 
vytvořena na zpevněnou zeminu z 3 různých frakcí kameniva (tl. 200 mm), prolitých cementovým 
mlékem. Zpevněná plocha je napojena na místní zpevněnou komunikaci, současně je protažena až 
k hlavnímu vstupu do objektu z důvodu vyskladňování dováženého materiálu do skladů, které se 
nacházejí v přízemí objektu.  Plocha bude sloužit i jako parkoviště pro pracovníky. Ostatní plochy 
okolo objektu jsou upraveny vrstvou štěrku, nebo případně jiného stavebního recyklátu (tl. 50 – 
100 mm). Přesná poloha a rozsah zpevněných ploch je patrný z výkresu zařízení staveniště [V01].  

 
5.4 Zařízení staveniště  
 
 
5.4.1 Mobilní kontejnery 
 
Dodávku, montáž a údržbu veškerých mobilních kontejnerů zajistí společnost Toi Toi. Osazení na 
místo určení a napojení na technickou infrastrukturu (připravené staveništní rozvody) zajistí 
dodavatel kontejnerů za účasti technického dozoru stavebníka. Před plánovaným osazováním 
kontejnerů musí být připravena dostatečná zpevněná plocha společně s připravenými staveništními 
přípojkami pro napojení kontejnerů.  
 

- Šatna – označení BK1 
Tento samostatný kontejner bude sloužit jako šatna pracovníků. Kontejner je sestaven ze 
sendvičové konstrukce. V jedné z kratších stran je osazeno dvoukřídlé plastové okno.  
 

- Plocha 2,4 x 6,0 = 14,4 m2 
Na 1 pracovníka 1,75 m2 (současně i konzumace jídla) = 1,75 x 8 = 14 m2. 
Kontejner vyhovuje.   

 
- Vnitřní vybavení 

1x elektrické topidlo 
3x elektrická zásuvka 
1x stůl + 2 židle 
Věšáky, skříně 
 

- Technická data 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 6 058 mm 
Výška: 2 800 mm 
El. Přípojka: 280 V/ 32 A 

  
 
                                                                                                   Obr. 50 Půdorys šatna 
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                                                                 Obr. 51 Pohled šatna 

 
 
 

- Hygiena, WC – označení SK1 
Kombinovaný kontejner bude sloužit jako kompletní hygienické zázemí pro pracovníky. Je zde 
kombinován toaletní a koupelnový sektor. 
 

- Min. 1 umyvadlo/15 osob 
Min. 2x WC + 2 pisoáry/ 50 osob 
Kontejner vyhovuje. 

 
- Vnitřní vybavení 

2x elektrické topidlo 
2x sprchová kabinka 
3x umývadlo 
2x pisoár 
2x toaleta 
1x boiler 200 l 
 

- Technická data 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 6 058 mm 
Výška: 2 800 mm 
El. Přípojka: 380 V/ 32 A 
Přívod vody: 3/4 ´´ (DN 20) – splněno 
Odpad: DN 100 

                                                                                                         Obr. 52 Půdorys hygiena 
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                                                       Obr. 53 Pohled hygiena 

 
- Skladovací kontejner – označení LK1 

Tento kontejner bude sloužit pro ochranu majetku, především pro elektrické stroje, nářadí               
a pomůcky. Nebude využíván jako sklad materiálů, ten bude uskladněn v prostorách stavby. 
Uzamykatelné dveře jsou přes celou šíři kontejneru.  
 

- Technická data 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 6 058 mm 
Výška: 2 591 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                        Obr. 54 Pohled sklad                                              Obr. 55 Půdorys sklad 
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- Kancelář vedení stavby – označení BK2 

Kontejner, sloužící jako kancelář vedení stavby. Bude umístěn v blízkosti brány z důvodu kontroly 
pohybu materiálu a pracovníků.  
 

- Vnitřní vybavení  
1x elektrické topidlo 
3x elektrická zásuvka 
Okna s plastovou žaluzií 
Stůl, židle, skříň, věšák 
 

- Technická data 
Šířka: 2 438 mm 
Délka: 3 000 mm 
Výška: 2 800 mm 
El. Přípojka: 380 V/ 32 A 

 
                                                                                                     
                                                                                                   Obr. 56 Pohled kancelář 

 
5.4.2 Sedimentační nádrž 
 
Do země v blízkosti sila bude zakopána sedimentační nádrž o průměru 1 500 mm, výšce 1 400 mm 
a objemu 2 m3. Nádrž je určena pro čistění strojního zařízení na lití podlah včetně příslušenství       
a dalšího nářadí, potřebného k práci s anhydritem. Nádrž bude usazena ve vodorovné poloze na 
zhutněný štěrkový podsyp výšky 100 mm. Vypouštění nádrže bude řešeno pomocí kalového 
čerpadla Makita PF0410. Přečerpání bude probíhat do revizní šachty kanalizační přípojky. 
Z důvodu bezpečnosti musí být nádrž zabezpečena proti pádu osob. Tuto funkci bude plnit ocelový 
rošt, který bude položen na horní hraně nádrže. Z tohoto důvodu je nutné použít dostatečně tuhou 
nádrž, ideálně v provedení s kovovým ztužujícím prstencem. Výběr sedimentu bude řešen po 
odčerpání kalovým čerpadlem manuálně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Obr. 57 Sedimentační nádrž                                                 Obr. 58 Ocelový rošt 
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5.4.3 Staveništní rozvaděč 
 
Pro napojení zařízení staveniště bude sloužit přenosný rozvaděč PER ST 40A (Modul). Umožňuje 
odběr ze dvou zásuvek třífázových do 32 A, dvou zásuvek třífázových do 16 A a dvou zásuvek 
jednofázových do 16 A. Všechny zásuvky jsou jištěny proti nadproudu, ochrana proti 
nebezpečnému dotyku proudovým chráničem. Je vhodný pro venkovní prostředí. Vybaven 
elektroměrem.  
 
Parametry rozvaděče: 

- 1 x LPN-40B-3 - hlavní jistič 
- 1 x chránič 4P/0,03/40 A 
- 1x hlavní vypínač 40A 
- 2 x LPN-16B-1 
- 1 x LPN-16B-3 
- 1 x LPN-32B-3 
- 2 x zásuvka 3P/16 A 
- 2 x zásuvka 5P/16 A 
- 2 x zásuvka 5P/32 A 

                                                                                      Obr. 59 Staveništní rozvaděč 

 
5.4.4 Silo 
 
Silo na anhydrit o objemu 22 m3 bude osazeno společností Cemix 
(silosklápěčem) na připravený zpevněný podklad o rozměrech minimálně 3 
x 3 m na západní straně objektu. Na kónus sila bude připevněno strojní 
zařízení na lití podlah se směšovací pumpou SMP FE 100. Napojení na 
elektřinu proběhne přes staveništní rozvaděč, umístěny na západním rohu 
budovy. K silu bude vytaženo plastového PPR potrubí (Ekoplastik) DN 20, 
zajišťující dostatečný přísun vody pro mísení potěru.  
 
5.4.5 Skládky 
 
Skladování materiálu bude probíhat převážně v prostorách přízemí objektu.        Obr. 60 Silo    
Konkrétně v prostorách bytu C a v prostorách skladů ve střední části objektu. Vykládka 
dováženého materiálu (dlažba, vinyl, lepidlo, asfaltové pásy …) bude probíhat hydraulickou rukou 
na meziskládku před severním průčelím objektu, dále na místo uskladnění manuálně. Skladování 
materiálu je podrobně popsáno v kapitole 4. Technologický předpis provádění podlah, bod 4.2 
Výpis materiálu. Pro skladování elektrických strojů, nářadí a pracovních pomůcek bude sloužit 
uzamykatelný skladovací kontejner LK1 o rozměrech 6 x 2,5 m. Anhydritová směs bude 
skladována jako volně ložená v silu o objemu 22 m3, které bude umístěno na zpevněnou plochu na 
západní straně objektu. Rozmístění kontejnerů a pozice sila je zřejmá z výkresu zařízení staveniště 
[V01]. 
 
 
 
 
 



 

 
5.4.6 Likvidace zařízení staveništ
 
Veškeré prvky zařízení staveništ
technologické etapy prací vnitř
nejdéle do 14 dní od data dokon
dodavatel - společnost Toi Toi
příslušenství zajistí společnost CEMIX. Sedimenta
sediment bude přemístěn do kontejneru na odpad, který bude odvezen na skládku do P
Pletivo bude sbaleno do rolí pro opakované použití. Sloupky v
budou uřezány těsně u země, ostatní sloupky budou vytaženy a zbaveny betonové p
budou po vytažení patky uřezány.
 
5.5 Doprava na staveništi
 
 
5.5.1 Horizontální doprava 
 
Doprava materiálu do skladů v
zajistí dopravu materiálu až k
strany po zpevněné ploše až ke komunika
Tyto prostory jsou určeny pro primární skladování materiál
 
5.5.2 Vertikální doprava 
 
Vertikální doprava materiálu v
dopravována čerpacími hadicemi pomocí pohonu míchacího za
100 bude osazena na kónus sila. Pumpa slouží
pomocí kontinuálního mísícího za
a čerpacích hadic až do vzdálenosti 100 m p
 
5.6. Nakládání s odpady a ochrana životního prost
 
 
Na stavbě bude vznikat několik druh
Technologický předpis provádě
základních kategorií – plasty, papír, ostatní stavební odpad (skládka
pravidelně odváženy do místních kontejner
kontejner na odpad, určený pro odvoz na skládku. Odvoz bude proveden nákladním automobilem 
Avia D 120. Nejbližší skládka odpadu je v
a dokončovacích nebude vznikat 
které by překračovaly dovolené limity na
vládou pod č. 272/2011 Sb. O ochran
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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                                                                                                  Obr. 61 Kontejner na odpad
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Obr. 61 Kontejner na odpad 
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5.7. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
 
 
Řízeno nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále dne 309/2006 Sb. který upravuje další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Dodavatel je povinen provést průzkum překážek včetně jejich vyznačení 
a upozornění. Je povinen provést zaškolení pracovníků a představit jim možná rizika. Na základě 
možných rizik se stanoví příslušná opatření, či odstranění rizik. Bezpečnost je detailněji řešena 
v kapitole 9 – Bezpečnost práce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 66 - 
 

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 

  
  

 
 
 
 
 
 

6. ČASOVÝ PLÁN 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   FILIP KUDIOVSKÝ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2016                   
 

 



- 67 - 
 

Časový plán byl zpracován v programu CONTEC. V přípravné fázi (příprava podkladu před 
aplikací potěru) bylo počítáno se 4 pracovníky, kteří zajistí pokládku kročejové izolace (2.NP), 
asfaltovou penetraci (1.NP), natavení asfaltových pásů (1.NP), pokládku tepelné izolace (1.NP), 
položení separační fólie a připevnění dilatační pásky. Následuje aplikace anhydritového potěru, 
která je plánována na 1 den při 4 pracovnících. Po 2 dnech od aplikace potěru dojde k zabroušení 
povrchu (odstranění šlemu), které zajistí 2 pracovníci. Následuje technologické přestávka           
(pro anhydrit tl. 62 mm = 56 dní), která by se dala značně zkrátit použitím vysoušečů. Po dosažení 
potřebné zbytkové vlhkosti podkladu nastoupí 2 pracovní čety (3 a 5 pracovníků), které provedou 
nutnou přípravu podkladu a položení nášlapných vrstev. Časový plán je součástí příloh. 
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7.1 Obecné informace 
 
 
7.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Multifunkční objekt 
Místo stavby: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina 
Katastrální území: Staré Ransko 754633 
Parcelní číslo pozemku: 165/1 
Dotčené parcely: 105/1, 107/1, 218/2, 437/3, 112/2, 482 (Majetkem firmy) 
Investor: B e H o spol. s.r.o., Staré Ransko 90, 582 63 Krucemburk 
 
7.1.2 Údaje o místě stavby 
 
Sněhová oblast: IV 
Větrová oblast: III 
Teplotní oblast: -15 °C 
Námrazová oblast: Střední 
 
7.1.3 Popis stavby 
 
Novostavba objektu je řešena v areálu stávající firmy B e H o spol. s.r.o., konkrétně na jejím 
severovýchodním okraji. Celý areál firmy se nachází na severním okraji obce Staré Ransko. 
Parcela je přístupná stávajícím sjezdem z místní zpevněné, obslužné komunikace procházející 
podél parcely. Multifunkční objekt je navržen dvoupodlažní, nepodsklepený. Půdorysný rozměr 
hlavní části objektu 41,6 x 10,35 m je doplněn na severní straně komunikačním jádrem o rozměru 
5,4 x 5,4 m. V přízemí se nachází 4 identické byty 2+1 doplněny sklady a technickými místnostmi. 
V patře se nachází školicí středisko s kapacitou 30 osob. Slouží také jako přechodné ubytování pro 
14 osob včetně sociálního zázemí. Celé horní podlaží je řešeno pro osoby TSP včetně přístupu 
pomocí hydraulického pístového výtahu. Hlavním účelem stavby je vytvoření prostoru pro 
ubytování a školení zaměstnanců firmy.  
 
Charakteristiky podlaží: 
 
1.NP -  4x byt 2+1 (užitná plocha 70,1 m2) 
          - 4x sklad (9,74 m2) 
          - technická místnost, kočárkárna, schodiště, výtah 
2.NP  - 7x dvoulůžkový pokoj (12,90 m2) 
           - školící místnost (95 m2) 
           - šatna, učebna, 2x kuchyňka, sociální zařízení (včetně TSP), drobné skladovací prostory 
 
7.1.4 Způsob výstavby 
 
 Návrh strojní sestavy je zpracován pro etapu provádění podlah a to od pokládky hydroizolace až 
po nášlapné vrstvy. Výchozím stavem je dostatečně rovná a vyzrálá deska, kterou nepenetrujeme 
asfaltovou penetrační emulzí DEKPRIMER. Na takto upravený povrch bude celoplošně nataven 
podkladní pás z oxidovaného asfaltu DEKBIT V60 S35. Následuje celoplošně natavený asfaltový 
pás DEKBIT AL S40, sloužící zároveň jako ochrana proti radonu. Dále bude položena tepelná 
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izolace ISOVER ESP 100 S tloušťky 100 mm. Jako separační vrstvu použijeme fólii LDPE 
PENOFOL 500. Pro dilataci u stěn a všech prostupujících konstrukcí poslouží okrajová dilatační 
páska BAUMIT 5x100 mm o tloušťce 5 mm po celém obvodu. Roznášecí a zároveň vyrovnávací 
vrstvu bude tvořit anhydritový samonivelační potěr CEMIX v různé tloušťce v závislosti na 
tloušťce nášlapné vrstvy. Po dostatečném vytvrdnutí a zabroušení bude povrch zbaven nečistot       
a nepenetrován penetrací CERESIT CN94. Nášlapnou vrstvu bude tvořit keramická dlažba značky 
PILCH a kolekce MADERA tloušťky 10 mm, lepená do lepidla CERESIT CLASSIC tloušťky 10 
mm a vinylové pásy (FATRA – THERMOFIX) tloušťky 2,5 mm, lepené na disperzní lepidlo 
THOMSIT K 168. Skladby podlah v 2.NP jsou obdobné, liší se pouze záměnou tepelné izolace za 
kročejovou a vynecháním hydroizolačních asfaltových pásů. Kročejová izolace bude tvořená 
polotuhou deskou z kamenné vlny ROCKWOOL STEPROCK HD o tloušťce 30 mm. 
 
7.2 Dopravní možnosti a napojení 
 
 
Obec Staré Ransko je přístupná po silnici III. třídy z městyse Krucemburku, vzdáleného 1,2 km 
severně. Parcela je přístupná stávajícím sjezdem z místní zpevněné, obslužné komunikace 
procházející podél parcely. Okolí disponuje dostatečným zpevněným prostorem pro parkování       
a otáčení techniky během výstavby. Na severozápadní straně objektu bude na závěr zřízeno 14 
parkovacích stání + 1 stání pro osoby s TSP. Pěší, ani cyklistické stezky nejsou součástí, ani 
v kontaktu s navrhovanou stavbou. Viz bod 2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
 

7.3 Návrh strojní sestavy – technologická etapa podlahových konstrukcí 
 
 
7.3.1 Stručný popis 
 
Dovoz materiálu na stavbu budou z větší části zprostředkovávat subdodavatelé. Anhydrit bude 
dovezen ve volně loženém stavu v mobilním silu o objemu 22 m3 společnosti CEMIX. Pro dopravu 
a sklápění sila používají upravený silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ. Silo bude celkem 3x 
doplněno pomocí silodofukovače MAN TG-A 35.430 M 8x4 SILO. Mísení a transport 
anhydritového potěru od sila do jednotlivých místností objektu bude probíhat pomocí strojního 
zařízení na lití podlah se směšovací pumpou SMP FE 100. Strojní zařízení bude zapůjčeno              
a dopraveno na místo staveniště společností CEMIX. Nejbližší expediční středisko společnosti 
CEMIX je v 78 km vzdáleném Čebíně. Dalším objemným materiálem je pěnový polystyren 
ISOVER ESP 100 S (objem asi 37 m3) a kročejová izolace ROCKWOOL STEPROCK HD (objem 
asi 12 m3). Tento materiál bude dovezen nákladním automobilem MAN TGL 8.180 ze stavebnin 
Izomat z 27 km vzdáleného Havlíčkova Brodu. Doprava veškerých ostatních materiálů a drobných 
strojů bude probíhat pomocí nákladního automobilu Iveco Avia D 120, který je vybaven 
hydraulickou rukou a pomocí dodávky Peugeot Boxer L3H2. 
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7.3.2 Seznam nasazených strojů 
 

• Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 

• Silodofukovač MAN TG-A 35.430 M 8x4 SILO 

• Silo na volně ložený anhydrit v objemu 22 m3 

• Strojní zařízení na lití podlah se směšovací pumpou SMP FE 100  

• Nákladní automobil MAN TGL 8.180 

• Nákladní automobil Avia D 120 

• Dodávka Peugeot Boxer L3H2 
 
7.3.3 Postup práce, nasazení jednotlivých strojů 
 
Výchozím stavem pro provádění podlahových konstrukcí je dokončení kompletní hrubé stavby, 
provedení a odzkoušení veškerých instalací, omítek a štukové vrstvy. Vše v požadované kvalitě      
a rovinatosti viz kapitola 8 – Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. Nosnou konstrukci podlahy 
1.NP tvoří železobetonová základová deska tloušťky 100 mm. Na základovou desku bude 
celoplošně nanesena asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER. Na takto upravený povrch bude 
celoplošně nataven hydroizolační pás DEKBIT V60 S35, sloužící jako podkladní pás. Následuje 
asfaltový pás DEKBIT AL S40, sloužící zároveň jako ochrana proti radonu. Asfaltové pásy            
a penetrace budou dovezeny na paletách nákladním automobilem Avia D 120 s hydraulickou rukou 
ze stavebnin z Havlíčkova Brodu, vzdálených 27 km. Vykládka na meziskládku proběhne 
hydraulickou rukou automobilu Avia. Přesun do skladů a později na místo aplikace bude probíhat 
manuálně. Způsob skladování je uveden v bodě 4.2.1 - Charakteristika materiálů. Dále bude 
položena tepelná izolace ISOVER ESP 100 S tloušťky 100 mm. Pěnový polystyren bude dovezen 
nákladním automobilem MAN TGL 8.180 ze stavebnin Izomat z 26 km vzdáleného Havlíčkova 
Brodu. Polystyren bude dovezen společně s kročejovou izolací ROCKWOOL STEPROCK HD 
(stejný prodejce). Vykládka materiálu a přesun po staveništi bude probíhat manuálně. Způsob 
skladování je uveden v bodě 4.2.1 - Charakteristika materiálů. Jako separační vrstvu použijeme 
fólii LDPE PENOFOL 500. Pro dilataci u stěn a všech prostupujících konstrukcí poslouží okrajová 
dilatační páska BAUMIT 5x100 mm o tloušťce 5 mm po celém obvodu. Dilatační páska                 
a separační fólie budou dovezeny ze stavebnin z Havlíčkova Brodu dodávkou Peugeot Boxer L3H2 
s objemem nákladového prostoru 13 m3. Vykládka a přesun po staveništi budou probíhat manuálně. 
Způsob skladování je uveden v bodě 4.2.1 - Charakteristika materiálů. Roznášecí a zároveň 
vyrovnávací vrstvu bude tvořit anhydritový samonivelační potěr CEMIX v různých tloušťkách. 
Anhydritový potěr bude dopraven ve formě suché, volně ložené směsi v mobilním ocelovém 
zásobníku (silu) na silosklápěči Scania P420 CB 8x4 HHZ společnosti CEMIX. Sila jsou 
v objemech 7,5 , 8,5 , 12,5 , 18 , 22 a 22,5 m3. Pro naši stavbu bude nejefektivnější použít silo        
o objemu 22 m3 s využitím 3 doplnění. Silo bude dovezeno plné, následné plnění bude probíhat 
během aplikace potěru. Vždy tak, aby nebyl pozastaven proces aplikace anhydritu z důvodu 
nedostatku materiálu. Doplňování sila bude probíhat z mobilních silodofukovačů MAN TG-A 
35.430 M 8x4 SILO společnosti CEMIX. Materiál od firmy CEMIX bude navážen z Čebína, 
vzdáleného 78 km. Samotná doprava a lití bude prováděno pomocí strojního zařízení na lití podlah 
se směšovací pumpou SMP FE 100, která bude osazena na kónus sila. Po dostatečném vytvrdnutí   
a zabroušení bruskou na podlahy JANSER BS 250 bude povrch zbaven nečistot a nepenetrován 
penetrací CERESIT CN94. Nášlapnou vrstvu budou tvořit pásy vinylu (FATRA – THERMOFIX), 
lepené na disperzní lepidlo THOMSIT K 168 a keramická dlažba značky PILCH a kolekce 
MADERA, kladená do lepidla CERESIT CLASSIC. Doprava dlažby a lepidel bude probíhat na 



 

paletách nákladním automobilem 
Brodu, vzdálených 27 km. Skládka pomocí hydrauli
Způsob skladování je uveden v
hmoty, lišty, drobné nářadí a další prvky budou dopravovány ze stavebnin z
pomocí dodávky Peugeot Box
skladování je uveden v bodě 4.2.1 
STEPROCK HD (pro 2.NP) byla
Izomat z 27 km vzdáleného Havlí
materiálu a přesun po staveništi bude probíhat manuáln
4.2.1 - Charakteristika materiál
 
7.3.4 Technické parametry stroj
 

• Silosklápěč Scania P420 CB 8x
 
Použití: Dovoz sila, složení (sklopení), naložení, odvoz sila
Vlastník: Společnost CEMIX 
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paletách nákladním automobilem Avia D 120 s hydraulickou rukou ze stavebnin z
km. Skládka pomocí hydraulické ruky, sekundární doprava manuáln

sob skladování je uveden v bodě 4.2.1 - Charakteristika materiálů. Disperzní lepidlo, spárovací 
adí a další prvky budou dopravovány ze stavebnin z

pomocí dodávky Peugeot Boxer L3H2. Vykládka a doprava po staveništi manuáln
ě 4.2.1 - Charakteristika materiálů. Kročejová izolace 

(pro 2.NP) byla dovezena nákladním automobilem MAN TGL 8.180
ného Havlíčkova Brodu společně s pěnovým polystyrenem

esun po staveništi bude probíhat manuálně. Způsob skladování je uveden v
Charakteristika materiálů.  

7.3.4 Technické parametry strojů 

 Scania P420 CB 8x4 HHZ 

Použití: Dovoz sila, složení (sklopení), naložení, odvoz sila 
 

                                                      

 

                                                             Obr. 62 Silosklápěč SCANIA 

hydraulickou rukou ze stavebnin z Havlíčkova 
cké ruky, sekundární doprava manuálně. 

. Disperzní lepidlo, spárovací 
adí a další prvky budou dopravovány ze stavebnin z Havlíčkova Brodu 

er L3H2. Vykládka a doprava po staveništi manuálně. Způsob 
ejová izolace ROCKWOOL 
MAN TGL 8.180 ze stavebnin 

novým polystyrenem. Vykládka 
sob skladování je uveden v bodě 
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Technická specifikace: 
 
Motor:  

- Řadový šestiválcový vznětový přeplňovaný motor Scania DT 12 12 
- Zdvihový objem 11 700 cm3. Největší výkon 309 kW/1900 min-1 
- Úroveň emisí EURO 4. 

Podvozek a rozměry: 
- Tuhé nápravy odpružené listovými pery. 
- Bubnové brzdy na všech kolech se systémem ABS 
- Maximální technické zatížení 43 t (PN 2 x 8,5 t, ZN 13 + 13 t) 
- Rozměry viz obr. 

 

• Silodofukovač MAN TG-A 35.430 M 8x4 SILO 
 
Použití: Doplňování sila 
Vlastník: Společnost CEMIX 
 
 

 
            
 
 
 
 
 

 

 

  

                Obr. 63 Silodofukovač MAN 
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Technická specifikace: 
 
Motor:  

- Největší výkon 309 kW/1900 min-1 
- Zdvihový objem 10 518 cm3. 
- Úroveň emisí EURO 4. 

Podvozek a rozměry: 
- Bubnové brzdy na všech kolech se systémem ABS 
- Maximální technické zatížení 35 t 
- Rozměry viz obr. 

 

• Silo na volně ložený anhydrit v objemu 22 m3 
 
Použití: Skladování anhydritové směsi 
Vlastník: Společnost CEMIX 
Technická specifikace: 

- Objem 22 m3 
- Plášť – ocelový plech 
- Min. zpevněná plocha 3 x 3 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Obr. 60 Silo 

 

• Strojní zařízení na lití podlah se směšovací pumpou SMP FE 100  
Použití: Mísení a transport anhydritového potěru 
Vlastník: Společnost CEMIX 
Technická specifikace: 

- Nutná přípojka 400 V 
- Zásuvka 5 / 32 A (jištění 3 x 32 A), typ jističe C 
- Průřez přívodního vodiče - Cu 5 x 4 mm2 
- Tlak vody min. 0,3 Mpa (3 bary)  
- Přípojka vody – 3/4´´ 
- Osazení na kónus sila 
- Příkon 5,5 kW – 380 V – 32 A 

 

                                                                                                        Obr. 64 Zařízení na lití podlah 
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• MAN TGL 8.180 
 

Použití: Dovoz EPS a kročejové izolace 
Vlastník: Stavebniny Izomat (Havlíčkův Brod) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Obr. 65 Nákladní automobil MAN 

 
Technická specifikace:  
 
Motor:  

- Největší výkon 71,37 kW/1900 min-1 
- Zdvihový objem 4 580 cm3. 
- Úroveň emisí EURO 3. 

Podvozek a rozměry: 
- Brzdy se systémem ABS, pohon 4x2 
- Nosnost 2 945 kg 
- Nákladový prostor (dxšxv): 6,13 x 2,48 x 2,47 [m] 
- Objem nákladového prostoru: 37,5 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

• Nákladní automobil Avia D 120
 
Použití: Dovoz penetrace, asfaltových pás
Vlastník: PKS stavby a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Obr. 66 Nákladní automobil AVIA

Technická specifikace:  
Provedení s kontejnerem a hydraulickou rukou

Motor:  
- Vznětový, přeplňovaný, 4 válce
- Největší výkon 136 kW/2500
- Zdvihový objem 4 500
- Úroveň emisí EURO 5

Podvozek a rozměry: 
- Parabolické listové pružiny
- Vzduchové brzdy se systémem ABS
- Nosnost 6 t 
- Rozměry kontejneru (dxš): 3,8 x 2,2 
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Nákladní automobil Avia D 120 

Použití: Dovoz penetrace, asfaltových pásů, lepidla, dlažby, obkladů, odvoz odpadu na skládku

Obr. 66 Nákladní automobil AVIA 
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500 cm3. 
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• Dodávka Peugeot Boxer L3H2 
 

Použití: Spárovací hmoty, separační fólie, lišty, drobné nářadí a stroje   
Vlastník: PKS stavby a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Obr. 67 Dodávka PEUGEOT 

Technická specifikace:  
 
Motor:  

- Vznětový, přeplňovaný, 2,2 HDi, 4 válec 
- Největší výkon 88 kW/3500 min-1 
- Zdvihový objem 2 198 cm3 
- Úroveň emisí EURO 4 

Podvozek a rozměry: 
- Listové pružiny 
- Kotoučové brzdy se systémem ABS 
- Nosnost 1,5 t 
- Rozměry nákladového prostoru (dxšxv): 3,7 x 1,87 x 1,85 [m] 
- Objem náladového prostoru: 13 m3 
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• Elektrické stroje a nářadí 
 

- Míchadlo BOSCH RGW 12 E Professional 
 
Technická specifikace: 
 
Míchadlo pro míchání řídkých a hustých materiálů. Pro 
míchací metly až do průměru 140 mm. Spínač pro 
plynulou změnu otáček. Součástí výbavy je míchací koš 
M14 s průměrem 120 mm.  
Jmenovitý příkon: 1 200 W 
Jmenovité otáčky: 0 – 1000 min-1 
Výstupní výkon: 780 W                                                                   Obr. 68 Míchadlo BOSCH 

Hmotnost: 5,3 kg 
 

- Průmyslový vysavač KÄRCHER NT 45/1 Tact TE 
 
Technická specifikace: 
 
Průmyslový vysavač určený k vysávání suchých i mokrých 
nečistot. Plynulá regulace otáček. Nádoba na nečistoty           
o objemu 35 l. Čistění filtru oklepem.  
Průtok vzduchu: 61 l/s 
Napájecí napětí: 230 V 
Příkon: 1 380 W 
Hmotnost: 13,5 kg 
 
                                                                                                                Obr. 69 Průmyslový vysavač 

- Bruska na podlahy JANSER BS 250                                                
 
Technická specifikace:  
 
Bruska určená k zabroušení anhydritových podlah. Slouží pro 
zbroušení povrchu pro další technologické etapy. Vybavena 
brusným kotoučem průměru 250 mm. S možností výškového 
nastavení.  
Šíře broušení: 250 mm 
Elektromotor: 230 V, 2,2 kW 
Hmotnost: 70 kg 
Pracovní otáčky: 1440 ot/min 
 
                                                                                                                  Obr. 45 Bruska na podlahy 
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- Kalové čerpadlo MAKITA PF0410 
 

Technická specifikace: 
 
Kalové čerpadlo je navrženo na vypouštění sedimentační nádrže. 
Je určeno pro čerpání znečištěné vody s pevnými částicemi do     
35 mm. Možnost automatického sepínání pomocí plováku. 
Příkon: 400 W 
Max. průtok vody: 140 l/min. 
Max. výtlak: 5 m 
Max. hloubka ponoření: 5 m 
Max. průměr pevných částic: 35 mm 
Hladina vody min.: 40 mm 
Průměr na výstupu: 1 ½“  
Délka kabelu: 10 m 
Hmotnost: 4,3 kg                                                                                      Obr. 70 Kalové čerpadlo 

 
- Rotační laser BOSCH RGL 300 HVG (SET) 

 
Technická specifikace:  
 
Automatická samonivelace v rozsahu 8% (horizontální i 
vertikální). Vybaven rotačním režimem. Přesnost 0,1 mm/m. 
Včetně stavebního stativu BT 300 HD a měřící lati GR 240. 
Nabíjecí pomocí adaptéru.  
Pracovní dosah: až 300 m 
Hmotnost: 1,8 kg 
Doba provozu: 30 h 
Rychlost rotace: 300 ot/min 

 
                                                                                                          Obr. 71 Rotační laser 

- Ruční planžetová řezačka polystyrenu HotKnife 250 (STROCH) 
 

Technická specifikace: 
 
Ruční odporová řezačka polystyrenu pro řezání EPS a XPS 
desek tloušťky až 25 cm. Krátká žhavící doba, vysoký 
výkon 16- násobně regulovatelný.  
Čepel: 250 mm 
Napájecí napětí: 230 V 
Příkon: 190 W 
Hmotnost: 300 g                                                                                    Obr. 72 Řezačka polystyrenu 
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- Vlhkoměr JANSER CME4 
 
Technická specifikace: 
 
Elektronický vlhkoměr pracující na principu nedestruktivního odporového 
měření. Analogový displej.  
Rozsah měření: 0 – 6 %  
Podmínky měření: 5 – 40 °C 
Napájení: 2x AA baterie 
Hmotnost: 280 g 
                                                                                                                                 Obr. 73 Vlhkoměr 

 
 

- CM přístroj pro karbidovou zkoušku 
 
Technická specifikace:  
 
Přístroj na kontrolu vlhkosti podkladních vrstev podlah 
destruktivní metodou (odebrání vzorku). Součástí setu je 
uvažována i váha na odvážení vzorků. Měření na principu 
chemické reakce rozdrceného materiálu (anhydritu) s přidaným 
karbidem vápenatým + ocelové kuličky. Chemickou reakcí vzniká 
acetylen, jehož množství měříme tlakoměrem na speciální nádobě.  
 
                                                                                                                              Obr. 74 CM přístroj 
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8.1 Vstupní kontroly 
 
 
8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
 
Projektová dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou v patřičném rozsahu. Projektant 
ručí za správnost a celistvost projektové dokumentace. Budou zkontrolovány základní body dle 
zákona č. 183/2006 O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon). Projektová 
dokumentace bude zkontrolována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterým byla změněna vyhláška       
č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Dále bude zkontrolována platnost a aktuálnost všech 
povolení a předpisů, které jsou důležité pro tuto etapu. 
 
8.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
 
Proběhne vizuální kontrola provedených předchozích prací z důvodu celistvosti a úplnosti. 
Kontrola připravenosti staveniště jako celku. Zhotovení zpevněných ploch z předchozích etap 
výstavby dle výkresu zařízení staveniště. Kontrola napojovacích bodů pro připojení zařízení 
staveniště na technickou infrastrukturu (elektřina, voda, kanalizace). Kontrola úplnosti oplocení 
včetně brány na západní straně, osvětlení staveniště.  
 
8.1.3 Kontrola rovinnosti podkladu 
 
Podklad musí být rovný bez dutin, ostrých zlomů, ostrých výstupků a výčnělků a jakýchkoliv 
jiných vystupujících ostrohranných předmětů schopných poškodit izolaci. Provádí se kontrola 
konstrukcí, na které bude izolace natavována. Provádí se měřením dvoumetrovou latí, pod kterou 
můžou být prohlubně max. 5mm. Hloubka ostrých prohlubní může být max. 3mm a výška ostrého 
výstupku max. 1,5mm. Když nejsou tyto podmínky splněny, musí se povrch zarovnat. Dále 
proběhne kontrola pevnosti betonu nedestruktivní zkouškou Schmidtovým kladívkem dle ČSN EN 
12 504-2. Kontrolu provádíme dle ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě, pro 
hydroizolace se řídíme dle ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb.  
 
8.1.4 Kontrola vlhkosti podkladu 
 
Kontrola zbytkové vlhkosti betonového podkladu by pro aplikaci penetračního nátěru a pokládku 
asfaltových pásů nesmí přesáhnout hodnotu 6 % (dle technického listu výrobce) - měřeno 
vlhkoměrem JANSER CME4. Betonový podklad v 2.NP musí mít před pokládkou kročejové 
izolace maximální vlhkost 1 % (dle technického listu výrobce) - měřeno vlhkoměrem JANSER 
CME4.  
 
8.1.5 Kontrola pracovníků 
 
Kontroluje se schopnost pracovníků vykonávat jim určené práce (kvalifikace, platné průkazy, 
certifikáty a jiné dokumenty). Pracovníci musí být seznámeni s pracovištěm, pracovním postupem, 
KZP a pravidly BOZP.  
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8.1.6 Kontrola OOPP 
 
Bude zkontrolován technický stav, počet a čistota OOPP, uvedených v TP pro provádění dané 
činnosti.  
 

8.2 Mezioperační kontroly 
 
 
8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 
Konkrétní přípustné hodnoty pro provádění daných prací jsou podrobně uvedeny v kapitole           
4. Technologický předpis provádění podlah, bod 4.4.1 Klimatické podmínky. U aplikace 
samonivelačního potěru je nutné tyto hodnoty dodržet i v následujících 7 dnech od aplikace. 
Měření bude probíhat přenosnou meteostanicí, která zaznamenáná hodnoty 4x denně. Meteostanice 
je vybavena integrovanou pamětí pro automatické ukládání naměřených hodnot. 
 
8.2.2 Kontrola strojů a zařízení 
 
Všechny používané dopravní prostředky, stroje a zařízení musí být po celou dobu používání 
v dobrém technickém stavu a s platnými doklady a osvědčeními o technické způsobilosti pro danou 
činnost. Bližší požadavky nám stanovuje nařízení vlády č. 378/2001 Sb. O stanovení bližších 
požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
8.2.3 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 
Kontrola pracovníků, zda nejsou pod vlivem alkoholu či omamných látek. Dále bude probíhat 
kontrola platnosti průkazů a oprávnění. Požadavky stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a částečně 
nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
8.2.4 Kontrola materiálů a skladování 
 
Bude kontrolován průběžně každý dodaný materiál. Zkontroluje se kvalita dodaného materiálu dle 
PD, objemy či kusy materiálu, případné poškození materiálu. Součástí dodávky materiálu musí být 
i technický list výrobku (certifikát), který bude založen do SD. Bude zkontrolováno skladování 
materiálů v místě skládek v přízemí objektu. Konkrétní způsob skladování je uveden v kapitole     
4. Technologický předpis provádění podlah, bod 4.2.1 Charakteristika materiálu. 
 
8.2.5 Kontrola provádění hydroizolace 
 
Kontrola soudržnosti, čistoty a vlhkosti podkladu. Odstranění veškerých mechanických nečistot      
a ostrých výstupků. Kontrola provedení penetračního nátěru v celé ploše, kontrola používaného 
materiálu. Kontrola směru kladení pásů (rovnoběžně s delší stranou), kontrola celoplošného 
natavování PB hořákem, kontrola přesahů (boční přesahy 8 cm, čelní přesahy 10 cm). Natavování 
pásů by mělo být co nejkratší a co nejintenzivnější. Dále bude kontrolováno překládání asfaltových 
pásů v řadách nad sebou a v rámci jedné vrstvy tak, aby nevznikaly X spoje (musí být spoje typu 
T). Bude probíhat kontrola provedení a soudržnosti (těsnosti) spojů jednak vizuálně a také např. 
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špachtlí při mírném tlaku mezi pásy. Kvalitně provedený spoj se vyznačuje vytlačenou 
,,housenkou´´ asfaltu při spoji pásů. Obecně kontrola dle TP. 
 
8.2.6 Kontrola spojů 
 
Dobře provedený spoj se pozná vytvořením ,,housenky´´ při hraně spoje pásů. Náhodně může být 
provedeno proříznutí spojů pásů a změření požadovaného překrytí. Boční přesahy pásů musí být 
min 8 cm, čelní 10 cm. Dále může být provedena předběžná kontrola soudržnosti spoje a to např. 
tažením špachtle podél hrany spoje s mírným tlakem mezi pásy.  
 
8.2.7 Kontrola těsnosti spojů 
 
Bude provedena podtlaková zkouška zvonem: 
Pro indikaci případných netěsností se na povrch hydroizolace nanáší indikační kapalina (obvykle 
roztok saponátu ve vodě). Zkouška těsnosti spojů i plochy se provádí přikládáním průhledného 
zvonu na zkoušenou oblast hydroizolace; zvon je připojen hadicí k vakuovému čerpadlu s 
manometrem. Během zkoušky se vytvoří uvnitř zvonu podtlak cca 0,02 MPa. Tento podtlak by měl 
být konstantní po dobu 10 s. V místě případných netěsností vzniknou v indikační kapalině 
vzduchové bubliny. Pokud se žádné bubliny při zkoušce netvoří a dosažený podtlak uvnitř zvonu je 
po dobu min. 10 s konstantní, považuje se zkoušená oblast za těsnou. Budou prověřeny všechny 
spoje pásů. Zkouška je popsána v ČSN EN 1593 – Nedestruktivní zkoušení, zkoušení těsnosti. 
 
8.2.8 Kontrola plochy izolace 
 
Izolace v ploše nesmí být nijak poškozena. Vruby a povrchové rýhy jsou přípustné pouze do 10% 
tl. izolace. Plocha izolace nesmí být znečištěná. 
 
8.2.9 Kontrola kladení telené izolace 
 
Bude probíhat kontrola používaného materiálu, kladení desek rovnoběžně s delší stranou, kladení 
na sraz a vazbu. Zamezení nežádoucích spár.  
 
8.2.10 Kontrola separační fólie a dilatační pásky 
 
Kontroluje se používaný materiál, kladení separační fólie rovnoběžně s delší stranou místnosti, 
překrytí fólie bočně i čelně min. 5 cm. Dokonalé spojování separační fólie vhodnou lepicí páskou, 
vytažení fólie po horní hranu dilatační pásky. Kontrola provedení dilatační pásky po celém obvodu, 
okolo všech prostupů a dalších konstrukcí. Dilatování místností páskou umístěnou v prostoru 
budoucí přechodové lišty, připevnění dilatační pásky sponkovacím kladivem po max. 30 cm, 
kontrola provedení v oblasti vnějších i vnitřních rohů (zamezení vzniku úžlabí), vytažení dilatační 
pásky min. 30 mm nad plánovanou hodní hranu roznášecí vrstvy.  
 
8.2.11 Kontrola provádění roznášecí vrstvy 
 
Kontrola rozmístění nivelačních trojnožek po max. 2 m, vymezení nivelity potěrové vrstvy pomocí 
rotačního laseru. Kontrola utěsnění veškerých otvorů, kde by mohlo dojít k nežádoucímu protečení 
potěru. V jižně orientovaných místnostech je doporučeno použít stínící fólii na okna. Kontrola 
tekutosti směsi pomocí normalizační sady zapůjčené společností Cemix. Provedení dle ČSN EN 
13813 – Potěrové materiály a podlahové potěry – Vlastnosti a požadavky. Hodnota rozlití se musí 
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pohybovat v rozmezí 23 – 25 cm. Kontrola teploty pro lití potěru. Kontrola výšky lití potěru     
(max. vzdálenost ústí hadice od aplikace 20 cm), Kontrola hutnění nivelační latí ve 3 korcích –     
(1. a 2. Hutnění v celém rozsahu a ploše, druhé hutnění je kolmé na první, 3. finální urovnání ve 
směru ústupu z místnosti v povrchové vrstvě potěru). Kontrola dostatečného větrání po 48 
hodinách od aplikace. 
 
8.2.12 Kontrola roznášecí vrstvy 
 
Kontrola dokonalého zbroušení šlemu na povrchu anhydritu po 48 hodinách. Kontrola 
dostatečného větrání po 48 hodinách od aplikace potěru. Kontrola čistoty povrchu, ostrých 
výstupků. Kontrola rovinatosti vrstvy přiložením 2 m latě. Garantovaná rovinatost, kterou 
stanovuje výrobce je max. 2 mm/2 m.  Kontrolu provádíme dle ČSN 73 0210 Geometrická přesnost 
ve výstavbě. Kontrola nerovností v místě styku dilatačních úseků a v blízkosti prostupů.  
 
8.2.13 Kontrola hydroizolační stěrky 
 
Kontrola provedení hydroizolační stěrky v místnostech koupelen. Kontrola maximální zbytkové 
vlhkosti podkladu pro aplikaci stěrky, která nesmí překročit 1 %. Kontrola čistoty a napanetrování 
povrchu před aplikací stěrky. Kontrola provedení stěrky ve dvou vrstvách.  
 
8.2.14 Kontrola provádění nášlapných vrstev 
 
Kontrola používaného materiálu, měření vlhkostí roznášecích vrstev před aplikací nášlapných 
vrstev. Maximální vlhkost pro kladení keramické dlažby je 1 %, pro vinylové pásy 0,5 %. Měření 
vlhkoměrem a karbidovou zkouškou. Kontrola čistoty povrchu. Kontrola postupu kladení dle 
kladečského plánu, kontrola spár u dlažby, kladení na sraz u vinylových pásů, zaválcování. 
Kontrola nanášení lepidla v celé ploše. Kontrola postupu dle TP.  
 

8.3 Výstupní kontroly 
 
 
8.3.1 Kontrola rovinnosti povrchu 
 
Kontrola úplnosti provedení nášlapných vrstev, vyspárování dlažby, kontrola zatmelení dilatačních 
spár mezi stěnami a stěnou a podlahou, kontrola aplikovaných podlahových lišt. Kontrola 
rovinnosti povrchů dle ČSN 74 4505 Podlahy. Odchylka rovinnosti v místnostech pro trvalý pobyt 
osob  max. 2 mm/ 2 m lati. Odchylka v nepobytových místnostech max. 3 mm/ 2 m lati.  
 
8.3.2 Kontrola spár 
 
Kontrola úplného zaspárování, kontrola tloušťky spár, kontrola dilatačních spár. 
 
8.3.3 Předání prací 
 
Bude vyhotoven předávací protokol společně se zápisem do stavebního deníku. Proběhne kontrola 
staveniště, které musí být v době předání uklizeno, musí být odvezeno zařízení staveniště. Bude 
zkontrolováno, zda nebyl poškozen povrch nášlapných vrstev.   
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8.4 Použité normy, zákony, nařízení vlády 
 
 

- zákon č. 183/2006 Sb., (1/2007) Stavební zákon 

- vyhláška č. 62/2013 Sb. (3/2013), kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,                   

o dokumentaci staveb 

- ČSN P 73 0600 (12/2000) Hydroizolace staveb          

- ČSN EN 12504-2 (3/2013) Nedestruktivní zkoušení, stanovení tvrdosti odrazovým 

tvrdoměrem  

- ČSN 73 0210 (1/1993) Geometrická přesnost ve výstavbě        

- NV č. 378/2001 Sb. (1/2003) Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky          

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

- NV č. 591/2006 Sb. (1/2007) Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích         

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 362/2005 Sb. (10/2005) Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost       

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

- ČSN EN 1593 (5/2001) Nedestruktivní zkoušení, zkoušení těsnosti 

- ČSN 74 4505 (5/2012) Podlahy, společná ustanovení 

- ČSN EN 13813 (11/2003) Potěrové materiály a podlahové potěry, vlastnosti                   

a požadavky 

- Technické listy výrobců, technologické předpisy výrobců 
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9.1 Základní legislativa 
 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti bude řízena v závislosti na těchto zákonech a nařízeních:  
 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (1/2007)- Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (10/2005) – Nařízení vlády o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky  

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (1/2003) – Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů     
a nářadí 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (1/2008) – Nařízení vlády, kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci  

 
9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 
 
9.2.1 Požadavky na zajištění staveniště 
 
Riziko: Vstup nepovolaných osob (zranění, krádež). 

Opatření: Souvislé oplocení do výšky min. 1,8 m. Uzamykatelná brána. Značky zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám u všech vstupů. Vjezd na staveniště musí být označen zákazem 
vjezdu nepovolaných osob.  
 

Riziko: Poškození, či zcizení předmětů z prostoru staveniště. 

Opatření: Souvislé oplocení, uzamykatelná brána, dostatečné osvětlení prostoru staveniště 
v nočních hodinách. 
 

Riziko: Zranění při pojezdu vozidel po staveništi, při vykládání materiálu. 

Opatření: Automobily budou vybaveny výstražným zvukovým zařízením pro pohyb vzad, při 
vykládce materiálu ne nesmí v dosahu hydraulické ruky pohybovat osoby.  
 
9.2.2 Zařízení pro rozvod energie 
 

Riziko: Výbuch, požár, zasažení osob elektrickým proudem. 

Opatření: Dočasné přípojky elektrické energie a rozvaděč musí být provedeny tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí (výbuchu, požáru, zásahu el. proudem) pro osoby a zařízení, pohybující se 
v prostoru staveniště. Existující rozvody energie musí být před zřízením staveniště identifikovány   
a viditelně označeny. Pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení. Viditelné umístění 
hlavního vypínače a seznámení pracovníků s jeho pozicí.  
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9.2.3 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
Riziko: Újma na zdraví pádem zařízení staveniště. 

Opatření: Silo pro sladování anhydritu bude umístěno na zpevněném podkladu, tvořeném 3 
frakcemi kameniva, které je prolito cementovým mlékem.  
 

Riziko: Zranění pojezdem dopravního prostředku. 

Opatření: Nákladní automobily budou vybaveny signalizačním zařízením pro pohyb vzad, 
pracovníci budou vybaveni výstražnými vestami.  
 

9.2.3.1 Zařízení na čerpání směsi 
 
Riziko: Úraz obsluhy stroje. 

Opatření: Víko tlakové nádoby nesmí být otevřeno, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 
podle návodu k používání (odvzdušňovací ventil). 
 

Riziko: Úraz, poškození stroje.  

Opatření: Je zakázáno přehýbat hadice, při provozu manipulovat se spojkami a vstupovat na 
konstrukci čerpadla. Proškolení obsluhy zařízení společností Cemix.  
 
9.2.3.2. Stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
 
Riziko: Zranění vzniklé uvolněním hadic.  

Opatření: Dopravní hadice pro čerpání potěru a hadice pro zásobování vodou je nutné před 
uvedením do provozu zkontrolovat (těsnost, neporušenost, spoje).  
 

9.2.3.3 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Riziko: Nebezpečí úrazu vlivem špatného technického stavu stroje. 

Opatření: Odchylky a závady budou sepsány v knize závad. Obsluha stroje seznámí se závadou 
ostatní pracovníky.  
 

9.2.3.4 Přeprava strojů a zařízení 
 
Riziko: Přejetí pracovníka strojem. 

Opatření: Pracovník, navádějící stroj musí používat prvky BOZP včetně výstražné vesty a helmy. 
Musí udržovat oční kontakt se strojníkem a  navádět domluvenými posunky. Nakládání a skládání 
sila zajistí společnost Cemix dle návodu k používání sila. V době sklápění a odvozu sila se 
nebudou v nebezpečném prostoru pohybovat žádné osoby.  
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9.2.4 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
9.2.4.1 Skladování a manipulace s materiálem 
 
Riziko: Poškození materiálu. 

Opatření: Materiál musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem (viz kapitola 4). 

 

9.2.4.2 Svařování a nahřívání živic 
 
Riziko: Popálení.  

Opatření: Postupování dle TP, používání háčku či trubky na odvíjení pásu, OOPP, proškolení.  

 

9.2.4.3 Přeprava a ukládání směsi 
 
Riziko: Úraz vzniklý litím potěru, znečištění konstrukcí. 

Opatření: Zajištění nerušeného dorozumívání mezi obsluhou směšovacího zařízení a osobou, 
provádějící ukládání potěrů. Používání OOPP, proškolení o procesu. 
 

9.2.4.4 Lepení kryti na podlahy 
 
Riziko: Nebezpečí úrazu nepovolaných osob, znehodnocení nášlapné vrstvy. 

Opatření: Seznámení všech pracovníků o právě probíhajícím pracovním procesu a způsobu 
chování s ohledem na jejich bezpečnost. Právě provedené prostory budou zabezpečeny 
červenobílou výstražnou páskou do doby vytvrdnutí lepidla. 

 
9.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
 
9.3.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Riziko: Pád osob do prostoru výtahové šachty, do prostoru schodiště  

Opatření: Zajištění otvoru na horní straně madlem ve výšce min 1.1 m, při spodní hraně ochranou 
lištou do výšky min. 0,15 m. Proškolení zaměstnanců o bezpečnosti a ochranně zdraví 
v dostatečném rozsahu. Seznámení s rizikovými místy na stavbě.  
 
Dále dle: 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (1/2003) - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (1/2008) - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci 
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9.4. Zásady požární ochrany 
 
V šatně a v buňce stavbyvedoucího budou na viditelném místě umístěny práškové hasicí přístroje, 
určené pro první zásah při vzniku požáru. Případný požár bude neprodleně hlášen na tísňovou 
hasičskou linku 150. Před příjezdem zásahové jednotky je nutné evakuovat všechny osoby, 
vypnout elektrický proud a zajistit přístupnost komunikace otevřením příjezdové brány.  
Další důležitá telefonní čísla:  

- Integrovaný záchranný systém 112 
- Hasičský záchranný sbor 150 
- Zdravotní záchranná služba 155 
- Policie ČR 158 
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10.1. Obecné informace 
 
 
Cílem této práce, kterou jsem prezentoval ve studentské soutěži SVOČ, bylo rozšíření vědomostí 
v oblasti roznášecích vrstev podlah. Pro svoji práci jsem zvolil samonivelační anhydritový potěr, 
který porovnávám se strojně hlazenou betonovou podlahou. Při vypravování tohoto tématu jsem 
spolupracoval se zástupci významných českých firem, kterým patří můj dík. Za společnost LB 
Cemix s.r.o., jakožto dodavatele samonivelačního anhydritového potěru, s panem Radkem Hruškou 
(aplikační technik). Za společnost HŠ beton betonové podlah, jakožto dodavatele strojně hlazeného 
betonu, s panem Ing. Pavlem Linhartem (marketing). V úvodní části jsem se zabýval porovnáním 
technologií realizace včetně dalších nutných úprav, které vyplívají z dané technologie (materiálu). 
Dále jsem se zaměřil na několik hodnotících kritérií, podle kterých jsem udělal finální zhodnocení 
pro můj konkrétní objekt. Jedná se o porovnání časové, kvalitativní (rovinnost) a samozřejmě 
finanční. V závěru (pro mě osobně nejpřínosnější část) jsem si vytvořil svůj vlastní názor na 
vhodnost použití konkrétního materiálu.  
 

10.2. Porovnání 
 
 
10.2.1 Technologické 
 

- Samonivelační anhydritový potěr 
- Garantovaná rovinnost 2 mm/2m 
- Provedení za 1 den (702,7 m2/den) 
- Pracovní četa 4x betonář 
- Tloušťky vrstev 35, 45, 52, 62 mm 

 
Postup: 

- Vymezení nivelety pomocí rotačního laseru                   
a stabilizačních trojnožek 

 
 
 
                                                                                                                     Obr. 43 Lití potěru 

 
 
 

- Mísení potěru pomocí kontinuálního zařízení na 
lití podlah se směšovací pumpou a následná 
doprava potěru pomocí hadic na místo aplikace 

 
 
 
 
 
                                                                                                            Obr. 14 Mobilní zásobník 

 



 

- Celoplošná ,,hrubá´´ aplikace pot
vymezenou niveletu  

 
 
 
 
                                                                                                 
 
 

- Odstranění trojnožek a nivelace pot
(odvzdušnění, homogenizace, urovnání)

 
 
 
 
 
                                                                       
 
 

- Přebroušení  
(odstranění šlemu)  

 
 
 
 
                                                
 
 
 
 

- Hydroizolační stěrka (hlavn
 

 
 
 
 
                                                                                         
 
- Hloubková penetrace 
- Lepení vinylu, kladení dlažby
 
 
 
 
 
 

 

- 98 - 

Celoplošná ,,hrubá´´ aplikace potěru po 

                                                                     Obr. 75 Způsob aplikace pot

ní trojnožek a nivelace potěru 
ní, homogenizace, urovnání) 

                                                                                                 Obr. 44 Hutně

                                                Obr. 76 Nesoudržná vrstva (šlem)           Obr. 77 Bruska na anhydrit

rka (hlavně koupelny) 

                                                                                         Obr. 78 Aplikace hydroizola

 
Lepení vinylu, kladení dlažby 

ůsob aplikace potěru 

Obr. 44 Hutnění a homogenizace 

Obr. 76 Nesoudržná vrstva (šlem)           Obr. 77 Bruska na anhydrit 

Obr. 78 Aplikace hydroizolační stěrky 



 

- Strojně hlazený beton
- Garantovaná rovinnost 2 mm/ 2m
- Provedení za 5 dní (140,5 m
- Pracovní četa 3x betoná
- Tloušťky vrstev 55, 69 mm

 
Postup: 
- Vyznačení nivelety pomocí rota

 
 
 
 
- Mísení betonové směsi v

materiálu manuálně), doprava pomocí 
hadic na místo aplikace
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
              
 
           Obr. 81 Hrubé urovnání 

 
 
 
 
 

-  Vytvoření patek, hrubé urovnání betonu
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 

- Strojní hlazení 
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 hlazený beton 
Garantovaná rovinnost 2 mm/ 2m 
Provedení za 5 dní (140,5 m2/den) 

eta 3x betonář + pomocný dělník 
ky vrstev 55, 69 mm 

pomocí rotačního laseru                                    Obr. 79 Zna

ěsi v mixokretu (přísun 
ě), doprava pomocí čerpacích 

hadic na místo aplikace 

                                                                                                    Obr. 80 Mísení betonu

Obr. 81 Hrubé urovnání betonu                           Obr. 82 Zař

ení patek, hrubé urovnání betonu 

                                                                                                             Obr. 83

                                                                                                          Obr. 84 Strojní hlazení betonu

Obr. 79 Značka nivelety 

Obr. 80 Mísení betonu 

betonu                           Obr. 82 Zařízení na dopravu betonu 

Obr. 83 Vytvoření patek 

Obr. 84 Strojní hlazení betonu 
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- Hydroizolační stěrka (koupelny)  

 
 
 
 

 
                                                                                                  Obr. 78 Aplikace hydroizolační stěrky 

- Samonivelační stěrka (3 mm) – pod vinyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Obr. 79 Aplikace samonivelační stěrky 

- Hloubková penetrace 
- Lepení vinylu, kladení dlažby 

 
10.2.2 Časové 
 

 ANHYDRIT BETON 

APLIKACE 1 5 

POCHŮZNOST 1 1 

VYSYCHÁNÍ 56 28 

 
*Jednotka = 1 den 

 
Aplikace anhydritu 702,7 m2/den  
Aplikace betonu 140,5 m2/den 
Vysychání betonu standardně 28 dní  
Vysychání anhydritu dle výrobce:                  
- tl. 62 mm = 56 dní !!  
 
 
                                                                                    
                                                                                           Obr. 80 Doba vysychání anhydritu 
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10.2.3 Rovinnost 
 

 ANHYDRIT BETON 

MĚŘENÍM 2 m LATÍ 2  2 (!?!) 

 
 
*Jednotka = mm 
 
Rovinnost 2 mm/2 m je obecně dostačující (dle ČSN) pro pokládku podlahových krytin. Důležitější 
je ale to, co nám udává výrobce podlahové krytiny (nášlapné vrstvy) v technologickém předpisu či 
technickém listu výrobku. Mnou zvolený výrobce vinylu Fatra – Thermofix (tl. 2,5 mm) připouští 
lepení vinylu přímo na anhydrit při dodržení těchto základních podmínek: 

- Zbytková vlhkost podkladu do 0,5 % (měřeno CM přístrojem) 
- Zabroušení podkladu (odstranění šlemu) 
- Hloubková penetrace 
- Rovinnost 2 mm/2 m 
- Pevnost povrchu (použit anhydritový potěr C25 s dostatečnou pevností) 

 
Povrch betonu je nutno upravit samonivelační stěrkou tloušťky min. 3 mm z důvodu zlepšení 
místní rovinnosti a zrnitosti. 
 
Obecně je otázka rovinnosti a vhodnosti podkladu pro následující vrstvy dost individuální věc. 
Dalo by se říci co pokladač (podlahář) to názor. Zcela běžně se můžeme setkat s vinylem lepeným 
kontaktně na anhydrit i strojně hlazený beton. Někteří podlaháři by vinyl nenalepili ani na jeden 
z těchto povrchů a vždy by raději použili vyrovnávací stěrku. Samonivelační stěrka tvoří poměrně 
významnou část z ceny podlahy (pokud je použita), proto je zcela na místě věnovat zvýšenou 
pozornost výběru vhodného podlaháře.  
 
10.2.4 Cena 
 
Při stanovení ceny jsem vycházel z informací o jednotkových cenách, které mi poskytly výrobci      
a dále z databáze programu BUILDpowerS. Připouštím, že moje kalkulace ceny je pouze 
orientační. Konkrétní cenovou nabídku pro porovnání nákladů je vhodné nechat zpracovat přímo 
dodavateli z důvodu individualit každého objektu (procesu). Pro potřeby práce je můj hrubý 
výpočet dostačující. 
 
 
 
 
 
Popisy položek včetně výkazů výměr jsou součástí příloh 
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- Samonivelační anhydritový potěr 
 

Položka  Cena [Kč]  

Anhydritový potěr  206 175  

Broušení anhydritu  9 697  

Hydroizolační stěrka  8 386  

 -------------------------------------  

Cena celkem (bez DPH)  224 258  

 
 

- Strojně hlazený beton 
 

Položka  Cena [Kč]  

Strojně hlazený beton  174 846  

Samonivelační stěrka  59 060  

Hydroizolační stěrka  8 386  

 -------------------------------------  

Cena celkem (bez DPH)  242 292  

 
 

- Cenový rozdíl je přibližně 18 tis. Kč 
- Můžeme si povšimnout, že samonivelační stěrka v mé kalkulaci tvoří asi 25 % z ceny, což 

výrazně ovlivní finální cenu   
 
10.2.5 Zhodnocení mého objektu 
 
Pro můj multifunkční objekt jsem se rozhodl použít samonivelační anhydritový potěr. Tato volba je 
dána převažující podlahovou krytinou – vinylem (lepen kontaktně). Zvolení anhydritu je však 
ekonomicky výhodnější jen tehdy, pokud nám výrobce podlahové krytiny tuto skutečnost připouští, 
proto si na ni musíme dávat zvýšený pozor. Dalším úskalím je výběr pokladačů (podlahářů), kteří 
mají s lepením vinylu kontaktně na anhydrit zkušenosti a nevyžadují další úpravy povrchu. Je také 
velice důležité dodržení technologie provádění anhydritu. Největší úskalí vidím v broušení. Ideální 
je zabrousit anhydrit (odstranit šlem) 2. – 3. den z důvodu snadného odstranění šlemu. Uvádí se 
dokonce, že odstraňování šlemu 2. či 3. den je možné pouze škrabákem či břitem. Je možné použít 
brusku s jemnějším kotoučem, která nám anhydrit nepoškrábe. Brzké odstranění šlemu zároveň 
pomáhá k rychlejšímu vysychání podkladu. Naopak pokud se nechá anhydrit vytvrdnout a brousí 
se po několika týdnech, je nutné požít hrubou hrusku s diamantovým kotoučem. Tato bruska nám 
v povrchu vytvoří poměrně hluboké rýhy a nerovnosti, které je nutné srovnat stěrkou. Broušení je 
zároveň díky větší tvrdosti anhydritu finančně i časově náročnější.  
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10.3 Vhodnost použití těchto materiálů 
 
 
Závěrem lze shrnout několik podstatných informací o výše uvedených vrstvách. Jisté je, že investor 
(stavebník) nemá vůbec lehkou úlohu při výběru souvrství podlah. Většina výrobců (dodavatelů) 
těchto vrstev se snaží o uvedení co nejvíce pozitiv, záměrně však rádi zapomenou uvést podstatné 
(často negativní) informace (vlastnosti), které jsou někdy klíčové při výběru. Obecně lze říci, že 
tyto materiály je vhodné použít především: 
 

• Anhydrit 
 

-  Kde převažující podlahovou plochu tvoří vinyl (lepen kontaktně)                                           
!!! TP výrobce + konzultace s podlahářem !!! 

- Pro podlahové vytápění (kompaktní materiál = výborná tepelná vodivost) 
- Kde řešíme hmotnost podlahové kce. (výškové budovy …) – menší tloušťka vrstvy 

 

• Strojně hlazený beton 
 

- Rodinné domy, bytové domy… 
- Ideální podklad pod plovoucí podlahy, dlažby… (bez dalších úprav) 
- Garáže, dílny, balkóny, rekonstrukce (do vlhkých prostor) 
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ZÁVĚR 
 
Hlavním cílem práce bylo seznámení se s vnitřními a dokončovacími pracemi dvoupodlažního 
multifunkčního objektu se zaměřením na podlahové konstrukce. Pro navržené skladby podlah byl 
zpracován podrobný technologický předpis, který určuje postup a návaznost jednotlivých prací, 
včetně nasazení strojní techniky. V programu BUILDpower byl zpracován položkový rozpočet 
celého souvrství podlah s výkazy výměr. Pro názornost technologického sledu prací byl 
vypracován časový plán v programu CONTEC, včetně bilance pracovníků. Práce se dále zabývala 
řešením organizace výstavby a návrhem vhodného zařízení staveniště. Důležitým bodem práce 
bylo vypracování kontrolního a zkušebního plánu pro provádění podlahových konstrukcí, včetně 
popisu provádění kontrol. V závěru se práce zabývala řešením bezpečnosti a porovnáním dvou 
typů roznášecích vrstev podlah. Pro vypracování bakalářské práce bylo využíváno znalostí 
získaných během studia, konzultací s aplikačními techniky různých společností, dostupných 
materiálů od výrobců a v neposlední řadě konzultace s vedoucím práce.  
 
Během zpracování této práce jsem získal a prohloubil své znalosti v oblasti podlahových 
konstrukcí. Díky účasti v soutěži SVOČ jsem získal širší přehled o alternativních materiálech 
v oblasti roznášecích a vyrovnávacích vrstev podlah.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

• ČSN, zákony, vyhlášky 
 
- zákon č. 183/2006 Sb., (1/2007) Stavební zákon 

- vyhláška č. 62/2013 Sb. (3/2013), kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,                    

o dokumentaci staveb 

- ČSN P 73 0600 (12/2000) Hydroizolace staveb          

- ČSN EN 12504-2 (3/2013) Nedestruktivní zkoušení, stanovení tvrdosti odrazovým 

tvrdoměrem  

- ČSN 73 0210 (1/1993) Geometrická přesnost ve výstavbě        

- NV č. 378/2001 Sb. (1/2003) Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky          

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

- NV č. 591/2006 Sb. (1/2007) Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích         

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV č. 362/2005 Sb. (10/2005) Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost        

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

- ČSN EN 1593 (5/2001) Nedestruktivní zkoušení, zkoušení těsnosti 

- ČSN 74 4505 (5/2012) Podlahy, společná ustanovení 

- ČSN EN 13813 (11/2003) Potěrové materiály a podlahové potěry, vlastnosti                    

a požadavky 

- Nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

- Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb. O stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. O nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů   

- Zákon č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 

- Zákon č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 

 

• WWW stránky 
 

- www.pksstavby.cz 

- www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

- www.wienerberger.cz 

- www.isover.cz 

- www.rigips.cz 

- www.primalex.cz 
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- www.cemix.cz 

- www.siko.cz 

- www.dek.cz 

- www.lithoplast.cz 

- www.baumit.cz 

- www.fatrafloor.cz 

- www.thomsit.cz 

- www.rockwool.cz 

- www.thermona.cz 

- www.zakonyprolidi.cz 

- www.mapy.cz 

- www.beho.cz 

- www.hsbeton.cz 

- www.denbraven.cz 

- www.plotmarket.cz 

- www.elplast-kpz.cz 

- www.toitoi.cz 

- www.truck.man.eu 

- www.avia.cz 

- www.peugeot.cz 

- www.eshop-bosch.cz 

- www.karcher.cz 

- www.janser.cz 

- www.stroch.cz 

- www.carat-tools.com 

- www.videopodlahy.cz 

 
• Další zdroje 

 
- Projektová dokumentace od Ing. Bohuslava Škarky 
- Nabyté vědomosti získané během studia, zápisky 
- Konzultace s aplikačními techniky a podlaháři 
- Konzultace se stavebníky 

- Programy CONTEC, BUILDpower S 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

PD – Projektová dokumentace 
TP – Technologický předpis 
TZ – Technická zpráva 
TL – Technický list 
SV – Stavbyvedoucí 
TDI – Technický dozor investora 
PJ – Projektant 
SJ – Strojník 
M – Mistr 
SD – Stavební deník 
ZS – Zařízení staveniště 
TSP – Tělesně postižený 
STL – Středotlaká 
VPC – Vápeno-cementová 
PTH –Porotherm 
NN – Nízké napětí 
HUP – Hlavní uzávěr plynu 
OOPP – Osobní ochranné pracovní pomůcky 
SDK – Sádrokarton 
KZP – Kontrolní a zkušební plán 
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

S1 – SKLADBA PODLAHY 1.NP – VINYL 

S2 – SKLADBA PODLAHY 1.NP – DLAŽBA 

S3 – SKLADBA PODLAHY 2.NP – VINYL 

S4 – SKLADBA PODLAHY 2.NP – DLAŽBA 

V01 – VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

TABULKA KZP PRO PODLAHY 

ČASOVÝ PLÁN - CONTEC 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET – BUILDpower 

BILANCE PRACOVNÍKŮ 

 


