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Abstrakt v českém jazyce 

 
Bakalářská práce se zabývá řešením dokončovacích prací v polyfunkčním domě. Objekt 

se nachází v Praze na ulici Orebická a jedná se o novostavbu o 20 – ti bytech s 

podzemními garážemi a přízemní prodejnou. V práci řeším rozpočet dané technologické 

etapy a časový plán. Pozornost je dále věnována technologickým předpisům, které se 

zabývají provedením vnitřních omítek, podlah a obkladům. Na tuto část předpisu 

navazuje vhodný návrh stavebních strojů, návrh staveniště, skladování materiálů, 

zajištění bezpečnosti při práci a minimalizující vliv na životní prostředí. 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 
 
The bachelor thesis deals with final works of multifunctional house. The building 

located in the Prague on the Orebická Street, is completely new building of 20 flats  

and underground parking and ground floor store. The aim of this thesis is to analyse the 

budget for the technological phase and timeframe. Also discussed are technological 

regulations concerning plastering, flooring and tiling. The author recommends 

construction machines, building site planning, storage of materials and safety at work 

including minimalising the impact on the environment.  
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ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce řeší technologickou etapu dokončovacích prací 

polyfunkčního domu Orebická se zaměřením na zpracování vnitřních omítek, 

keramických obkladů a provedení podlah. Jedná se o objekt, který se nachází kousek od 

Starého Města v Praze. V této bakalářské práci se budu zabývat technologickým 

předpisem, technickou zprávou řešeného objektu, časovým plánem, rozpočtem dané 

etapy, zařízením staveniště, návrhem strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán pro 

zpracování omítek, keramických obkladů a provedení podlah, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, situace stavby se širšími vztahy dopravních tras, řešení organizace 

výstavby a opatření životního prostředí. 
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1.1 OBECNÉ INFORMACE 

Staveniště objektu je přístupná po místní asfaltové komunikaci. Tato pozemní 

komunikace je přístupná z jednosměrné pozemní komunikace. V řešené technologické 

etapě bude největší dodávkou dovoz pytlovaných materiálů na výrobu omítek, podlah  

a obkladů, pro které je nutné použití nákladního automobilu. Důležitá bude i doprava 

betonové směsi autodomíchávačem. Ostatní materiály je možné dopravovat pomocí 

nákladního automobilu nebo valníku s plachtou. 

Podrobný výkres okolí stavby viz příloha – výkres širší dopravní vztahy. 

 

1.2 PŘEHLEDOVÉ MAPY 

 
 

Obrázek 1 : Poloha stavby v rámci Středočeského kraje a Prahy 

 



- 20 - 

 

 

 

Obrázek 2 : Přesné umístění polyfunkčního domu v Praze 
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Materiál pro omítání bude dovážen z firmy Baumit, spol. s.r.o. které mají sídlo na ulici 

Cukrovarská 864/9, 196 00 Praha. Nabídka firmy jsou vnitřní omítky a veškeré jejich 

doplňky (plastové dilatační profily, rohové lišty, sklotextilní síťovina). Délka trasy je 

12,9 km přes rychlostní silnici R8 a odhadovaná doba cesty je 18 minut. 

 

 

 

Obrázek 3: Řešení dopravy omítek na stavbu 
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Pro dovoz betonové směsi bude sloužit betonárna Praha - Malešice, která se nachází na 

Teplárenské ulici 608/11, 108 00 Praha. Věžová betonárna typ BHS 2,25 + Liebherr 

RIM 1,0 D m3 – s hodinovým výkonem 100 m3 čerstvého betonu. Pro převoz betonové 

směsi bude sloužit autodomíchávač Stetter Basic line AM C o objemu 10 m3. Délka 

trasy je 8,2 km přes silnici II. třídy 12 a odhadovaná doba cesty je 16 minut. 

 

 
 

Obrázek 4: Řešení dopravy betonové směsi na stavbu 
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Svařované sítě (kari sítě) o průměru 6 mm a rozměrech ok 100 x 100 budou dováženy 

od firmy Kondor, která má provozovnu na ulici K Ládví 825/10a, 182 00 Praha 8. 

Svařované sítě budou dováženy nákladním automobilem Man 26.414 s hydraulickou 

rukou HIAB 200 C – 4. Délka trasy je 9,5 km přes silnici I. třídy Argentinská  

a odhadovaná doba cesty je 16 minut. 

 

 

 

Obrázek 5: Řešení dopravy svařované sítě na stavbu 

 

 

POUŽITÁ LITERATURA 
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2.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

2.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 

Místo stavby:      parc. č. 260, ulice Orebická 101, Praha 

Katastrální území:     Praha Žižkov: 727415 

Dotčené parcely:     259, 258, 261 

Charakter stavby:     Novostavba 

Zájmové území:     katastrální úřad Praha 

 

2.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 

Investor:     Statutární město Praha 

Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 

 

2.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Zpracovatel PD:    Projektant: GD Architects  

Černokostelecká 52, 100 00, Praha 10 

Odpovědný projektant:    Ing. arch. Katarina Greco 

      K sokolovně 37/2, 104 00, Praha 10 

 

2.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 

Generální dodavatel:    Imos Brno, a.s. 

Olomoucká 174, Brno 627 00 
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2.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 

Zastavěná plocha:    472 m2 

Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 

PP – hromadné podzemní garáže,  

sklepní kóje, technické místnosti 

      1. NP – polyfunkční vybavenost 

      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 

Výškové osazení:    0,000 = 205,800 m.n.m. Bpv 

Užitná plocha:     3 PP  312,8 m2 

      2 PP  323,3 m2 

      1 PP  369,6 m2 

      1 NP  389,7 m2 

      2 NP  339,6 m2 

     3 NP  339,6 m2 

4 NP  339,6 m2 

5 NP  271,6 m2 

        2685,8 m2 

2.1.6 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01 – Hlavní objekt (polyfunkční dům) 

SO 02 – Vjezd a zpevněné plochy 

SO 03 – Přípojka kanalizace 

SO 04 – Přípojka vodovodu 

SO 05 – Přípojka parovodu 

SO 06 – Přípojka silnoproudu 

 

2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 

2.2.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Pozemková parcela číslo 260 určené k výstavbě leží v Městské památkové zóně Prahy 

Žižkov. Stavební pozemek se nachází v městské části Praha Žižkov. Pozemek je pro 

stavbu vhodný. Staveniště má obdélníkový tvar a je umístěn mezi domy na stavební 

parcele č. 258, 259, 261 v ulici Orebická. Je v souladu s územním plánem města Prahy. 

Na stavební parcele se dříve nacházel bytový dům, který byl v roce 2010 zbourán. 

Budoucí polyfunkční dům bude součástí blokové zástavby na ulici Orebická. Na 
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staveništi se nachází stávající záporová pilotová stěna a to ze tří stran stavebního místa, 

čtvrtá strana je ohraničena ŽB k – cí stávajícího sousedního objektu. 

Pozemek se nachází mezi dvěma komunikacemi, ze severu je to ulice Orebická a z jihu 

ulice Husinecká. Obě komunikace jsou jednosměrné. Na ulici Husinecká, kde je 

vybudováno zařízení staveniště se dostaneme z ulice Seifertova a na ulici Orebická je 

možný příjezd z ulice Husitská. Všechny možnosti pohybu v okolí nově budované 

stavby je znázorněno ve výkresu číslo 1 (Širší dopravní vztahy). 

Zpevněné plochy se nachází před objektem do ulice Orebická i do ulice Husinecká. Na 

ulici Orebická bude řešeno zadláždění chodníku, který bude napojen na stávající průběh 

pěší komunikace (asfaltový povrch) betonovou dlažbou. Chodníkový profil je vymezen 

stávajícím obrubníkem silnice. Dlažba bude plynule napojena na stávající průběh 

chodníků a směrem ke vchodům bude vyspádována tak, aby byly vstupy bezbariérové. 

Oba vstupy do polyfunkčního domu budou v prostoru závětří doplněny o hrubou čistící 

zónu. Chodníkový profil je vždy spádován od hrany domu směrem k silnici. 

 

2.2.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Vzhledem k faktu, že se pozemek plánovaného objektu nachází v památkové zóně 

města, byl návrh projednán s dotčeným orgánem státní správy – Magistrát hlavního 

města Prahy, odbor památkové péče. Záměrem investora je vystavět polyfunkční dům, 

který bude mít v přízemí dvě prodejny a v nadzemních podlažích byty. Stavba bytového 

domu je v souladu s územním plánem města. Území, ve kterém se pozemek nachází, má 

charakter řadové zástavby. Stavba bude sloužit jako moderní nájemní objekt s byty  

a komerčními plochami obchodů a služeb, které se nachází v přízemí. 

 

Objekt má navrženo celkem 8 podlaží a je osazen do svažitého terénu. Výškového 

rozdílu mezi ulicemi Orebická a Husinecká je využito tak, že z ulice Orebická je objekt 

pětipodlažní a z ulice Husinecká je objekt šestipodlažní. Výškově navržený objekt 

zapadá do okolní zástavby. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 3 podlaží podzemní. V 

pěti nadzemních patrech objektu jsou navrženy byty, prodejny a ve třech podzemních 

podlažích jsou hromadné garáže o sedmnácti parkovacích místech. 

Objekt je navržen odpovídajícím požadavkům moderního bydlení. Na části objektu 

bude proveden kamenný obklad v odstínu břidlice. Arkýř ve 4. NP a 5. NP bude 

obložen systémovým hliníkovým plechem, obvodové k – ce 5.NP budou částečně 
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obloženy cortenovým plechem. Na ostatní plochy fasády bude v rámci zateplovacího 

systému použita probarvená omítka. 

 

Jsou navržena okna s plastovými rámy, které budou odpovídat barevnosti hliníkových 

rámů výloh a vstupů do objektu. Dalším výrazným prvkem na fasádě je ocelové 

zábradlí francouzských oken. 

 

Střecha je navržena ve třech úrovních s různým povrchem, a to jako plochá konstrukce s 

extenzivní zelení a částečně s pochozí keramickou dlažbou ve 4. NP a dále pak hlavní 

plochá konstrukce nad 5. NP s finální kačírkovou vrstvou. Kačírek bude sloužit i pro 

střechu dvorní části v 1. NP. 

 

2.3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 

2.3.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je objekt založen na způsob hlubinného 

zakládání. Podkladní beton pro železobetonovou desku bude tloušťky 100mm, z betonu 

C 16/20. Základová deska bude tloušťky 400mm, z betonu C 25/30. Svislé nosné 

konstrukce objektu budou po obvodu objektu podporovány na masivní pilotové stěně 

působící jako konstrukce pro zabezpečení stavební jámy. Piloty jsou průměru 900mm  

a musí se překrývat. Každá druhá pilota je opatřena výztuží. Konstrukce navržené uvnitř 

dispozice budou podporovány na mikropilotách, které budou vetknuty do skalního 

podloží a zároveň budou podporovat železobetonové převázky, které probíhají v liniích 

pod železobetonovými nosnými stěnami a pod železobetonovými sloupy. 

 

2.3.2SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Tloušťka obvodových 

stěn je 300mm a tloušťka vnitřních stěn je 200mm. Byl zde použit beton třídy C 25/30  

a o třídě prostředí XC2.  Stěny v nadzemních podlaží jsou obvodové stěny 

navrženy jako cihelné z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 300 mm a 440 

mm. Ze stejného materiálu jsou navrženy i příčky tloušťky 115 a 140mm. Mezibytové 

stěny jsou provedeny bloky POROTHERM Aku tloušťky 300 mm a 190 mm. 
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2.3.3 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Stropy všech podlaží jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky tloušťky 

240mm. Desky nad 3. PP až 1. PP budou integrovány do obvodové konstrukce působící 

proti zemnímu tlaku vody a budou rovněž provedeny z vodostavebního betonu. 

Navržený beton stropní desky je C 25/30 a výztuž B500B. Překlady nad okenními  

a dveřními otvory jsou navrženy systémové keramické překlady dodavatele zdících 

materiálů Porotherm. Je nutné dodržet přesné pokyny výrobců. 

 

2.3.4 SCHODIŠTĚ 

Konstrukčně je řešeno jako zalomené dvouramenné s podestou, materiálově pak jako 

železobetonové monolitické deskové, podporované stropními konstrukcemi a stěnami 

ztužujícího jádra. Tloušťka ramen a podesty je 180 mm, některá ramena v suterénu tl. 

150 mm. Bude použit beton C 25/30 a výztuž B500B 

 

2.3.5 VÝTAHY 

V objektu se nachází autovýtah jehož šachta bude tvořena železobetonovou 

monolitickou sendvičovou konstrukcí. Jedná se o nákladní výtah s nosností 3600 kg. 

Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je v objektu umístěn jeden osobní 

výtah. Šachta je tvořena opět jako monolitická železobetonová konstrukce. Osobní 

výtah pro maximální počet 8 lidí s nosností 630 kg. 

 

2.3.6 STŘECHA 

Střecha je navržena jako plochá konstrukce s extenzivní zelení a částečně s pochozí 

keramickou dlažbou ve 4.NP a také hlavní plochá konstrukce nad 5.NP s finální 

kačírkovou vrstvou. Kačírek slouží i pro střechu dvorní části v NP. Všechny střešní 

roviny budou odvodněny střešními vpustěmi přes instalační šachtu objektu až do 

veřejné kanalizace a retenční nádrže. Veškeré prostupy hydroizolace musí být řádně 

opracovány dle pokynů výrobce izolace. 

 

Ustálená úroveň hladiny podzemní vody je 4,7m. 
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2.4 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Objekt je situován do stávající městské zástavby, která je napojena na stávající 

městskou dopravní a technickou infrastrukturu. Objekt se nachází mezi dvěma 

jednosměrnými komunikacemi. Ze severu je to ulice Orebická, z jihu pak ulice 

Husinecká. Hlavní vstup do objektu bude z ulice Orebická, který je bezbariérový. Z 

ulice Husinecká je do objektu zadní vchod a vjezd do podzemních garáží. Vjezd do 

garáží bude vybaven autovýtahem a provoz bude řízen semaforem. 

Stavební pozemek bude napojen na veškeré inženýrské sítě. Budou zhotoveny nové 

přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, parovodu, silnoproudu, které jsou uvedeny ve 

výkresu situace.  

 

2.5 ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 

V objektu se nachází 3 podzemní podlaží podzemních garáží o sedmnácti parkovacích 

stání, z toho 2 jsou vyhrazeny pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro ostatní 

obyvatele je možnost parkování v jednosměrných ulicích Husinecká a Orebická. 

 

2.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO 

OCHRANY 

Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nebude 

negativně působit na okolní pozemky ani stavby. Stavba nebude po realizaci zdrojem 

nadměrného hluku, prachu ani jiných škodlivin, nedojde ani ke zvýšení dopravního 

zatížení okolí stavby. Během výstavby dojde v okolí ke zvýšení prašnosti a hlučnosti. 

Jiné škodliviny nebudou během stavby a ani po jejím skončení produkovány. 

 

2.7 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 

V podzemních garážích jsou vyhrazeny parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Dlažba je plynule napojena na stávající průběh chodníků a směrem 

ke vchodům bude vyspádována tak, aby byly vstupy bezbariérové. Bezbariérový přístup 

všech obytných podlaží a všech podzemních podlaží je zajištěn výtahem s výbavou pro 

přepravu osob s omezenou schopností pohybu.  
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2.8 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Před zahájením výstavby bude okolí stavby oploceno a označeno, aby se zamezilo 

vstupu nepovoleným osobám. Před zahájením jakýchkoliv prací, zejména prací 

výkopových, je třeba požádat správce sítí o jejich vytýčení. Zhotovitel musí dodržovat 

podmínky správců inženýrských sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde. Přístup k 

technickým zařízením bude umožněn pouze oprávněným pracovníkům. Přístup na 

střechu bude mít pouze proškolená osoba s oprávněným práce ve výškách. Při práci 

budou dodržována pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, především 

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 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Více informací v části Bezpečnost  

a ochrana zdraví při práci. 
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3.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

3.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 

Místo stavby:      parc. č. 260, ulice Orebická 101, Praha 

Katastrální území:     Praha Žižkov: 727415 

Dotčené parcely:     259, 258, 261 

Charakter stavby:     Novostavba 

Zájmové území:     katastrální úřad Praha 

 

3.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 

Investor:     Statutární město Praha 

Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 

 

3.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Zpracovatel PD:    Projektant: GD Architects  

Černokostelecká 52, 100 00, Praha 10 

Odpovědný projektant:    Ing. arch. Katarina Greco 

      K sokolovně 37/2, 104 00, Praha 10 

 

3.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 

Generální dodavatel:    Imos Brno, a.s. 

Olomoucká 174, Brno 627 00 
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3.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 

Zastavěná plocha:    472 m2 

Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 

PP – hromadné podzemní garáže,  

sklepní kóje, technické místnosti 

      1. NP – polyfunkční vybavenost 

      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 

Výškové osazení:    0,000 = 205,800 m.n.m. Bpv 

Užitná plocha:     3 PP  312,8 m2 

      2 PP  323,3 m2 

      1 PP  369,6 m2 

      1 NP  389,7 m2 

      2 NP  339,6 m2 

     3 NP  339,6 m2 

4 NP  339,6 m2 

5 NP  271,6 m2 

        2685,8 m2 

3.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVENIŠTĚ 

a) Umístění staveniště je dáno stávajícími pozemky. Příjezdová komunikace a přístupy 

na staveniště jsou stávající. 

 

b) Technická infrastruktura bude napojena ze stávajících sítí původního objektu. 

Všechny sítě inženýrských sítí (vedení kabelu NN, jednotné kanalizace, vodovodu, 

plynovodu, veřejné osvětlení, parovodní potrubí, sdělovací kabel, viz výkres situace) 

budou vytýčené oprávněnou osobou. 

 

c) Napojení na zdroj vody bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku v 

místě vodoměrné šachty. Napojení elektřiny bude napojeno k elektrické síti v místě 

sloupku elektrického NN vedení a odtud rozvedeno do elektroměrné a rozvodné skříně 

(elektrorozvaděč). 

 

d) Staveniště novostavby bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, z hlediska 

ochrany a bezpečnosti osob a technických zařízení (dopravní stroje a strojní zařízení pro 

dané technologické etapy). 
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e) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zúčastněných osob. Hlavní prováděcí předpisy 

v oblasti stavebnictví je nařízení vlády 591/2006 Sb., které pojednává o bližších 

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

Další důležité nařízení vlády je vyhláška 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

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

do hloubky. Vyhláška 378/2001 Sb., kterým se stanovuje bližší požadavky na bezpečný 

provoz používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro 

bezpečnou práci a používat všech určených pracovních pomůcek (přilba, pracovní oděv, 

pracovní brýle, ochranné brýle, reflexní vesta, ochranné rukavice, gumové nákoleníky). 

Na rozhodující práce musí být vypracovány technologické postupy a to je povinen 

zpracovat dodavatel stavby. Při pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy dané 

vyhláškou, předpisy prováděcí firmy i požadavky ze strany investora a technologické 

postupy. 

 

f) Při realizaci stavby bude dle běžných zkušeností okolí stavby zatěžováno nejčastěji 

prachem. K zabránění těchto negativních vlivů je nutno dodržovat podmínky, které tyto 

vlivy eliminují. Jsou to zejména doporučení v řešení daného technologického předpisu  

a zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V případě vysoké prašnosti, bude 

oplocení zakryto plachtou. Okolí staveniště bude řádně značeno dopravními značkami  

a provoz bude usměrněn. Značení viz příloha, výkres číslo 1 širší dopravní vztahy. 

 

g) Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je v objektu umístěn jeden 

osobní výtah. Osobní výtah pro maximální počet 8 lidí s nosností 630 kg. 

 

h) Pro materiál je jasně určený prostor na již zhotovené podlaze uvnitř budovy ve 2. PP 

(technické místnosti). Prostor pro skladování materiálu bude uzamykatelný. Dočasný 

sklad materiálu je vyznačen ve výkresu číslo 3 zařízení staveniště. 

i) Objekty zařízení staveniště vyžadují ohlášení. Prostory poskytne vlastník pozemků 

městská část Praha 3, Žižkov. 
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j) Z hlediska bezpečnosti práce musí dodavatel i investor zabezpečit naplnění předpisů o 

ochraně zdraví a bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 

Vyhlášky byli již zmíněné. 

 

k) Je důležité dbát na ochranu hluku a vibracím. Novostavba se nachází v poměrně 

hustě obydlené části Prahy. Je důležité, aby zhotovitel pracoval v časech mimo noční 

hodiny, aby používal ochranné pomůcky a aby nepřekračoval při provozu platné 

maximální přípustné limity. Nejvyšší možné hodnoty přípustné pro běžnou výstavbu 

jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluků a vibrací. 

 

Nejvyšší přípustné limity ekvivalentního akustického tlaku A ve venkovním prostoru: 

Tabulka 1 – Nejvyšší přípustné limity 

 

v čase 6 – 7, 21 - 22 Laeq = 60 dB 

v čase 7 – 21 Laeq = 67,4 dB 

v čase 22 - 6 Laeq = 55 dB 

 

l) Lhůta výstavby jsou přímo odvozeny od složitosti stavby. Doba trvání dle časového 

plánu dokončovacích prací se odhaduje na 10 měsíců, tj. do 02/2017. 

Stávající objekt je osmipodlažní budova  

 

k) Závěrečná kontrolní prohlídka včetně prohlášení shody a revizních zpráv. Termínově 

jsou ve vztahu k charakteru stavby závislé na finančních zdrojích investora. 

 

3.3 POPIS STAVENIŠTĚ 

3.3.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 

Stavba má charakter dokončovacích procesů v polyfunkčním domě. Staveniště se 

nachází v Praze na jednosměrné ulici Orebická na parcele číslo 260. Celková zastavěná plocha 

472 m2. Novostavba bude místo starého bytového domu, který byl zbourán. Objekty a plochy 

zařízení staveniště budou realizovány až po dokončení technologické etapy přípravných 

zemních prací. 

 

3.3.2 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

Veškerá doprava materiálu a stavebních strojů bude na staveniště možná po veřejné 

asfaltové jednosměrné příjezdové komunikaci s dopravním značením, která je vyřešena 
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ve výkrese dopravní řešení tras. Staveništní plocha bude tvořena zhutněným násypem 

frakce 16/32 mm. 

 

3.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Projektovou dokumentaci objektů zařízení staveniště zabezpečuje dodavatel stavebních 

prací. Jako objekty zařízení staveniště budou sloužit stavební kontejnery. Každý 

kontejner má jiné využití. Všechny kontejnery budou umístěny na zpevněnou plochu. 

Objekty zařízení staveniště budou po celou dobu na stejném místě a do konce provádění 

daných technologických etap. Umístění veškerých staveništních objektů je zobrazeno ve 

výkrese zařízení staveniště – výkres číslo 3. 

 

3.4.1 KANCELÁŘKSÝ OBJEKT 

Na staveništi bude umístěn stavební kontejner jako kancelář pro stavbyvedoucího  

a mistry. Stavební kontejner typ 16´ bude pronajat během dané technologické etapy. 

Kontejner se základním vybavením včetně elektroinstalace, topení a připojení na 

internet. K vzhledem k nedostatečnému prostoru na staveništi bude kancelářský 

kontejner rozměrově stejný jako obytný kontejner pro pracovníky. 

 

Obrázek 6: Kancelářský objekt 

 

 

Rozměry a hmotnost 

4885 x 2435 x 2800 

1600 kg 

Rámová konstrukce 
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Ze svařovaných profilů válcovaných za studena, tloušťka 2,5/3 mm, 2 kapsy pro 

vysokozdvižný vozík na podélné straně. 

Podlaha 

podlahová deska – dřevotřísková deska tloušťka 22 mm, dřevěné překližky tl. 21 mm 

podlahová krytina – umělohmotná podlahová krytina tl. 1,5 mm, umělohmotná 

podlahová krytina tl. 2mm, hliníkový rýhovaný plech tl. 3 mm. 

Střecha 

Ze svařovaných profilů válcovaných za studena, tloušťka 3 mm, 4 kontejnerové rohové 

kostky svařované, střešní příčníky ze dřeva, Pozinkovaný ocelový plech s dvojitým 

přehybem tl. 0,60 mm, stropní obložení potahovaná dřevotřísková deska. 

Stěny 

Vnější obložení: profilovaný pozinkovaný a lakovaný plech tl. 0,6mm, minerální vlna tl. 

60 mm 

Vnitřní obložení: Sádrokartonové desky s plechem tl. 10 mm bílá, potahovaná 

dřevotřísková deska tl. 10 mm, dekor světlý dub bílý. 

Dveře 

Pravé nebo levé zavěšení, pro vnitřní nebo vnější otevírání, ocelová zárubeň, křídlo 

dveří z oboustranně pozinkovaných a lakovaných plechů (rozměry dveří 875 x 2000), 

mříž na dveře s bezpečnostním krytem. 

Okna 

Plastové rámy s izolačním prosklením a integrovanými roletami z PVC, Jednoruční 

kování s výklopnou funkcí (rozměry oken 945 x 1200), volitelná okenní mříž  

Elektroinstalace 

Zásuvky v souladu s národními normami IP201/IP442, napětí 230 V / 3 – pólový / 32 

A, frekvence 50 Hz, rozvodná skříň AP, elektrické obvody (světlo, topení, zásuvka), 

zásuvka 2 ks dvojité zásuvky, osvětlení světelné spínače, 2 ks dvojité svítidlo s krycí 

vanou a zářivkami 2 x 36 W 

Montáž 

Kontejnery se pokládají na rovný asfaltový podklad. Pro manipulaci je nutný jeřáb. 

 

3.4.2 SANITÁRNÍ OBJEKT 

Na staveništi bude umístěn sanitární kontejner zajišťující hygienické zázemí staveniště. 

Sanitární kontejner typ PC - 9 bude pronajat během dané technologické etapy. 
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Kontejner obsahuje WC – kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, 

porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda), sprchovací kabina s plastovým závěsem. 

 

Obrázek 7: Sanitární objekt 

Kontejner typu PC – 9 dále obsahuje: 

1 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32A, 1 ks rozvodná krabice 2 x 16A, 1 x 10A, 1 ks 

zářivka 1 x 36W s vanou, 1 ks zářivka 1 x 36 W s vanou, do vlhka, 1 ks zásuvka na 

topení, 1 ks zásuvka na topení, do vlhka, 2 ks zásuvka k umyvadlu, do vlhka, 1 ks 

zásuvka pro bojler, 1 ks vypínač, 1 ks vypínač dvoupákový, do vlhka, 2 ks plastové 

okno, 600/400 mm, sklopné bílé, 1 ks elektrický přímotop 2 kW, do vlhka, 1 ks 

elektrický přímotop 0,5 kW, 1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm, 1 ks 

vnitřní dveře 625/2000 mm, 1 ks bojler 80 l, 1 ks podlahová výpusť, 1 ks ventilátor, 1ks 

odvětrání odpadu, protiskluzná podlaha. 

Montáž 

Kontejnery se pokládají na rovný asfaltový podklad. Pro manipulaci je nutný jeřáb. 

 

3.4.3 OBJEKT ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY 

Na staveništi bude umístěn stavební kontejner, který bude sloužit jako šatna pro 

pracovníky. Stavební kontejner typ 16´ bude pronajat během dané technologické etapy. 

Kontejner se základním vybavením včetně elektroinstalace a topení. Viz kancelářský 

objekt. 
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Obrázek 8: Zázemí pro pracovníky 

 

3.4.4 MOBILNÍ WC 

Na staveništi bude umístěn 2 x mobilní WC typu 6. Kapacita náplně na 850 použití, 

rozměry (š. 1000 x d. 1100 x v. 2300), hmotnost 90 kg. 

 

Obrázek 9: Mobilní WC 

 

3.4.5 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 

Maximální předpokládaný počet pracovníků pracujících zároveň na dané technologické  

etapě:      13 

Profese: 

Stavbyvedoucí    1 

Mistr     2 

Zaučení pracovníci (zedníci)  8 

Pomocní pracovníci   2 

 

Návrh buněk pro zaměstnance: 

1 pracovník  1,25 m2 

10 pracovníků  12,5 m2 

min. 1 buňka šaten, 2 x umyvadlo, sprchový kout, min 2 WC 
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3.4.6 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště bude rozmístěno v rámci oploceného prostoru a popsáno v 

samostatných výkresech zařízení staveniště (výkres viz č. 3), které jsou součástí 

projektové dokumentace. Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením o výšce 

2,0 m. Půdorysný rozměr pro oplocení viz výkres číslo 3 – zařízení staveniště. Oplocení 

bude pronajímat společnost DIXI. Oplocení lze vykrýt neprůhlednými plachtami, které 

omezují průhled na stavbu a zachycují nečistoty unikající ze staveniště. Z mobilního 

oplocení lze vytvořit jednokřídlovou i dvoukřídlovou bránu pro vjezd automobilů. 

Technická data:  rozměr pole 3472 x 2000 mm 

   velikost oka 300 x 100 mm 

   hmotnost 29 kg 

   průměr drátu 3,5 mm horizontálně / 3,5 mm vertikálně 

   průměr trubky 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

 

Obrázek 10: Mobilní oplocení stavby 

 

3.4.7 INFORMAČNÍ TABULE 

Na hranici staveniště bude umístěna informační tabule, kde budou základní informace o 

stavbě. Tabuli zajistí zhotovitel. 

 

3.4.8 SKLÁDKY MATERIÁLU 

Na staveništi je vymezený prostor pro dočasný sklad materiálu, který bude jen pro 

složení materiálu pomocí hydraulické ruky HIAB. Skládky materiálu jsou umístěny 

uvnitř budovy. Při způsobu skladování jsme povinni dodržovat pokyny výrobců 

dodávaných materiálů. 
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3.4.9 OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k pracovní době od 7:00 – 15:00 a vzhledem k době výstavby, která bude 

prováděna převážně v letních měsících, osvětlení bude využito minimálně. 

 

3.4.10 KONTEJNERY NA ODPAD 

Na staveništi se nachází jeden kontejner na odpad, který bude sloužit po celou dobu 

stavebních procesů. Budou sloužit např. pro směsný komunální odpad atd. S veškerým 

odpadem bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákonem 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace odpadu bude dle 

potřeby provedena na skládce komunálního odpadu v Ďáblicích – Květnová 553/52, 

182 02 Praha 8. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru společnosti Kovo group – 

Velvarská 23, 252 62 Horoměřice. Kontejnery budou odváženy vozidly s kontejnerovou 

nástavbou. 

 

Rozměry a hmotnost 

3800 x 2000 x 620 

470 – 630 kg 

 

 

Obrázek 11: Nízký kontejner 

 

3.5 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 

3.5.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Staveniště bude napojeno k elektrické síti v místě sloupku elektrického NN vedení  

a odtud rozvedeno do elektroměrné a rozvodné skříně (elektrorozvaděč) odkud bude 

elektrická energie vedena do jednotlivých staveništních rozvaděčů pomocí kabelů. 
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Stanovení maximálního zdánlivého příkonu pro technologickou etapu dokončovacích 

prací se vypočte ze vztahu: 

S = (K/cos μ)*(β1 * ΣP1 + β2* ΣP2 + β3 * ΣP3)   

S – maximální současný zdánlivý příkon  

K - koeficient ztrát napěti v síti (1,1) 

β1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2 - průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětleni (1,0) 

β3 - průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětleni (0,8) 

P1 - součet štítkových výkonů elektromotorů 

P2 - součet výkonů venkovního osvětleni 

P3 - součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel 

Pro - řešení potřeby daných technologických etap bude elektrická energie spotřebována 

jednotlivými pracovními nástroji.  

Největší příkon má ruční elektrická řetězová pila Bosch – 1,8 kW a úhlová bruska 

Bosch – 1,5 kW. V případě současného provozu bude spotřeba elektrické energie 3,3 

kW. 

 

Obrázek 12: Staveništní rozvaděč 

3.5.2 VODA 

Staveniště bude napojeno na nově vybudovanou vodovodní přípojku v místě vodoměrné 

šachty. Jedná se o dočasné napojení. Přípojka bude mít vlastní vodoměrnou soustavu 

s uzavíracími armaturami. Současně s napojením stavební buňky bude provedeno i 

jedno venkovní vyústění na povrch pro možné připojení hadic. Bude použita pro 

zásobování sanitárního objektu a pro provozní účely staveniště.  
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Výpočet vteřinové potřeby vody se vypočte ze vztahu: 

Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600) l/s 

Qn – vteřinová spotřeba vody 

Pn – spotřeba vody v L na směnu 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t – je doba, po kterou je voda odebírána (hod) 

Voda pro výrobu omítek: Qa = 8710/(8*3600)=0,45 l/s → DN=25 mm 

Voda pro soc. a hygien. Účely: Qb=9*50*2,7/(8*3600)=0,042 l/s → DN=15 mm 

 

3.6 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 

3.6.1 STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 

Plocha staveniště bude ještě před osazením  všech staveništních objektů srovnána  

a zajištěna kamenivem frakce 16/32, které bude dostatečně zhutněno a bude sloužit pro 

objekty staveniště.  

 

3.6.2 PARKOVÁNÍ PRO POTŘEBY STAVBY 

Pro nedostatečný prostor na staveništi je vyhrazeno parkování pro účastníky s realizací 

objektu mimo zařízení staveniště. Viz výkres č. 1 širší dopravní vztahy. 

 

3.6.3 STAVEBNÍ VÝTAH 

V objektu se nachází autovýtah jehož šachta bude tvořena železobetonovou 

monolitickou sendvičovou konstrukcí. Jedná se o nákladní výtah s nosností 3600 kg. 

 

3.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všechna opatření a řešení dané stavby týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

jsou uveden v části Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

3.8 VYBUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště, které se bude využívat během řešených technologických etap 

dokončovacích prací, bude zhotoveno již z doby hrubé vrchní stavby. Jelikož je 

budovaný objekt v blokové zástavbě, nebude probíhat žádné odstranění deponií po 

zemních pracích, proto zařízení staveniště zůstává stejná. 

Hlavní komunikace na staveniště vede po veřejné asfaltové jednosměrné příjezdové 

komunikaci s dopravním značením. Na staveništi se budou budovat podkladové 
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zpevněné plochy pro stavební kontejnery a ostatní zpevněné a odvodněné plochy. Na 

zpevněné plochy budou převezeny již smontované kontejnery pomocí nákladního 

automobilu MAN 26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4. 

Náklady na zařízení staveniště mohou někdy sehrát rozhodující úlohu při stanovení 

ceny ve výběrovém řízení. Je možné dohodnout procento z fakturovaných nákladů 

stavby, případně tyto náklady zahrnout do dohodnuté ceny za dílo. K nákladům na 

zařízení staveniště se musí počítat s náklady na zpracování projektové dokumentace 

zařízení staveniště, nájemné z pronajatých objektů (kontejnery), náklady dodatečné 

úpravy objektů, které využíváme jako zařízení staveniště, náklady na montáž  

a demontáž, náklady na energii tj. vodu, elektřinu, případně náklady na vytápění 

objektů, náklady na ostrahu zařízení staveniště. Způsob jak budou tyto náklady 

fakturovány, se dohodne ve smlouvě o dílo. Náklady výstavby zařízení staveniště bude 

trvat přibližně 3 dny a svou hodnotou bude odpovídat 3 % z celkových nákladů stavby 

což bude činit přibližně 0,380 mil. Kč. 

Po ukončení prací na staveništi zajistí hlavní zhotovitel likvidaci ZS a opravu všech 

ploch, které byly v průběhu prací využívány a poškozeny. Tzn. odvoz mobilních 

kontejnerů, sila, mobilního oplocení. V případě prokázání poškození veřejných 

komunikací, musí je zhotovitel uvést do původního stavu. Konečná úprava bude 

výstavba betonové zámkové dlažby. 

 

3.9 LIKVIDACE ODPADU 

Při realizaci daných technologických etap provádění omítek, keramické dlažby, 

vinylové podlahy a keramických obkladů nebudou zaznamenány žádné nebezpečné 

odpady, pouze běžný stavební odpad. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 

Sb. Je nutné třídit odpady dle jejich nebezpečnosti, dle katalogu odpadů, a ukládat 

odpady na předem připravená a označená místa shromažďování odpadů. Dodržovat 

zákaz pálení odpadů a stavebních zbytků. Minimalizovat vznik odpadů. Poloha 

odpadního kontejneru na odpad je zobrazeno ve výkrese číslo 3 – zařízení staveniště 

Vzniklé odpady při realizaci technologických etap: 

Likvidace odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního odpadu 

v Ďáblicích – Květnová 553/52, 182 02 Praha 8, která je od stavby vzdálená 11 km.  

Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru společnosti Kovo group – Velvarská 23, 

252 62 Horoměřice vzdálená 15 km. 
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Tabulka 2 – Stavební odpad 

 

NÁZEV ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO 

STAVEBNÍ SUŤ 17 01  03 

PLASTOVÝ OBAL 17 02 03 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 20 30 30 

PAPÍR 17 15 01 

DŘEVO 17 02 01  

CIHLY 17 01 02 

BETON  17 01 01 

ŽELEZO A OCEL 17 04 05 

KERAMIKA 17 01 03 

 

Žádný z uvedených odpadů není řazen do kategorie nebezpečných odpadů. 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

4.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 

Místo stavby:      parc. č. 260, ulice Orebická 101, Praha 

Katastrální území:     Praha Žižkov: 727415 

Dotčené parcely:     259, 258, 261 

Charakter stavby:     Novostavba 

Zájmové území:     katastrální úřad Praha 

 

4.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 

Investor:     Statutární město Praha 

Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 

 

4.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Zpracovatel PD:    Projektant: GD Architects  

Černokostelecká 52, 100 00, Praha 10 

Odpovědný projektant:    Ing. arch. Katarina Greco 

      K sokolovně 37/2, 104 00, Praha 10 

 

4.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 

Generální dodavatel:    Imos Brno, a.s. 

Olomoucká 174, Brno 627 00 

 

4.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 

Zastavěná plocha:    472 m2 

Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 

PP – hromadné podzemní garáže,  

sklepní kóje, technické místnosti 

      1. NP – polyfunkční vybavenost 

      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 

Užitná plocha:     2685,8 m2 
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4.1.6 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Rezidence Orebická se nachází v Praze na jednosměrné ulici Orebická, na parcele č. 

260. Hranice pozemku jsou zakresleny v koordinační situaci. Stavba bude sloužit jako 

moderní nájemní objekt s bydlením a plochami obchodů a služeb, které se nachází v 

přízemí. Objekt má navrženo celkem 8 podlaží a je osazen do svažitého terénu. 

Výškového rozdílu mezi ulicemi Orebická a Husinecká je využito tak, že z ulice 

Orebická je objekt pětipodlažní a z ulice Husinecká je objekt šestipodlažní. Výškově 

navržený objekt zapadá do okolní zástavby. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 3 

podlaží podzemní. V pěti nadzemních patrech objektu jsou navrženy byty, prodejny  

a ve třech podzemních podlažích jsou hromadné garáže o sedmnácti parkovacích 

místech. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je objekt založen na způsob 

hlubinného zakládání. Stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

Stěny v nadzemních podlažích jsou obvodové stěny navrženy jako cihelné z 

keramických tvárnic POROTHERM. Stropy všech podlaží jsou navrženy jako 

monolitické železobetonové desky. Schodiště je konstrukčně řešeno jako zalomené 

dvouramenné s podestou. Střecha je navržena jako plochá konstrukce s extenzivní 

zelení a částečně s pochozí keramickou dlažbou ve 4.NP a také hlavní plochá 

konstrukce nad 5.NP s finální kačírkovou vrstvou. Parcela se nachází vedle místní 

komunikace, která usnadňuje příjezd veškeré techniky. Ustálená úroveň hladiny 

podzemní vody je 4,7m. 

 

4.1.7 O PROCESU 

Technologický předpis řeší provedení vnitřních omítek v objektu polyfunkčního domu. 

Betonové konstrukce v nadzemních podlažích budou opatřeny štukovou omítkou, 

penetrací a bílou výmalbou. Cihelné zdivo bude opatřeno vápenocementovým 

postřikem, na který se nanese jádrová omítka univerzální i pod obklady. Finální vrstva 

omítky bude štuk. Vnitřní omítka vápenocementová jádrová bude v místech budoucích 

obkladů prováděna ruční metodou. V ostatních místnostech bude omítka zhotovena 

strojním způsobem. Podkladem pro omítky bude cihelné zdivo a betonová konstrukce. 

 

4.2 MATERIÁLY 

Při převzetí materiálu bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát, nebo schvalovací 

protokol. Celkové množství bylo spočítáno v programu Build Power. 
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4.2.1 VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU 

Vápenocementová omítka, baumit štuková omítka  

Celková potřebná plocha:  6700 m2 = 20 m3 

Spotřeba:    3,6 kg/m2 

1 pytel:    25 kg, 54 pytlů/paleta = 1350 kg 

Celkové potřebné množství:  24120 kg x 10% ztratné = 26,53 t = 1061 pytlů/20 

palet 

 

Vápenocementová omítka, baumit primo L – jádrová omítka univerzální i pod 

obklady 

Celková potřebná plocha:  7060 m2 = 106 m3 

Spotřeba:    12 kg/m2 

Objem sila:    22 m3 

Celkové potřebné množství:  84720 kg x 10% ztratné = 93,20 t (5 sil) 

 

Přednástřik pod vápenocementové omítky, baumit – cementový podhoz (tzv. špric) 

Celková potřebná plocha:  7060 m2 = 22 m3 

Spotřeba:    7kg/m2 

Objem sila:    22 m3 

Celkové potřebné množství:  49420 kg x 10% ztratné = 54,40 t (1 silo) 

 

Apu lišta Etics popular, baumit – plastové dilatační profily (ukončení omítky u 

okenního rámu) 

Celková potřebná délka:  391,21 m 

Délka profilu:    2,4 m  

Celkové potřebné množství:  163 ks x 5% ztratné = 170 ks  

Balení po 50 ks:   3,5 balení 

 

Rohový profil Etics Alu, baumit – hliníková rohová lišta se síťovinou (Slouží k 

ochraně, stabilizaci a přesnému ukončení hran a plní i funkci perlinky) 

Celková potřebná délka:  619,85 m 

Délka profilu:    2,5 m 

Celkové potřebné množství:  225 ks x 5% ztratné = 237 ks 

Balení po 50 ks:   5 balení 
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Akrylový štukový tmel – pro štukové omítky a spáry mezi schodištěm, rámy oken  

a zdivem 

Celková potřebná délka:    391,21 m 

Délka a šířka spáry:   3/2 mm 

Celkové potřebné množství:  391,21 x 3 x 2 x 5% ztratné = 2465 ml 

Objem 1. kartuše:   310 ml 

Počet kusů v kartonu 12 ks:  2465/310 = 8 kartuší / 12 = 1 karton 

 

Sklotextilní síťovina (perlinka) Duo tex, baumit– pro vyztužování, zateplování  

a překrytí dvou různých materiálů 

Celková potřebná délka:  614,97 m 

Spotřeba:    1,1 bm/m2 

Celkové potřebné množství:  614,97 x 1,1 = 676,5 m2 x 5% ztratné = 710 m2 

1 role 45 m2:    16 rolí 

 

Lepící a stěrková malta Duo contact, baumit – pro lepení sklotextilní síťoviny 

Celková potřebná plocha:  710 m2 

Spotřeba:    3 – 4kg/m2 

1 pytel:    25 kg, 54 pytlů/paleta = 1350 kg 

Celkové potřebné množství:  2840 kg x 10% ztratné = 3,12 t = 125 pytlů/3 

palety 

 

Cementový nástřik a vápenocementová omítka jádrová bude na staveništi dopravena 

pomocí strojní sestavy. Vápenocementová omítka štuková bude složena v pytlech na 

paletách. Spotřeba postřiku je 7kg/m2 při tloušťce 3 mm. Spotřeba omítky jádrové i pod 

obklady je 12 kg/m2 s tloušťkou 15 mm. Štuková omítka má spotřebu 3,6 kg/m2 s 

tloušťkou 3 mm. Součástí dodávky musí být certifikát výrobku a návod technologie 

postupu provádění.  

 

Doplňkový a výztužný materiál 

Omítník ocelový 

Zakrývací fólie  

Maskovací PVC lepicí páska 

 



- 52 - 

 

4.2.2 DOPRAVA MATERIÁLU 

PRIMÁRNÍ 

Dovoz všech materiálů na stavbu zajistí hlavní dodavatel. Pytlovaná směs Baumit (štuk, 

lepící stěrková hmota) bude na staveniště dovezena spolu s drobným materiálem jako je 

omítník ocelový, apu lišta, rohová omítková lišta, zakrývací fólie, lepící PVC páska, 

sklotextilní síťovina (perlinka), akrylový štukový tmel na nákladním automobilu MAN 

26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C - 4, která bude zajišťovat vykládání 

materiálu na staveništi dle potřeby. Popřípadě pro drobný materiál bude k dispozici pro 

rychlý způsob dopravy Renault Midlum. Materiál bude na stavbu dovážen na paletách 

zajištěný proti rozsypání pásky a PE smršťovací fólií. Vápenocementové omítky 

(jádrové a cementové) budou na staveniště zásobovány pomocí cisterny – 

silodofukovače MAN TG-A 35.430 M 8×4 SILO. Sila suchých omítkových směsí 

budou dovezena na staveniště silosklápěčem Scania P420 CB 8x4 HHZ. Přefouknutí 

bude provedeno pomocí kompresoru stlačeným vzduchem. 

 

SEKUNDÁRNÍ 

Dopravu materiálu na staveništi do určitých místností pro daný technologický postup 

obstarává strojní sestava. Bude záviset na rychlosti prováděné práce a bude ji obstarávat 

strojní souprava. Manipulace s pytlovanou suchou směsí a drobného doplňkového 

materiálu (lišty, omítníky, síťoviny, folie) bude probíhat ručně, případně za použití 

koleček či paletového vozíku. Do jednotlivých podlaží bude drobný materiál přepraven 

pomocí osobního výtahu s maximální nosností 630 kg. Vápenocementová omítka bude 

k místům jejich zpracování dopravovat potrubím pneumatický dopravník Silomat M – 

tec F 100 a strojní omítačka Duo – mix. 

 

4.2.3 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Na staveništi je zpevněná, odvodněná, vnitrostaveništní komunikace. Suchá směs pro 

cementový nástřik a jádrová omítka bude skladována v sile, která bude umístěna dle 

výkresu zařízení staveniště. Pytlovaná suchá směs bude skladována na paletách na již 

zhotovené podlaze (úprava betonu kletováním) ve 2. PP (sklepní kóje, technické 

místnosti). Bude skladována zakrytá fólií, aby nedocházelo k znehodnocení směsí 

vlivem vlhkosti. Drobný materiál je nutné chránit proti znečistění. Skladovaný prostor 

bude uzamykatelný. Část materiálu je možné skladovat v místnostech, kde bude 

probíhat omítání. 
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4.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před omítáním vnitřních stěn stavby, bude dokončena první fáze výstavby tj. dokončení 

hrubé stavby. Dokončení obvodového pláště, výstavba vnitřních dělících stěn 

(rovinatost +-/2 mm na 2m ve vodorovném a svislém směru), osazení okenních  

a dveřních otvorů (pouze ocelové zárubně). Dále musí být provedeny staveništní 

přípojky a rozvod elektrické energie a vody, které budou omítkou zakryty. Pracoviště 

převezme stavbyvedoucí nebo jiná pověřená odpovědná osoba zhotovitele omítek od 

technického dozoru investora (TDI). Podklad pro omítání musí být řádně vyzrálý, 

pevný, suchý, čistý, bezprašný, bez uvolňujících se částí a bez mastnot. O převzetí bude 

vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku. 

 

4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Omítací práce budou probíhat pouze za vyhovujících klimatických podmínek, což je 

teplota prostředí neklesajících pod +5°C a neměla by překročit teploty vyšší +30°C, při 

níž omítka rychle tuhne a práce s ní je obtížnější. Omítání není možné provádět za 

mrazu na zmrzlý podklad. Povrch zdiva musí být soudržný a čistý bez prachových 

částic a mastnoty. Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00. Přístupové cesty musí být 

udržovány v bezpečném a čistém stavu. Na staveništi je umožněn vjezd a výjezd 

uzamykatelnými vraty, které jsou opatřeny bezpečnostními tabulkami se zákazem 

vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Stavební plocha musí být uklizena  

a zbavena hrubých nečistot. Montážní prostor musí být dostatečně prosvětlen, není-li 

tomu tak je nutno uměle osvětlovat plochu a to pomocí LED/Halogenových světel, která 

uložíme do rohu místností do volného prostoru. Při omítání stěn bude nutno je 

přesouvat. Elektrická energie bude dodávána z vystavěné rozváděcí skříně (tzv. 

antoníček, 220/380 V). Z nich bude napájena strojní omítačka. Pro napojení strojní 

omítačky na zdroj vody bude sloužit 3/4´´ hadice s rychlospojkou. Základní hygienické 

potřeby budou zajištěny mobilními WC a sanitárním kontejnerem. Nedílnou součástí při 

zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu 

zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být oprávněni pro danou 

činnost a proškoleni BOZP. 
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4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Profese    Počet pracovníků 

Pracovníci zajišťující dopravu:   

Obsluha siloslápěče    1 

Obsluha silodofukovače   1 

Obsluha nákladního automobilu  1 

Pracovní četa: 

Vedoucí čety (omítkář)   1 

Omítkář     7 

Pomocný pracovník    5 

 

Pracovníci jsou kvalifikovaní zedníci a musejí mít platná osvědčení o způsobilosti 

profese. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy 

práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 

 

4.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Pro provádění omítek budou použity běžné mechanizační a pomocné prostředky. Je 

nutné, aby pracovníci při práci používali vhodné stroje a nářadí a to takové, které 

vyhovuje svou konstrukcí a technickým stavem předpisům bezpečnosti práce 

a technických zařízení. Toto nářadí bude používáno pouze k účelům, pro které je 

vyrobeno. 

 

4.6.1 STROJE 

Silosklápěč - Scania P420 CB 8x4 HHZ  

Technické specifikace: 

Zdvihový objem 11 700 cm3 

Největší výkon 309 kW/1900 min-1 

Maximální technické zatížení 43t 

 

Silodofukovač - MAN TGA 35.430 M 8×4 SILO 

Technická specifikace: 

Celková (maximální) hmotnost [kg] 35 t. 

Výkon motoru [kW] 316 kW 

Objem 30m3 

 

 

 



- 55 - 

 

Pneumatický dopravník - Silomat M-tec F 100 

Technická specifikace: 

Výkon kompresoru cca 100 m3/h 

Osazeno motorem o příkonu 5,5 kW / 380 V 50 Hz 

Hmotnost F 100: cca 225 kg 

 

MAN TGA 26.460 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4 

Technické specifikace: 

Zdvihový objem 12 816 cm3 

Výkon motoru [kW] 460 kW 

Celková (maximální) hmotnost 26 000 kg 

 

Strojní omítačka Duo-mix 

Technické specifikace: 

Standardní dopravované množství: 5-50 l/min 

Dopravní vzdálenost: až 60 m  

Dopravní výška: až 30 m  

Dopravní tlak: až 30 bar  

Hnací motory dopravní části: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz 

Směšovací a čerpací část: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz 

 

Renault Midlum 

Technické specifikace: 

Zdvihový objem 4116 m3 

Celková hmotnost 7490 kg 

Nosnost 2850 kg 

Výkon motoru 128 kW 

 

4.6.2 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 

Míchadlo Extol Premium MX 1600 DP 

Příkon: 1600 W 

Elektrické napájení: 230V/50Hz 

Dva rychlostní stupně: 180-380/min,300-650/min 

Průměr míchacího koše: 140mm 

Délka míchací metly: 600mm 

Hmotnost: 4,5kg 

Hmotnost míchané směsi: 25-80kg 

 

Vysavač BOSCH GAS 15 L 

Hmotnost: 6,0kg 

Rozměry: 440x376x482 

Příkon: 1200 W 
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4.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ 

Paletový vozík GT26T 

Svinovací metr 5 m  Kozové lešení – stavební koza 10 ks + fošna 50/160 dl. 4m 

15ks 

Kleště 10 ks   Škrabák plošný 10ks 

Zalamovací nůž 10 ks  Hladítko nerezové 10ks 

Vodováha 2m 10 ks  Hladítko filcové 10ks 

Vodováha 0,6m 10 ks  Kolečko 

Lžíce 10 ks 

Naběračka 10 ks 

Zednické kladivo 10 ks 

Zednická štětka 10 ks 

Malířský váleček 5 ks 

Kbelík 10 ks 

 

4.6.4 OCHRANNÉ POMŮCKY 

Pracovní obuv       Ochranné brýle 

Pracovní oděv       Gumové nákoleníky 

Reflexní vesta       Ochranné rukavice 

Ochranná přilba 

 

4.7 PRACOVNÍ POSTUP 

Za převzetí materiálu ručí stavbyvedoucí. Přebírka bude zaznamenána do stavebního 

deníku. Před zahájením omítacích prací je nutné zřízení kozového lešení, který musí mít 

dostatečnou stabilitu a pevnost. Dalšími důležitými faktory je příprava podkladu, 

osazení dilatačních lišt (apu lišt), ochrany výplní otvorů, osazení rohových omítacích 

lišt, osazení omítníků, osazení sklotextilní síťoviny (perlinky). 

 

4.7.1 ZŘÍZENÍ KOZOVÉHO LEŠENÍ 

 Veškeré lešení bude sestavováno z vnitřku stavby. Před postavením lešení 

vyčistíme pracoviště. Lešení sestaví pracovníci pod dozorem vedoucího čety  

a bude sloužit pro očištění podkladů, osazování apu lišt, rohových lišt, omítníků 

a samotné omítání stěn a stropů. Kozové lešení se bude skládat ze 4 fošen, které 

si budou pracovníci přemisťovat dle jejich potřeb. Lešení bude od omítaných 

stěn ve vzdálenosti 0,2 m, aby nepoškodily omítaný povrch. 

4.7.2 PŘÍPRAVA PODKLADU 

 Omítka se bude nanášet na rovný cihelný a betonový povrch, který se 

přednástřikem musí navlhčit. Podklad z keramických tvárnic musí mít 
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maximální vlhkost 4%. Podklad nesmí být promrzlý, odpuzovat vodu, prašný, 

mastný a obsahovat soli. Betonový povrch musí být vyzrálý a pevný. Případné 

nerovnosti se seškrábnou. To stejné platí i pro keramický povrch stěn. 

4.7.3 OSAZENÍ DILATAČNÍCH LIŠT A OCHRANY VÝPLNÍ 

OTVORŮ 

 Samolepící lišta z neměkčeného PVC s těsnícím páskem a integrovanou 

síťovinou. Před nanášením omítek budou osazeny na rámy výplní otvorů 

plastové dilatační profily (APU lišty), která slouží k přesnému ukončení omítky 

u okenního rámu a zabraňuje vytvoření trhlin mezi omítkou a oknem. Profily 

budou zkracovány dle rozměrové potřeby pomocí zalamovacího nože. Po 

osazení dilatačních lišt je nutné vyplnit spáry mezi okenním rámem a zdivem 

akrylovým tmelem, který je po vyzrání lehce přetíratelný (vyzrání tmelu 1 mm 

za 24 hod). Před omítáním se ocelové zárubně a okenní rámy natřou mýdlovou 

vodou nebo ochranným lakem, aby se z nich nastříkaná malta lépe odstraňovala. 

 

  

Obrázek 13: Apu lišta 

 

 

4.7.4 OSAZENÍ ROHOVÝCH OMÍTACÍCH LIŠT 

 Rohové omítkové profily jsou hladké a částečně děrované stavební profily. Úhel 

vnitřního rohu má mít velikost 90° popřípadě 135°. Slouží k ochraně, stabilizaci  

a přesnému utváření hran. Lišty budou osazeny do všech rohů objektu na místa u 

schodišť, ostění a nadpraží výplně otvorů či jednotlivých svislých konstrukcí. 

Rohová lišta bude do vrstvy omítky dostatečně zatlačena buďto pomocí malého 

množství cementu nebo zatlučením hřebíků, které ale musí být po zatvrdnutí 
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cementového postřiku vytaženy. Osazení rohových lišt bude probíhat minimálně 

1 den před samotným omítáním z důvodu dostatečně zatvrdlé malty (cementový 

postřik). 

 

       Obrázek 14: Rohová lišta 

 

4.7.5 OSAZENÍ PERLINKY 

 Nanášíme tam, kde je styk dvou různých materiálů (žb, pb a keramická stěna) 

Nejprve je nutno navlhčit potahovanou zeď, jinak podklad vysaje z nanášeného 

lepidla vodu a lepidlo popraská. Na vlhkou zeď naneseme lepidlo na stěnu 

směrem zezdola nahoru a zatlačíme pásy armovací tkaniny do pojícího tmelu. 

Při této příležitosti nám může dobře posloužit nerezové hladítko, kterým lze 

tkaninu lépe vnořit do stěrkové hmoty. Abychom se vyvarovali zvlnění perlinky, 

stěrkujeme od středu ke kraji (jako bychom dělali stromeček). Armovací tkaninu 

odmotáváme od shora dolů. Napojení dalších částí se provádí s přesahem 

minimálně 5 cm (10 cm), díky čemuž zamezíme trhlinám. Přebytečnou perlinku 

je možné ustřihnout nůžkami. 

 

      

    

              Obrázek 15: Lepící a stěrková malta              Obrázek 16: Perlinka 
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4.7.6 OSAZENÍ OMÍTNÍKŮ 

 Lištový omítací systém vyroben z ocelového pozinkovaného jeklu. Omítníky 

jsou od sebe umístěné 1,2 m – 1,5 m. Skládá se ze dvou a půl metrových lišt, 

které jsou nastavitelné, díky kterým můžeme vytvořit požadovanou rovinu. 

Součástí základní sady jsou spojky se šrouby umožňující nastavení lišt, závěsné 

vruty a vyrovnávací matky. Každá z lišt je opatřena nahoře i dole zámkovým 

otvorem, díky nimž se lišta zavěsí na závěsné šrouby upevněné do zdi. Lištu 

přiložíme ke zdi a v horním zámkovém otvoru označíme místo pro upevnění 

závěsného šroubu. Dále vyvrtáme do cihly otvor a do něho pomocí aku 

šroubováku upevníme vrut opatřený vyrovnávací matkou. Zrovna tak 

postupujeme i u spodního otvoru. Nyní už máme připravené oba závěsné body  

a omítník na ně zavěsíme. Tímto způsobem jsme schopni během chvíle upevnit 

omítací lišty a pak už jen za pomocí křížového šroubováku přitahováním nebo 

povolováním jednotlivých stavitelných šroubu nastavíme do požadované roviny. 

Vzájemné vyrovnání omítníku docílíme dostatečně dlouhou rovnou latí. 

Vytvoření požadované roviny ještě zabráníme případnému prohnutí omítníku 

upevněním prostředního šroubu. Dotažení vyrovnacích matek celý omítníkový 

systém zafixujeme. Systém je opatřen nástavci, kdy na omítací lištu nasadíme 

další lištu a tak můžeme vyrovnat jakkoliv velkou plochu. Tento systém 

můžeme použít opakovaně. Po omítnutí lišty jednoduše vyjmeme, umyjeme  

a utřeme a můžeme je znovu použít. Podle takto připravených vodících omítníků 

se urovnává jádrová vrstva omítky. Po nanesení jádrové vrstvy se omítníky 

odstraní a vzniklé rýhy se zamáznou maltou. 

 

 

Obrázek 17: Osazení omítníku 
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4.7.7 POSTŘIK CEMENTOVÉ MALTY 

 Před začátkem omítání musí být ještě na stěnách a stropě proveden přednástřik 

(tzv. špric). Po navlhčení se povrch opatří podhozem cementovou maltou 

Baumit. Postřik se nanáší záměrně nerovnoměrně, ve stříkancích a jeho úkolem 

je zdrsnit povrch. Přednástřik se provede v tloušťce maximálně 3 mm a provede 

se tak, aby byl zakryt celý povrch (stěny, stropy). Po úplném nanesení postřiku 

musí být dodržena technologická pauza. 

4.7.8 PROVEDENÍ JÁDROVÉ VRSTVY 

 Jádrová omítka se bude provádět pouze na betonový a keramický podklad. 

Nanášení jádrové omítky bude prováděno strojně, za využití strojní omítačky 

Duo – mix, na kterou bude připevněna omítací pistole. Přísun suché směsi do 

omítačky ze sila zajistí kompresor Silomat M – TEC F 100. Omítka bude 

nanášena ve vodorovných pruzích v tloušťce přibližně 15 mm což závisí na 

rovnosti podkladní plochy. S nahazováním se začíná u prováženého omítníku  

a postupuje se v pruzích od podlahy směrem vzhůru. Nanesenou omítku budou 

pracovníci co nejdříve po jejím nanesení zarovnávat strháváním pomocí 

vodováhy nebo širší latě. Nerovný povrch strojně nebo ručně nahozeného jádra 

se strhává širší latí vedenou po omítnících, zaručujících předepsanou tloušťkou 

jádra a jeho přesnou rovinu. Strhávací lať se sune po omítnících zdola nahoru 

šikmými pohyby ze strany na stranu. Nejprve se vede v mírném sklonu tak, aby 

se malta po zdivu hranou latě dobře rozetřela. Potom omítkář lať vyrovná  

a maltu strhává. Jádro se strhává co nejdříve po nahození, aby nezaschlo. Pak se 

zhruba uhladí dřevěným hladítkem, ale tak, aby povrch zůstal drsný a štuková 

vrstva na něm dobře držela. Hrany koutů a rohů musí mít řádný tvar a napojení 

stěny se stropem musí být pravoúhlé. Při styku dvou různých materiálů 

(keramická tvarovka, beton) bude z důvodů zamezení trhlin styk překryt 

armovací sítí. Musí být zajištěn dostatečný přesah. 

 

4.7.9 TECHNOLOGICKÁ PAUZA 

 1 mm = 1 den = 15 mm = 15 dnů technologická přestávka. Je důležité pauzu 

dodržet. Při nedržení může následovat popraskání a znehodnocení jádrové 

vrstvy. 
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4.7.10 PROVEDENÍ ŠTUKOVÉ VRSTVY 

 Jádrová omítka tvoří podklad pro vnitřní štuk. Podklad musí být pevný, drsný, 

vyzrálý, objemově stabilizovaný a zbavený prachu. Po uplynutí jasně dané 

technologické přestávky se suchá maltová směs vsype do omítacího stroje, kde 

se důkladně smíchá s vodou, až vytvoří hladkou hmotu. Směs se nanáší pomocí 

pistole stejně jako při nanášení jádrové omítky. Tloušťka štuku je minimálně 3 

mm. Vyhlazení štukové vrstvy se provede krouživými pohyby dřevěného 

hladítka. Pak omítkář vyhlazuje omítku táhlými pohyby ocelového hladítka. 

Přitom rovnoměrně tlačí na celé hladítko, čímž se zatlačují zrnka písku a do 

povrchu štukové vrstvy se dostává více pojiva. Povrch omítky se slévá v 

hladkou celistvou vrstvu. Poté provede omítkář konečnou úpravu povrchu 

plstěným hladítkem (zednickým). Za stálého mírného kropení štuku vodou 

krouživými pohyby jej zlehka vyhladí a sjednotí. V místech, kde se budou 

provádět obklady, se štuková vrstva neprovádí. Lešení pro provedení omítky nad 

výšku 1,2 m bude zřízeno kozové lešení + fošny. Opět následuje technologická 

pauza pro dostatečné vyzrání omítky. Musíme dodržet technologickou pauzu 

1mm/den. 

 

4.7.11 PROVEDENÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

 Po dokonalém vyschnutí štukové omítky lze provádět konečnou povrchovou 

úpravu jako například disperzní interiérovou malbu nebo tapety. 

 

4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Při vstupní kontrole se zkontrolují předchozí ukončené procesy. Investorem musí být 

převzata dokumentace o provedení hrubé stavby. Bude se kontrolovat tvar stavební 

konstrukce, rovinnost povrchu, který má být omítán (+- 5mm/2m), osazení jednotlivých 

prvků (dveřní, okenní otvory), dále se bude kontrolovat materiál nutný ke zhotovení 

vnitřních omítek (počty pytlů, správnost dodaného materiálu, případně jejich poškození 

při přepravě od dodavatele). Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí a výsledky zapíše do 

SD (stavební deník). 
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4.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Kontrolu je nutné provádět po každém technologickém postupu. Bude provedena 

kontrola prováděných povrchů – cementového postřiku, hrubého jádra, štukové vrstvy. 

Kontrola jednotlivých vrstev omítky se bude provádět průběžně, aby bylo zabráněno 

případné křivosti povrchu hotové omítky, způsobené například křivostí jádrové vrstvy. 

Tato kontrola bude prováděna 2 m latí. Hotový povrch omítek se bude kontrolovat 2 m 

latí s odchylkou 2 mm. Dále se budou kontrolovat prováděné rohy (pravé úhly, 

zakřivení stěn ostré a tupé úhly). Tyto kontroly bude provádět vedoucí pracovní čety 

průběžně a provede záznamy do stavebního deníku o těchto kontrolách. 

 

4.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Bude provedena kontrola rozměrů a správnosti zhotovení vnitřních omítek, rovinnost 

povrchu 2 m latí s odchylkou 2 mm, dále vizuální kontrola povrchu omítek (bez 

viditelných prasklin či rýh po hladítku). Další je vizuální kontrola, jestli nebyly při 

omítání poškozeny povrchy okenních a dveřních rámů. Tyto kontroly provede 

stavbyvedoucí za přizvání technického dozoru investora (TDI) a o této kontrole bude 

proveden záznam do stavebního deníku. 

 

4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro 

bezpečnou práci a používat všech určených ochranných pomůcek (přilba, pracovní 

oděv, pracovní brýle, ochranné brýle, reflexní vesta, ochranné rukavice, gumové 

nákoleníky). 

1. Vedoucí čety bude organizovat práci co nejefektivněji a nejbezpečněji 

2. Veškerý materiál bude zajištěn proti pádům 

3. Každý zaměstnanec bude proškolen 

4. Místo montáže musí být dobře osvětleno 

5. Každý pracovník musí dbát na zvýšenou pozornost při práci s řezačkou keramických 

dlaždic 

Pro maximální ochranu zdraví při práci se musí dodržovat vyhlášky: 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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 Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

 Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Při provádění omítek musíme dbát na bezpečnost při: 

 Práci na lešení a žebřících  

 Při práci s maltovinou (ochrana očí) 

Maltovina dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Vdechování 

prachu zamezíme používáním vhodných ochranným pomůcek (respirátor). 

 

- ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 704: El. Zařízení na staveništích  

a demolicích 

- ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby 

neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k 

zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude 

zapsáno ve stavebním deníku. 

 

4.10 EKOLOGIE 

Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň i 

podzemní voda. Nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. Stroje budou řádně 

revidovány, tudíž nehrozí žádný únik oleje, či jiných látek. Odpad se bude třídit do 

kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. Budeme dodržovat 

vyhlášku č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a 381/2001 Sb. (katalog odpadů). Likvidace 

odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního odpadu v Ďáblicích – 

Květnová 553/52, 182 02 Praha 8. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru 

společnosti Kovo group – Velvarská 23, 252 62 Horoměřice. 
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Stavební odpad: 

17 02 03 – Plastový obal – Odvoz na skládku 

17 15 01 – Papír – Odvoz na skládku 

20 30 30 – Směsný komunální odpad – Odvoz na skládku 

17 02 01 – Dřevo – Využito jako palivo 

17 01 02 – Cihly – Odvoz na skládku 

17 01 01 – Beton – Odvoz na skládku 

17 04 05 – Železo a ocel – Sběrný dvůr 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

5.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 

Místo stavby:      parc. č. 260, ulice Orebická 101, Praha 

Katastrální území:     Praha Žižkov: 727415 

Dotčené parcely:     259, 258, 261 

Charakter stavby:     Novostavba 

Zájmové území:     katastrální úřad Praha 

 

5.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 

Investor:     Statutární město Praha 

Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 

 

5.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Zpracovatel PD:    Projektant: GD Architects  

Černokostelecká 52, 100 00, Praha 10 

Odpovědný projektant:    Ing. arch. Katarina Greco 

      K sokolovně 37/2, 104 00, Praha 10 

 

5.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 

Generální dodavatel:    Imos Brno, a.s. 

Olomoucká 174, Brno 627 00 

 

5.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 

Zastavěná plocha:    472 m2 

Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 

PP – hromadné podzemní garáže,  

sklepní kóje, technické místnosti 

      1. NP – polyfunkční vybavenost 

      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 

Užitná plocha:     2685,8 m2 
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5.1.6 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Rezidence Orebická se nachází v Praze na jednosměrné ulici Orebická, na parcele č. 

260. Hranice pozemku jsou zakresleny v koordinační situaci. Stavba bude sloužit jako 

moderní nájemní objekt s bydlením a plochami obchodů a služeb, které se nachází 

v přízemí. Objekt má navrženo celkem 8 podlaží a je osazen do svažitého terénu. 

Výškového rozdílu mezi ulicemi Orebická a Husinecká je využito tak, že z ulice 

Orebická je objekt pětipodlažní a z ulice Husinecká je objekt šestipodlažní. Výškově 

navržený objekt zapadá do okolní zástavby. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 3 

podlaží podzemní. V pěti nadzemních patrech objektu jsou navrženy byty, prodejny  

a ve třech podzemních podlažích jsou hromadné garáže o sedmnácti parkovacích 

místech. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je objekt založen na způsob 

hlubinného zakládání. Stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

Stěny v nadzemních podlaží jsou obvodové stěny navrženy jako cihelné z keramických 

tvárnic POROTHERM. Stropy všech podlaží jsou navrženy jako monolitické 

železobetonové desky. Schodiště je konstrukčně řešeno jako zalomené dvouramenné s 

podestou. Střecha je navržena jako plochá konstrukce s extenzivní zelení a částečně s 

pochozí keramickou dlažbou ve 4.NP a také hlavní plochá konstrukce nad 5.NP s finální 

kačírkovou vrstvou. Parcela se nachází vedle místní komunikace, která usnadňuje 

příjezd veškeré techniky. Ustálená úroveň hladiny podzemní vody je 4,7m. 

 

5.1.7 O PROCESU 

V bytových prostorách bude použita jako nášlapná vrstva vinylová podlaha – tvrzené 

PVC. Podlahy v garáži budou převážně provedeny jako epoxidová stěrka nanášena 

přímo na železobetonovou desku. V ostatních prostorech objektu (koupelny, WC, 

chodby, schodiště, prodejna, předsíňka, zádveří) bude nášlapná vrstva keramická dlažba 

s protiskluzným povrchem. Keramické podlahy mají navržen keramický soklík výšky 

70mm. 

 

5.2 MATERIÁLY 

Při převzetí materiálu je nutná kontrola stavbyvedoucím o úplnosti dodávky a jakosti 

přejímacího zboží. Celkové množství bylo spočítáno v programu Build Power. 
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5.2.1 VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU 

Epoxidová stěrka weber. Sys epox – podzemní prostory 

Celková potřebná plocha:  828,9 m2 

1 kyblík obsahuje:   6,5 kg = 4,33 m2 

Celkové potřebné množství:  191 balení 

 

Keramická dlažba Rako, dlaždice slinutá s protiskluzností 

Rozměry:    600 x 600 x 10 mm 

Celková potřebná plocha:  664,8 m2 

Celkový počet kusů:   1847 ks x 5% ztratné = 1940 ks 

Balení po 32 ks:   61 balení 

 

Flexibilní lepidlo Super Flex, Den Braven  

Celkové potřebné plocha:  664,8 m2 

Balení 1 palety:   42 pytlů – 1050 kg 

Spotřeba:    2,5 kg/1 m2:  

Celkové potřebné množství:  1662 kg = 67 pytlů 

 

Hydroizolační stěrka Cemix HS1K – koupelna, WC 

Celková potřebná plocha:  117,40 m2 

Balení 1 pytle po 25 kg:  1 m2/1,5 kg 

Celkové potřebné množství:  176 kg = 7 pytlů 

 

Samonivelační vyrovnávací stěrka Cemix 050 

Celková potřebná plocha:  1379,94 m2 

Balení 1 pytle po 25kg:  1 m2/2,5 kg 

Počet palet:    1 paleta = 1200 kg 

Celkové potřebné množství:  3450 kg = 138 pytlů 

 

Betonová mazanina C 16/20 

Celková potřebná plocha:  2682 m2 (tl. 0,095m) – 254,80 m3 

Objem autodomíchavače:  1mix = 10 m3 

Celkové potřebné množství:  26 mixů 
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Vinylová podlaha Tajima Classic – tvrzené PVC 

Celková potřebná plocha:  943,7 m2 

Rozměry:    940x180x3 

Celkové potřebné množství:  285 balení po 3,32 m2 x 5% ztratné = 299 balení 

 

Flexibilní lepidlo Artelit WB (lepidlo na vinylové podlahy) 

Celková potřebná plocha:  943,7 m2 

Spotřeba 1 kyblíku (14 kg):  0,2 kg/1 m2 

Celkové potřebné množství:  188,7 kg = 14 kyblíků 

 

Polyethylenová fólie stavební – rozměry jedné role 2x50 m 

Celková potřebná plocha:  1497,34 m2 

 

Akustické desky z minerální plsti Isover Aku 

Celková potřebná plocha:  1497,34 m2 

Rozměry:    1000x625x40 

Počet balení:    1 balení/7,5 m2 

Celkové potřebné množství:  200 balení x 5% ztratné = 210 balení 

 

Cementový vyrovnávací potěr Cemix – schodiště 

Celková potřebná plocha:  61,28 kg 

Spotřeba:    100 kg/m2 

Celkové potřebné množství:  6128 kg = 245 pytlů/25 kg 

 

Polyethylenová hydroizolační folie Penefol 650 

Celková potřebná plocha:  907,28 m2 

Délka role:    100 m 

Celkové potřebné množství:  1 role 

 

Výztuž mazanin svařovanou sítí – Kari síť 

Rozměry:    100 x 100 (oka) 

Průměr sítě:    d = 6 mm 

Celková potřebná plocha:  254,81 m3/0,095 m = 2682,21 m2 
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Celkové potřebné množství:  2682,21 x 0,00444 x 1,25 = 14,89 t (viz build 

power) 

 

5.2.2 DOPRAVA MATERIÁLU 

PRIMÁRNÍ 

Dovoz všech materiálů na stavbu zajistí hlavní dodavatel. Betonová mazanina bude 

dopravena pomocí autodomíchávače o objemu 10 m3. Ostatní materiál jako akustické 

desky, cementový potěr, samonivelační vyrovnávací stěrka a flexibilní lepidlo, vinylová 

podlaha, keramická dlažba atd. bude dopraven pomocí valníku s hydraulickou rukou 

MAN TGA 26.414 – HIAB 200 C - 4. Pro případný dovoz drobnějšího materiálu bude 

mít stavbyvedoucí k dispozici Renault Midlum. Převzetí materiálu provede 

stavbyvedoucí a převzetí zapíše do stavebního deníku. 

 

SEKUNDÁRNÍ 

Dopravu materiálu na staveništi do určitých místností pro daný technologický postup 

obstarají tři pomocní dělníci (tzv. helfři). Betonová mazanina bude dopravena do 

místností pomocí hadic, které budou napojeny na čerpadlo autodomíchávače.  

V jednotlivých podlaží budou připraveny pomocné přístroje jako paletový vozík GT26T  

a rudl. 

 

5.2.3 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Skladovaný materiál bude uložen ve 2. PP (sklepní koje) na již zhotovené podlaze 

(úprava betonu kletováním). Skladovaný prostor bude uzamykatelný na vyrovnané 

vyvýšené ploše na paletách tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Pytle budou obaleny PE 

folií. Materiál musí být chráněn proti poškození a povětrnostním vlivům. Keramická 

dlažba a vinylové desky jsou zabaleny do papírových krabic. Kari sítě budou 

skladovány na dřevěných podložkách. Drobný materiál je nutné chránit před 

znečištěním. Polyetylenová hydroizolační fólie je zabalena v rolích, které jsou uloženy 

na dřevěných paletách a fixovány obalovou fólií. 

 

5.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Převzetí pracoviště provede dodavatel provádějící pokládku podlah. Před započetím 

pokládky podlah musí být dokončena hrubá stavba, opláštění střešní konstrukce, 

uzavření vnějších otvorů (osazení oken a vstupních dveří), svislé konstrukce opatřeny 
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omítkami, dokončeny rozvody vedené podlahou, které musí být odzkoušeny. 

Zkontroluje se připravenost stavby pro pokládku podlah a zapíše se převzetí stavby do 

protokolu. Záznam bude obsahovat nedostatky a termín jejich odstranění. Proběhne 

instruktáž pracovníků, kteří podpisem souhlasí s obecnými podmínkami bezpečnosti 

práce. Dodavatel převzetím pracoviště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za dění na 

pracovišti, zejména za škody, které mohou vzniknout všem účastníkům výstavby.  

O převzetí pracoviště se pořizuje důkladný zápis, v němž se všechny důležité 

skutečnosti zaznamenávají. 

 

5.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00. Přístupové cesty musí být udržovány  

v bezpečném a čistém stavu. Na staveništi je umožněn vjezd a výjezd uzamykatelnými 

vraty, které jsou opatřeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám. Stavební plocha musí být uklizena a zbavena hrubých nečistot. 

Provádění vnitřních podlah bude za teplot větších +15°C. Relativní vlhkost vzduchu 

maximálně 65%. Montážní prostor musí být dostatečně prosvětlen, není-li tomu tak je 

nutno uměle osvětlovat plochu a to pomocí LED/Halogenových světel, která uložíme do 

rohu místností do volného prostoru. Při pokládce podlahy bude nutno je přesouvat. 

Elektrická energie bude dodávána z vystavěné rozváděcí skříně (tzv. antoníček, 220/380 

V). Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC a sanitárním 

kontejnerem. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je  

i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni BOZP. 

 

5.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Profese    Počet pracovníků 

vedoucí čety – podlahář, dlaždič  1 

podlahář, dlaždič    8 

pomocný pracovník    2 

Pracovníci jsou kvalifikovaní podlaháři a musejí mít platná osvědčení o způsobilosti 

profese. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy 

práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
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5.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

5.6.1 STROJE 

Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C - o objemu 10 m3 napojen na čerpadlo 

 

MAN TGA 26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4 

Technické specifikace: 

Výkon motoru [kW] 410 kW 

Celková (maximální) hmotnost 26 000 kg 

 

Renault Midlum  

Technické specifikace: 

Zdvihový objem 4116 m3 

Celková hmotnost 7490 kg 

Nosnost 2850 kg 

Výkon motoru 128 kW 

 

Pneumatické čerpadlo Putzmeister Mixokret M 730 DHB 

Technické specifikace: 

Výkon motoru: 23 kW 

Hmotnost čerpadla:  1270 kg 

 

5.6.2 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 

Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 

Výkon motoru: 100 W 

Elektrické napájení: 230V 

Hmotnost: 17,5-22kg 

Délka: 2000-3000mm 

Otáčky motoru: 3000/min 

Motor: elektromotor 1f 

 

Míchadlo Extol Premium MX 1600 DP 

Příkon: 1600 W 

Elektrické napájení: 230V/50Hz 

Dva rychlostní stupně: 180-380/min,300-650/min 

Průměr míchacího koše: 140mm 

Délka míchací metly: 600mm 

Hmotnost: 4,5kg 

Hmotnost míchané směsi: 25-80kg 

 

 

 

 



- 73 - 

 

Bruska na podlahy ESM 1500 

Výkon: 1500 W 

Elektrické napájení: 230 V/50 Hz 

Pojistka: 1 A 

Počet otáček: 145 U/min. 

Pracovní šířka: 375 mm 

Hmotnost: 42 kg 

Hlučnost: 72 dBA 

 

Bruska úhlová, BOSCH, AVC, GWS 15-125 CIEH 

Hmotnost: 2,3kg 

Průměr kotouče: 125mm 

Příkon: 1500 W 

Závit hřídele brusky: 14mm 

Volnoběžné otáčky: 2800-11000min 

 

Vysavač BOSCH GAS 15 L 

Hmotnost: 6,0kg 

Rozměry: 440x376x482 

Příkon: 1200 W 

Objem nádoby: 19 l 

 

5.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ 

Paletový vozík GT26T 

Řezačka na dlažbu Montolit Minipiuma 450 mm 43P Úhelník – ocelový-vingl 

Ozubená stěrka      Zednická lžíce   

Pistole na silikon      Kolečko 

Zednická naběračka      Barvící provázek 

Gumová stěrka      Tužky, fixy 

Houba        Štípací kleště 

Gumové kladivo      Nůž odlamovací 

Svinovací metr      Skládací metr 

Vodováhy délky: 0,3m, 0,8, 2m, 4m 

 

5.6.4 MĚŘÍCÍ NÁŘADÍ 

Rotační laser Bosch GRL 400H Professional 

Hmotnost: 1,8kg 

Délka: 190mm 

Šířka: 180mm 

Výška: 170mm 

Barva laserové čáry: červená 

Rychlost rotace: 600ot/min 

Rozsah samonivelace: ± 5° 

Přesnost nivelace: ± 0,08 mm/m  Pracovní dosah s přijímačem: 400m 
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Bosch GSL 2 Professional podlahový laser + L-Boxx 

Hmotnost: cca 2kg 

Délka: 215mm 

Šířka: 170mm 

Výška: 200mm 

Pracovní rozsah: 10m 

Rozsah samonivelace: ± 4 ° 

Projekce: 2čáry 

Pracovní rozsah s cílovou tabulkou: 20m 

 

5.6.5 OCHRANNÉ POMŮCKY 

Pracovní obuv       Ochranné brýle 

Pracovní oděv       Gumové nákoleníky 

Reflexní vesta       Ochranné rukavice 

Ochranná přilba 

 

5.7 PRACOVNÍ POSTUP 

Za převzetí materiálu ručí stavbyvedoucí. Přebírka bude zaznamenána do stavebního 

deníku. Před zahájením kladečských prací je nutná příprava stabilního podkladu, který 

musí mít dostatečnou pevnost a musí být zbaven zbytků prachu, mastných skvrn  

a přebytečné vody. Před zahájením prací je nutné rozložit keramickou dlažbu/vinylovou 

podlahu z několika kartonů do plochy minimálně 2 m2 a provést kontrolu celkového 

vzhledu barevnosti. 

 

5.7.1 POKLÁDKA TEPELNÉ IZOLACE 

 Před položením akustické desky z minerální plsti zajistíme čistou a suchou 

podlahu, která je tvořena ŽB deska. Desky izolantu klademe na vazbu beze spar. 

V izolantu budou vedeny rozvody instalací, proto je důležité zajištění 

dokonalého odizolování. Izolační desky budou následně překryty 

polyetylénovou folií, u které je důležité zajistit přesah cca 10 cm. 

 

5.7.2 POKLÁDKA BETONOVÉ MAZANINY 

 Nejdříve následuje měření laserem rovinatost po 2m. Na laseru se nastaví daná 

výška a pracovník obejde s tyčí asi po 2 m plochu celé místnosti a vyrovná 

zjištěný nerovný povrch vyrovnávacím polystyrenem. 

 Poté 2 pracovníci připraví kari sítě na lití betonové mazaniny.  

Na polyetylénovou fólii pracovníci vyskládají distanční podložky o výšce 20 
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mm z důvodu, aby kari sítě neležely na zemi a byly umístěny v 1/3 tloušťky 

betonové mazaniny. Na distančníky se vyskládají v jedné vrstvě vedle sebe kari 

sítě. Po vyskládání se kari sítě k sobě svážou rádlovacím drátem a na takto 

připravené kari sítě může proběhnout lití betonové mazaniny. 

 Pomocí gumové hadice připojené k čerpadlu rozléváme betonovou mazaninu 

nebo cementový potěr. Provádíme postupně a na předem připravený podklad. Po 

rozlití mazaniny následuje konečná nivelace. U vysychání betonové mazaniny je 

pochůzná plocha po 24 hodinách. Po dobu dvou dní by nemělo docházet  

k přímému styku se slunečním zářením a teplotou vzduchu více jak 30°C. Poté 

následuje přirozené větrání.  

 Po vylití betonu bude následovat 28dní technologická pauza a po dobu 7 dní od 

vybetonování desky se bude beton ošetřovat vodou minimálně 2x denně.  

 Před pokládkou nášlapné vrstvy musíme zkontrolovat dostatečnou vlhkost 

betonové mazaniny. Provedeme také zkoušky kvality betonové mazaniny 

například poklepáním kladívka. Nesoudržnou mazaninu přebrousíme. Pokud 

nebude možné malé nerovnosti podkladu podlahy vyřešit silnější vrstvou 

lepícího tmelu, je nutné nejprve aplikovat samonivelační stěrkovou hmotu, která 

nerovnosti vyrovná. V koupelnách před pokládkou rozetřeme hydroizolační 

stěrku. Povrch zbavíme prachu a nečistot. 

 

5.7.3 KERAMICKÁ DLAŽBA 

 Vlastní pokládka dlažby začíná rozměřením podkladu. Na podklad se vyznačí 

střed dlážděné plochy, od něj se vyznačí polohy dlaždic tak, aby dělené dlaždice 

byly rovnoměrně na okraji plochy. U ploch nad 20 m2 (místnosti č. 101, 119, 

120, 202, 302, 402) je třeba rovněž rozměřit polohy dilatačních spár v polích 

maximálně 3,0 x 3,0 m a připravit vhodné dilatační lišty. 

 Ve druhé fázi se na podklad nanese lepící tmel, doplní se a rozetře zubovou 

stěrkou. Nanáší se pouze plocha, kterou jsme schopni v tzv. otevřeném čase 

lepidla položit. Důležitým faktorem je volba vhodného lepícího tmelu, která 

závisí na mnoha faktorech. Jedním z nejdůležitějších faktorů jsou objemové  

a teplotní změny podkladu dlažby. Proto volíme flexibilní lepidlo na keramickou 

dlažbu. 
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 Při pokládání keramické dlažby je důležité zajistit rovné a přesné spárování 

pomocí správného umístění distančních křížků. Ve třetí fázi řešíme spárování 

dlažby, která následuje po technologické přestávce cca 24 hodin. Poté použijeme 

spárovací tmely. Spárování provádíme šikmým nanášením spárovací hmoty 

gumovou stěrkou do spár. Vynecháváme pouze spáry u stěn, v rozích,  

u dilatačních spár – soklíky (mimo obklady je navržen keramický soklík výšky 

70mm). Spáry vyplníme pružnými spárovacími silikony. Nakonec je důležité 

čištění zaspárované dlažby cca 30 minut po spárování. Poté se celý povrch 

dlažby očistí. 

 
Obrázek 18: Skladba keramické podlahy 

 

5.7.4 VINYLOVÁ PODLAHA – TVRZENÉ PVC 

 Zabalené dílce a další materiály použité pro aplikaci musí být uchovány  

v místnosti, kde se bude podlaha pokládat po dobu 24 hodin. Místnost musí být 

suchá a dobře větraná. Před pokládkou stavbyvedoucí zkontroluje číslo vzoru, 

množství, a zda nejsou dílce poškozeny. Optimální podmínky pro instalaci je 

teplota 18°C - 22°C a relativní vlhkost 50 % - 60 %. Nejvyšší dovolená vlhkost 

podkladu betonové mazaniny nesmí překročit cca 2 %. Dílce budou skladovány 

naležato v originálních krabicích (maximálně 5 krabic na sobě). 

 Na podlahu označíme čarou vzdáleností tří dílců od stěny. Naneseme lepidlo 

pomocí ozubené špachtle. Pokládání dílců začneme z levého rohu stranou  

s perem ke zdi. Dilatační klínky zakládáme podélně i čelně ke zdi. Položíme 
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další dílec a přirazíme k sobě, aby došlo k uzavření zámku spáry. Takto 

pokračujeme až na konec řady. 

 Druhou řadu zakládáme s přesahem minimálně 20 cm. Osadíme dílec do zámku. 

Tímto způsobem pokračujeme až k poslední řadě v místnosti. Konečná úprava 

vinylové podlahy je systémová soklová lišta. 

 

 

Obrázek 19: Skladba vinylové podlahy 

 

5.7.5 EPOXIDOVÁ STĚRKA 

 V první řadě musíme zkontrolovat betonový podklad, který musí být pevný  

a musí mít minimální pevnost v tlaku 25 N/mm2. Podklad musí být zajištěn 

čistý, suchý, zbavený veškerého znečistění jako bláto, olej, gumový otěr, nátěry, 

prach a další nečistoty. 

 V druhé řadě betonový poklad očistíme mechanicky, pomocí frézovacím 

zařízením, aby byla odstraněna nesoudržná povrchová vrstvička cementu  

a otevřena únosná struktura betonu. Povrchové vady u nekvalitního betonu 

musíme odstranit a vyplnit betonem novým. Betonový podklad bude 

napenetrován nízkovyskozní pryskyřicí tak, abychom zajistili dosažení rovné 

plochy. Výstupky odstraníme obroušením. Všechen prach a nesoudržný materiál 

bude před aplikací odstraněn pomocí vysavače. 

 Před mícháním důkladně rozmícháme epoxidovou stěrku intenzivně elektrickým 

míchadlem, která se skládá s pryskyřice a tvrdidla. Doba míchání musí být 

minimálně 2 minuty. Míchaní skončíme tehdy, když vznikne homogenní směs. 
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Namíchaný materiál přelijeme do čisté nádoby a ještě jednou ho krátce 

promícháme z důvodu zabránění vnikání vzduchových bublinek. 

 Po kontrole vlhkosti podkladu, relativní vlhkosti vzduchu aplikujeme 

válečkovaný nátěr. Naválečkujeme stěrku do kříže válečkem s krátkým vlasem. 

Finální nátěr je uzavírací. Pečetící vrstvu nanášíme gumovou stěrkou a poté 

rozválečkujeme do kříže válečkem s krátkým vlasem. 

      

      Obrázek 20: Epoxidová stěrka v praxi             Obrázek 21: Garážové prostory 

 

 Potěr budeme chránit první tři dny po položení před průvanem i přímým 

slunečním zářením. Potěr se minimálně 7 dní od ukládky nesmí nuceně vysoušet 

z důvodu správného vyzrání. Potěr je pochozí po cca 24 hodinách a částečně 

zatížitelný po cca 3 dnech (při teplotách 15 °C – 20 °C). Je nutné dodržet 

technologickou pauzu. 

 

Obrázek 22: Skladba epoxidové podlahy 

 

5.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

5.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Kontrola úplnosti předchozích etap a dodaného materiálu. Bude provedena při přebírce 

materiálu. Zkontroluje se především množství a kvalit, která bude doložena certifikátem 
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výrobce, čímž bude zajištěno užití kvalitního materiálu. Zkontrolujeme rovinnost 

podlah. Kontrola rovinnosti podkladu +- 2 mm/2m. Vlhkost podkladu musí být  

u keramické dlažby max. 4%. U vinylové podlahy nesmí překročit 2,5%. U epoxidové 

stěrky nesmí být vlhkost podkladu větší než 4% a musí být dodržen správný poměr 

míchání. Zkontrolujeme, zda dodaný materiál není poškozen a zda byl dodán správný 

druh (např. jeho barevnost). Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku.  

 

5.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Kontrolu je nutné provádět po každém technologickém postupu. Provádí se kontrola 

prací, dodržení správnosti postupů a rozměrů. Zkontrolujeme, zda dlažba a PVC jsou 

položeny podle pokynů dodavatele, jestli je nanesená správná tloušťka lepidla  

a epoxidové stěrky a zda jsou spáry dostatečně velké. Do každého styku dlaždic bude 

vložen jeden spárovací křížek. Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 

 

5.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Kontrolujeme správnost a rovinatost provedení keramické dlažby/PVC, stejnoměrnost  

a návaznost spár na stěnu. Kontrolujeme odchylku +- 2mm/2 m. Bude provedena 

vizuální kontrola podlahy. Veškeré podlahy ve veřejně přístupných prostorách  

a v hygienických místnostech musí mít povrch se součinitelem smykového tření 0,6. 

Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 

 

5.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro 

bezpečnou práci a používat všech určených ochranných pomůcek (přilba, pracovní 

oděv, pracovní brýle, ochranné brýle, reflexní vesta, ochranné rukavice, gumové 

nákoleníky). 

1. Vedoucí čety bude organizovat práci co nejefektivněji a nejbezpečněji 

2. Veškerý materiál bude zajištěn proti pádům 

3. Každý zaměstnanec bude proškolen 

4. Místo montáže musí být dobře osvětleno 

5. Každý pracovník musí dbát na zvýšenou pozornost při práci s řezačkou keramických 

dlaždic 
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Pro maximální ochranu zdraví při práci se musí dodržovat vyhlášky: 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

 Příloha č. 2- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 704: El. zařízení na staveništích  

a demolicích 

- ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

 

5.10 EKOLOGIE 

Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň  

i podzemní voda. Nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. Stroje budou 

řádně revidovány, tudíž nehrozí žádný únik oleje, či jiných látek. Odpad se bude třídit 

do kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. Budeme dodržovat 

vyhlášku č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a 381/2001 Sb. (katalog odpadů). Likvidace 

odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního odpadu v Ďáblicích – 

Květnová 553/52, 182 02 Praha 8. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru 

společnosti Kovo group – Velvarská 23, 252 62 Horoměřice. 

 

Stavební odpad: 

17 02 03 – Plastový obal – Odvoz na skládku 

17 15 01 – Papír – Odvoz na skládku 

20 30 30 – Směsný komunální odpad – Odvoz na skládku 

17 02 01 – Dřevo – Využito jako palivo 

17 01 02 – Cihly – Odvoz na skládku 

17 01 01 – Beton – Odvoz na skládku 

17 04 05 – Železo a ocel – Sběrný dvůr 17 01 03 – Tašky a keramické výrobky 
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6.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

6.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:     Polyfunkční dům Orebická 

Místo stavby:      parc. č. 260, ulice Orebická 101, Praha 

Katastrální území:     Praha Žižkov: 727415 

Dotčené parcely:     259, 258, 261 

Charakter stavby:     Novostavba 

Zájmové území:     katastrální úřad Praha 

 

6.1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA 

Investor:     Statutární město Praha 

Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 

 

6.1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Zpracovatel PD:    Projektant: GD Architects  

Černokostelecká 52, 100 00, Praha 10 

Odpovědný projektant:    Ing. arch. Katarina Greco 

      K sokolovně 37/2, 104 00, Praha 10 

 

6.1.4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 

Generální dodavatel:    Imos Brno, a.s. 

Olomoucká 174, Brno 627 00 

 

6.1.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 

Zastavěná plocha:    472 m2 

Rozdělení podlaží:    3. PP – 5. NP 

PP – hromadné podzemní garáže,  

sklepní kóje, technické místnosti 

      1. NP – polyfunkční vybavenost 

      2 NP. – 5 NP. – bytová vybavenost 

Užitná plocha:     2685,8 m2 
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6.1.6 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Rezidence Orebická se nachází v Praze na jednosměrné ulici Orebická, na parcele  

č. 260. Hranice pozemku jsou zakresleny v koordinační situaci. Stavba bude sloužit jako 

moderní nájemní objekt s bydlením a plochami obchodů a služeb, které se nachází 

v přízemí. Objekt má navrženo celkem 8 podlaží a je osazen do svažitého terénu. 

Výškového rozdílu mezi ulicemi Orebická a Husinecká je využito tak, že z ulice 

Orebická je objekt pětipodlažní a z ulice Husinecká je objekt šestipodlažní. Výškově 

navržený objekt zapadá do okolní zástavby. Objekt má 5 nadzemních podlaží a 3 

podlaží podzemní. V pěti nadzemních patrech objektu jsou navrženy byty, prodejny  

a ve třech podzemních podlažích jsou hromadné garáže o sedmnácti parkovacích 

místech. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody je objekt založen na způsob 

hlubinného zakládání. Stěny v suterénu jsou navrženy jako monolitické železobetonové. 

Stěny v nadzemních podlaží jsou obvodové stěny navrženy jako cihelné z keramických 

tvárnic POROTHERM. Stropy všech podlaží jsou navrženy jako monolitické 

železobetonové desky. Schodiště je konstrukčně řešeno jako zalomené dvouramenné  

s podestou. Střecha je navržena jako plochá konstrukce s extenzivní zelení a částečně  

s pochozí keramickou dlažbou ve 4.NP a také hlavní plochá konstrukce nad 5.NP  

s finální kačírkovou vrstvou. Parcela se nachází vedle místní komunikace, která 

usnadňuje příjezd veškeré techniky. Ustálená úroveň hladiny podzemní vody je 4,7m. 

 

6.1.7 O PROCESU 

Technologický předpis řeší provedení keramických obkladů v prostorách sociálního 

zařízení a v místech se zařizovacími předměty (prostory kuchyně). Přesné určení 

barevného řešení a typu obkladu bude určeno investorem v průběhu realizace stavby. 

Výška obkladů v místech sociálního zařízení (koupelny, WC) 2000 mm. Výška  

v místech kuchyňských linek do 1600 mm. Jako hlavní podklad pro keramické obklady 

bude jádrová omítka. 

 

6.2 MATERIÁLY 

Při převzetí materiálu bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát, nebo schvalovací 

protokol. Celkové množství bylo spočítáno v programu Build Power.  
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6.2.1 VÝPIS POUŽITÉHO MATERIÁLU 

Hydroizolační stěrka cemix 1K – použití koupelny + WC 

Celková potřebná plocha:  379,4 m2 

Balení 1 pytle po 25 kg:  1,5 kg/m2 

1 paleta:    1200 kg 

Celkové potřebné množství:  569,1 kg = 23 pytlů 

 

Lepidlo standard cemix 025 – vhodné pro kuchyně a koupelny, WC 

Celková potřebná plocha:  477,19 m2 

Balení 1 pytle po 25 kg:  3,65 kg/m2 

1 paleta:    1200 kg 

Celkové potřebné množství:  1742 kg = 70 pytlů 

 

Keramický obklad trend – pro kuchyně 

Rozměry:    450 x 450 x 10 mm 

Celková potřebná plocha:  97,8 m2 

Celkový počet kusů:   483 ks x 5% ztratné = 510 ks 

 

Keramický obklad electra – pro koupelny a WC 

Rozměry:    250 x 330 x 7 mm 

Celková potřebná plocha:  379,4 m2 

Celkový počet kusů:   4599 ks x 5% ztratné = 4830 ks 

 

Spárovací hmota Cemix Flex – vhodné pro kuchyně a koupelny 

Celková potřebná plocha:  cca 10 m2 

Balení 1 pytle po 20 kg:  šířka spáry cca 2 mm/1kg/m2 

Celkové potřebné množství:  10 kg = 1 pytel  

 

Veškerý pytlovaný a kusový materiál bude na staveniště dopraven pomocí strojní 

sestavy. Součástí dodávky musí být certifikát výrobku a návod technologie postupu 

provádění. 
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6.2.2 DOPRAVA MATERIÁLU 

PRIMÁRNÍ 

Dovoz všech materiálů na stavbu zajistí hlavní dodavatel. Pytlovaná směs Cemix  

a keramické obklady bude na staveniště dovezena na nákladním automobilu MAN 

26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C - 4, která bude zajišťovat vykládání 

materiálu na staveništi dle potřeby. Popřípadě pro drobný materiál bude k dispozici pro 

rychlý způsob dopravy Renault Midlum. Pytlovaný materiál bude na stavbu dovážen na 

paletách zajištěný proti rozsypání pásky a PE smršťovací fólií. Keramické obklady 

budou dováženy v kartonech. 

 

SEKUNDÁRNÍ 

Dopravu materiálu na staveništi do určitých místností pro technologický postup 

obkládání obstarají tři pomocní dělníci (tzv. helfři). V jednotlivých podlaží budou 

připraveny pomocné přístroje jako paletový vozík GT26T a rudl. 

 

6.2.3 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Skladovaný materiál bude uložen ve 2. PP (sklepní koje) na již zhotovené podlaze 

(úprava betonu kletováním). Skladovaný prostor bude uzamykatelný na vyrovnané 

vyvýšené ploše na paletách tak, aby nedošlo k jejich deformaci. Pytle budou obaleny PE 

folií. Materiál musí být chráněn proti poškození a povětrnostním vlivům. Keramické 

obklady jsou zabaleny do papírových krabic. 

 

6.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Převzetí pracoviště provede dodavatel provádějící pokládku obkladů. Před započetím 

pokládky obkladů musí být dokončena hrubá stavba, opláštění střešní konstrukce, 

uzavření vnějších otvorů (osazení oken a vstupních dveří), svislé konstrukce opatřeny 

omítkami, dokončeny rozvody vedené podlahou, které musí být odzkoušeny  

a dokončení provedení podlah. Zkontroluje se připravenost stavby pro pokládku 

obkladů a zapíše se převzetí stavby do protokolu. Záznam bude obsahovat nedostatky  

a termín jejich odstranění. Proběhne instruktáž pracovníků, kteří podpisem souhlasí  

s obecnými podmínkami bezpečnosti práce. Dodavatel převzetím staveniště potvrzuje, 

že přejímá odpovědnost za dění na pracovišti, zejména za škody, které mohou 

vzniknout všem účastníkům výstavby. O převzetí pracoviště se pořizuje důkladný zápis, 

v němž se všechny důležité skutečnosti zaznamenávají. 
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6.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Pracovní doba je určena od 7:00 do 15:00. Přístupové cesty musí být udržovány v 

bezpečném a čistém stavu. Na staveništi je umožněn vjezd a výjezd uzamykatelnými 

vraty, které jsou opatřeny bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaným osobám. Stavební plocha musí být uklizena a zbavena hrubých nečistot. 

Optimální teplota při provádění keramických obkladů bude za teplot větších +12 - 

+16°C. Relativní vlhkost vzduchu maximálně 65%. Montážní prostor musí být 

dostatečně prosvětlen, není-li tomu tak je nutno uměle osvětlovat plochu a to pomocí 

LED/Halogenových světel, která uložíme do rohu místností do volného prostoru. Při 

pokládce podlahy bude nutno je přesouvat. Elektrická energie bude dodávána  

z vystavěné rozváděcí skříně (tzv. antoníček, 220/380 V). Základní hygienické potřeby 

budou zajištěny mobilním WC a sanitárním kontejnerem. Nedílnou součástí při 

zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče o ochranu 

zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. 

 

6.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Profese    Počet pracovníků 

vedoucí čety – obkladač   1 

obkladač     6 

pomocný pracovník    2 

 

Pracovníci jsou kvalifikovaní zedníci a musejí mít platná osvědčení o způsobilosti 

profese. Před zahájením prací budou pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy 

práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 

 

6.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

6.6.1 STROJE 

MAN TGA 26.414 – s hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4 

Technické specifikace: 

Výkon motoru [kW] 410 kW 

Celková (maximální) hmotnost 26 000 kg 

 

Renault Midlum  

Technické specifikace:  Nosnost 2850 kg 

Zdvihový objem 4116 m3  Výkon motoru 128 Kw 

Celková hmotnost 7490 kg 
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6.6.2 ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ 

Míchadlo Extol Premium MX 1600 DP 

Příkon: 1600 W 

Elektrické napájení: 230V/50Hz 

Dva rychlostní stupně: 180-380/min,300-650/min 

Průměr míchacího koše: 140mm 

Délka míchací metly: 600mm 

Hmotnost: 4,5kg 

Hmotnost míchané směsi: 25-80kg 

 

Vysavač BOSCH GAS 15 L 

Hmotnost: 6,0kg 

Rozměry: 440x376x482 

Příkon: 1200 W 

Objem nádoby: 19 l 

 

6.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ 

Řezačka na dlažbu Montolit Minipiuma 450 mm 43P Úhelník – ocelový-vingl 

Ozubená stěrka      Zednická lžíce   

Pistole na silikon      Kolečko 

Zednická naběračka      Barvící provázek 

Gumová stěrka      Tužky, fixy 

Houba        Štípací kleště 

Gumové kladivo      Nůž odlamovací 

Svinovací metr      Skládací metr 

Vodováhy délky: 0,3m, 0,8, 2m, 4m    Rudl 

 

6.6.4 OCHRANNÉ POMŮCKY 

Pracovní obuv       Ochranné brýle 

Pracovní oděv       Gumové nákoleníky 

Reflexní vesta       Ochranné rukavice 

Ochranná přilba 

 

6.7 PRACOVNÍ POSTUP 

Za převzetí materiálu ručí stavbyvedoucí. Přebírka bude zaznamenána do stavebního 

deníku. Před zahájením kladečských prací je nutná příprava stabilního podkladu, který 

musí mít dostatečnou pevnost a musí být zbaven zbytků prachu, mastných skvrn 

a přebytečné vody. Před zahájením prací je nutné rozložit keramické obklady z několika 

kartonů do plochy minimálně 2 m2 a provést kontrolu celkového vzhledu barevnosti. 
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6.7.1 PŘÍPRAVA PODKLADU 

 Před samotným obkládáním koupelny musíme odstranit nečistoty, maltu  

a ostatní nerovnosti. Důležité je vyrovnání povrchu stěn a následná penetrace.  

Z důvodu savého podkladu, provedeme hloubkový penetrační nátěr. Příliš silně 

nasákavé podklady mohou totiž ovlivnit přilnavost lepidla. Penetrace snižuje  

a sjednocuje savost podkladu a zvyšuje jeho soudržnost. Tím zajistíme lepší 

přilnavost k podkladovým konstrukcím. Provedeme také kontrolu vrypové 

zkoušky, která nám prozradí jak pevný a nosný je podklad.  

 

6.7.2 ROZMĚŘENÍ OBKLADŮ 

 Podle skladby obkladů v kladečském plánu se změří výška pro založení obkladu 

a označí se ryska. Pomocí hadicové vodováhy (šlauch váha) nebo nivelačního 

přístroje se tato výška přenese na ostatní stěny a body se spojí v souvislou čáru, 

která bude sloužit jako vodítko pro obkládání. Stěn rozměříme tak, aby na žádné 

straně nevznikaly příliš malé dořezy. 

 

          Obrázek 23: Změření pro výšku založení obkladu 

 

6.7.3NANESENÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY 

 Hydroizolační hmotu nanášíme v neředěném stavu válečkem nebo štětcem na 

zaschlý penetrační nátěr. Hydroizolaci nanášíme vždy ve dvou vrstvách. Směr 

nanášení druhé vrstvy musí být kolmý ke směru první vrstvy. Do první vrstvy 

hydroizolace zapracujeme v koutových spojích pružnou těsnící pásku. 
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Obrázek 24: Pružná těsnící páska 

 

6.7.4 NANESENÍ LEPÍCÍHO TMELU 

 Musíme dbát, aby měla vrstva rovnoměrnou tloušťku. Toho dosáhneme pomocí 

dvou metod. Nejprve naneseme hladkou stranou a potom se natáhne zubovou 

stranou. Nanášení lepidla pomocí zubové stěrky, se zpravidla používá velikost 

zubu č. 6 nebo č. 8 v závislosti na velikosti obkladu a rovině podkladu. Při 

pročesávání navrstveného lepidla se vytvoří drážky přesné stejné výšky. 

 

6.7.5 OBKLÁDÁNÍ STĚN 

 Obklady pokládáme od nakreslené rysky směrem nahoru a následně pak dolů, za 

stálé kontroly svislé roviny. Postupujeme proto od vnějších rohů, k vnitřním 

rohům, kde se potom použijí řezané kusy. Obkládačky se zatlačí do čerstvého 

lepidla a vyrovnají se. Plastikové kladečské křížky (distanční křížky) nám 

pomohou dodržet pravidelné odstupy. Poslední řadu dolepíme až po položení 

dlažby. Pro lepší přilnutí a srovnání obkladů poklepeme každou obkladačku 

gumovou paličkou. 

 

       Obrázek 25: Směr obkládání  
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6.7.6 ŘEŠENÍ ATYPICKÝCH MÍST 

 V případě, že potřebujeme udělat otvor např. na elektroinstalační krabičku nebo 

vodoinstalaci existuje několik variant. Nejdříve si zaměříme a zakreslíme daný 

otvor. Následně si otvor nařízneme úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem  

a oštípáme kleštěmi do požadovaného tvaru. 

 

          Obrázek 26: Otvor pro vodoinstalaci  

 

Následně musí být dodržena technologická pauza zatvrdnutí lepidla, což bývá 

zhruba 24 hodin. 

6.7.7 SPÁROVÁNÍ STĚNY 

 Na začátku je potřeba pečlivě vyškrábat z mezer zbytek lepidla, které vystoupilo 

kolem obkladu při lepení. Zamezíme tak nevzhledným flekům, které vzniknou, 

pokud se tmavé lepidlo dostane do přímého kontaktu se světlejší nebo barevnou 

spárovací hmotou. Spárovací hmotu nanášíme gumovou stěrkou, kterou 

zapravíme do spar šikmým natahováním. Necháme zaschnout tak, aby se nám 

spárovací hmota ve spáře nemazala, a poté odstraníme její přebytky mokrým 

molitanovým hladítkem. Po 15 minutách po zpracování začíná spárovací hmota 

už schnout. Než začneme s čištěním, vyzkoušíme schnutí hmoty prstem. Po 

zaschnutí dočistíme obklad suchým hadrem. V koupelně použijeme hmotu  

s hydrofobními přísadami, které jsou vodoodpudivé, čímž minimalizujeme 

zanášení spár a zvyšuje se hygiena keramického povrchu. 



- 92 - 

 

 

           Obrázek 27: Spárování stěn  

 

6.7.8 SILIKONOVÁNÍ 

 Ve všech rozích je zapotřebí provést silikonovou spáru kvůli možnému pnutí 

materiálu. Nejprve vložíme do rohové spáry temovací provazec (tzv. výplňová 

šňůra). Pak pomocí aplikační pistole naneseme silikonový tmel, který 

postříkáme rozprašovačem, do kterého nalijeme vodu se saponátem a pomocí 

stěrky na silikon odstraníme přebytečný materiál.  

     

Obrázek 28: Silikonování    Obrázek 29: Rozprašovač vody  

 
 

6.7.9 PROVEDENÍ FINÁLNÍ ÚPRAVY 

 Jedním z posledních kroků při obkládání stěn je osazení zařizovacích předmětů. 

Tj. navrtání děr pro jejich uchycení. Pro kvalitnější provedení použijeme vodou 

chlazené vrtáky. Označíme si místo, kde budeme vrtat, to si naťukneme (pro 

lepší udržení polohy vrtáku) a za pomoci diamantového vrtáku uděláme díru 

(bez příklepu). 
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Obrázek 30: Vrtání děr 

6.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

6.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Kontrola úplnosti předchozích etap a dodaného materiálu. Bude provedena při přebírce 

materiálu. Zkontroluje se především množství a kvalit, která bude doložena certifikátem 

výrobce, čímž bude zajištěno užití kvalitního materiálu. Zkontrolujeme rovinnost stěn. 

Kontrola rovinnosti podkladu +- 2 mm/2m. Vlhkost podkladu musí být u keramických 

obkladů 4%. Zkontrolujeme, zda dodaný materiál není poškozen a zda byl dodán 

správný druh. Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 

 

6.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Kontrolu je nutné provádět po každém technologickém postupu. Provádí se kontrola 

prací, dodržení správnosti postupů a rozměrů. Zkontrolujeme, zda obklad je položen 

podle pokynů dodavatele, jestli je nanesená správná tloušťka lepidla a zda jsou spáry 

dostatečně velké. Do každého styku dlaždic bude vložen jeden spárovací křížek. 

Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 

 

6.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Kontrolujeme správnost a rovinatost provedení keramických obkladů, stejnoměrnost  

a návaznost spár. Kontrolujeme odchylku +- 2mm/2 m. Bude provedena vizuální 

kontrola obkladu. Kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. 

 

6.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení a dále musí dodržovat technologické nebo pracovní postupy, pokyny pro 

bezpečnou práci a používat všech určených ochranných pomůcek (přilba, pracovní 
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oděv, pracovní brýle, ochranné brýle, reflexní vesta, ochranné rukavice, gumové 

nákoleníky). 

1. Vedoucí čety bude organizovat práci co nejefektivněji a nejbezpečněji 

2. Veškerý materiál bude zajištěn proti pádům 

3. Každý zaměstnanec bude proškolen 

4. Místo montáže musí být dobře osvětleno 

5. Každý pracovník musí dbát na zvýšenou pozornost při práci s řezačkou keramických 

dlaždic 

 

Pro maximální ochranu zdraví při práci se musí dodržovat vyhlášky: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

 Příloha č. 2- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 704: El. zařízení na staveništích  

a demolicích 

- ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

 

6.10 EKOLOGIE 

Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň  

i podzemní voda. Nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. Stroje budou 

řádně revidovány, tudíž nehrozí žádný únik oleje, či jiných látek. Odpad se bude třídit 

do kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. Budeme dodržovat 

vyhlášku č. 185/2001 Sb. (o odpadech) a 381/2001 Sb. (katalog odpadů). Likvidace 

odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního odpadu v Ďáblicích – 

Květnová 553/52, 182 02 Praha 8. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru 

společnosti Kovo group – Velvarská 23, 252 62 Horoměřice. 
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Stavební odpad: 

17 02 03 – Plastový obal – Odvoz na skládku 

17 15 01 – Papír – Odvoz na skládku 

20 30 30 – Směsný komunální odpad – Odvoz na skládku 

17 02 01 – Dřevo – Využito jako palivo 

17 01 02 – Cihly – Odvoz na skládku 

17 01 01 – Beton – Odvoz na skládku 

17 04 05 – Železo a ocel – Sběrný dvůr 

17 01 03 – Tašky a keramické výrobky 
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7.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

1. Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

- kontrola prováděcí dokumentace 

2. Kontrola podkladu 

- kontrola rovinnosti podkladu – odchylka 5 mm na 1 m 

- podklad musí čistý, bezprašný a teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod 5 °C 

3. Kontrola připravenosti stavby a pracoviště 

- ochrana před povětrností 

- musí být dokončeny svislé a vodorovné konstrukce 

- dokončeny a odzkoušeny podomítkové instalace 

- osazení zárubní 

4. Kontrola připravenosti staveniště 

- kontrola skladovacích ploch (silo, palety, sklad) 

- přívod vody, elektrické energie 

5. Kontrola pracovníků a strojů 

- kontrola technických listů (certifikát výrobců) 

- kontrola pracovní způsobilosti 

6. Kontrola dodávky materiálu 

- kontrola množství, typu, poškození materiálu 

- kontrola dodacích listů 

7. Kontrola skladování materiálu 

- kontrola a nutná ochrana materiálu před vlhkostí 

- skladování viz technologický předpis v technických místnostech a v silech 

- nutná ochrana před vlhkostí vzduchu (75 %) 

8. Kontrola klimatických podmínek 

9. Kontrola přídržnosti omítky k podkladu 

- kontrola zkoušky po 28 dnech od zatvrdnutí  

- kontrola u omítek s tloušťkou nad 10 mm  
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Obrázek 31: Kontrola přídržnosti 

 

7.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

10. Kontrola konzistence čerstvé směsi 

- kontrola pomocí střásacího stolku 

 

Obrázek 32: Střásací stolek včetně kovového kužele 

 

 

Obrázek 33: Měření konzistence 
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Konzistence: 

Hustá malta  < 140 mm 

Plastická malta 140 mm – 200 mm 

Řídká malta  > 200 mm 

11. Kontrola doby zpracovatelnosti směsi při provádění 

- kontrola záleží na typu výrobce materiálu 

12. Kontrola penetrace 

13. Kontrola cementového postřiku 

14. Kontrola omítníků a výztužných prvků 

15. Kontrola jádrové vrstvy 

- další vrstva omítky bude nanesena až po vyschnutí 

16. Kontrola lícní vrstvy 

 

7.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

17. Rovinnost omítky 

Tabulka 3 - Třídy rovinnosti konečné úpravy omítky 

Třída Požadovaná obvyklá rovinnost – 

mezera mezi srovnávací latí 

Nejmenší rovinnost podkladu 

k dosažení požadované obvyklé 

rovinnosti 

0 Bez požadavku Bez požadavku 

1 10 mm na 2 metry 15 mm na 2 metry 

2 7 mm na 2 metry 12 mm na 2 metry 

3 5 mm na 2 metry 10 mm na 2 metry 

4´ 3 mm na 2 metry 5 mm na 2 metry 

5´ 2 mm na 2 metry 2 mm na 2 metry 

POZNÁKMA: Národní přílohy mohou stanovit tloušťku omítky požadovanou k dosažení uvedených 

hodnot rovinnosti a rovněž třídu rovinnosti obvykle používanou 

* je vhodné pouze pro omítkový systém s tloušťkou omítky 6 mm a menší 

 

18. Kontrola úhlů ostění 

Tabulka 4 - Doporučená meze pro úhly 

Délka přilehlého povrchu l 

m 

Odchylka od pravého úhlu 

L < 0,25 3 

0,25 < l < 0,5 5 

0,5 < l < 1 6 

1 < l < 3 8 

 

 

 

 



- 100 - 

 

 

Poznámka: VIZ tabulka 2 

Obrázek 34: Měření úhlu omítnutého ostění 

 

19. Kontrola povrchu 

 

 

 

- tabulka KZP pro vnitřní omítky vložena v přílohové části
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8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

1. Převzetí pracoviště 

1.1 Kontrola projektové dokumentace  

- kontrola úplnosti projektové dokumentace a stavebního povolení 

1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

- kontrola zda jsou hotovy instalace pod budoucí dlažbou a obkladem 

- kontrola rozvodů vody, zda mají úspěšně provedenou tlakovou zkoušku 

- v celé ploše je provedena hydroizolace 

- zda jsou odpady správně výškově osazeny 

1.3 Kontrola vlhkosti podkladu 

Tabulka 5 - Vlhkosti podkladů 

Nášlapná vrstva Cementový potěr Potěr na bázi síranu vápenatého 

Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 

Lité podlahoviny na bázi 

cementu 

5,0 % Nelze provádět 

Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 

Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 

PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 

Dřevěné podlahy, parkety, 

laminátové podlahoviny 

2,5 % 0,5 % 

 

 

Obrázek 35: Příložný impedanční vlhkoměr 
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1.4 Kontrola provedení omítek 

Tabulka 3 – Třídy rovinnosti konečné úpravy omítky 

Třída Požadovaná obvyklá rovinnost – 

mezera mezi srovnávací latí 

Nejmenší rovinnost podkladu 

k dosažení požadované obvyklé 

rovinnosti 

0 Bez požadavku Bez požadavku 

1 10 mm na 2 metry 15 mm na 2 metry 

2 7 mm na 2 metry 12 mm na 2 metry 

3  5 mm na 2 metry 10 mm na 2 metry 

4´ 3 metry na 2 metry 5 mm na 2 metry 

5´ 2 mm na 2 metry 2 mm na 2 metry 

POZNÁMKA: Národní přílohy mohou stanovit tloušťku omítky požadovanou k dosažení uvedených 

hodnot rovinnosti a rovněž třídu rovinnosti obvykle používanou. 

Je vhodné pouze pro omítkový systém s tloušťkou omítky 6 mm a menší  

 

Tabulka 4 – Doporučená meze pro úhly 

 
Délka přilehlého povrchu l 

m 

Odchylka od pravého úhlu 

L < 0,25 3 

0,25 < l < 0,5 5 

0,5 < l < 1 6 

1 < l < 3 8 

 

1.5 Kontrola rovinnosti podkladu 

- na 2 m lati, spád vodováhou, pravé úhly úhelníkem 

Tabulka 6 – Kontrola rovinnosti rovinných ploch 

Délka desky < 1m > 1m do 4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4mm 6mm 12mm 15mm 20mm 

 

2. Převzetí materiálu + skladování 

- kontrola počtu kusů, typu, označení, nepoškození, prohlášení o shodě, certifikace 

- skladování na paletách v obalu (kartonové krabice, lepící tmely a stěrky v papírových 

pytlích 

 

8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

3. Klimatické podmínky 

- kontrola teploty vzduchu a podkladu minimálně 5°C 

- optimální teplota +12 - + 15°C 

4. Způsobilost pracovníků 

- kontrola pracovní způsobilosti 
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5. Kontrola strojů 

- kontrola technických listů (certifikát výrobců) 

6. Kontrola podkladu 

- kontrola správného rozetření gumovou stěrkou 

- zasychání minimálně 2 dny 

7. Kontrola pokládky + rozměření plochy 

- před pokládkou se porovnají barevné odstíny, rovné položení dlaždic 

- pokládka dlažby začíná rozměřením podkladu 

8. Kontrola lepení 

- správné nanášení zubovou stěrkou 

- při pokládce se dodržuje šířka spar 

9. Distanční křížky 

- kontrola správného dodržení umístění 

 

 

Obrázek 36: Distanční křížky 

 

10. Kontrola napojení na zdivo 

- keramická dlažba a svislé spáry v rozích se vyspárují trvale elastickou hmotou 

11. Kontrola obkladu soklem 

- kontrola přechodu mezi soklem a dlažbou 

12. Kontrola spár 

- kontrola velikosti spár 
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8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

13. Vizuální kontrola 

- kontrola neporušenosti a celistvosti 

14. Rovinnost povrchu 

Tabulka 7 – Rovinnost povrchu 

Typ podlahy Mezní odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně koupelny a 

WC, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 

komunikace uvnitř objektu apod.) 

+- 2mm 

Ostatní místnosti +- 3mm 

Výrobní a skladovací haly, garáže +- 5mm 

 

15. Dilatační spáry 

- kontrola výšky v dilatačních spárách 

- kontrola úplného zaplnění spáry v celé šířce a délce 

Tabulka 8 – Dilatační spáry 

Typ podlahy Mezní rozdíl 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty 

včetně koupelny a WC, kanceláře, nemocniční 

pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace 

uvnitř objektu apod.) 

2mm 

Ostatní místnosti 2mm 

Výrobní a skladovací haly, garáže 2mm 

 

16. Spáry 

- kontrola přímosti spár 

Tabulka 9 – Délka spar 

Typ podlahy Délka spáry 

do 1m 1m až 

4m 

4m až 8m více než 8m 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob 

(byty včetně koupelny a WC, kanceláře, 

nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 

komunikace uvnitř objektu apod.) 

 

+- 2mm 

 

+- 5mm 

 

+- 8mm 

 

+- 12mm 

Ostatní místnosti +- 4mm +- 6mm +- 10mm +- 15mm 

Výrobní a skladovací haly, garáže +- 4mm +- 6mm +- 10mm +- 15mm 

- kontrola přímosti spár 

 

17. Kontrola barvy 

- kontrola stálobarevnosti 
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18. Kontrola protokolů 

- všechny dokumenty jsou vyplněny, podepsány a doloženy pro další pokračování na 

stavbě 

- dlažby a obklady nepoškozeny 

 

 

 
- tabulka kzp pro podlahy (PVC, keramická) a obklady vložena v přílohové části  
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9.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

1. Převzetí pracoviště 

1.1 Kontrola projektové dokumentace  

- kontrola úplnosti projektové dokumentace a stavebního povolení 

1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

- kontrola zda jsou hotovy instalace pod budoucí dlažbou a obkladem 

- kontrola rozvodů vody, zda mají úspěšně provedenou tlakovou zkoušku 

- v celé ploše je provedena hydroizolace 

- zda jsou odpady správně výškově osazeny 

1.3 Kontrola vlhkosti podkladu 

Tabulka 5 - Vlhkosti podkladů 

Nášlapná vrstva Cementový potěr Potěr na bázi síranu vápenatého 

Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 0,5 % 

Lité podlahoviny na bázi 

cementu 

5,0 % Nelze provádět 

Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 % 

Paropropustná textilie 5,0 % 1,0 % 

PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 % 

Dřevěné podlahy, parkety, 

laminátové podlahoviny 

2,5 % 0,5 % 

 

 

Obrázek 35: Příložný impedanční vlhkoměr 
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1.5 Kontrola rovinnosti podkladu 

- na 2 m lati, spád vodováhou, pravé úhly úhelníkem 

Tabulka 6 – kontrola rovinnosti rovinných ploch 

Délka desky < 1m > 1m do 4m > 4m do 10m > 10m do 16m > 16m 

Odchylka 4mm 6mm 12mm 15mm 20mm 

 

2. Převzetí materiálu + skladování 

- kontrola počtu kusů, typu, označení, nepoškození, prohlášení o shodě, certifikace 

- skladování na paletách v obalu (kartonové krabice, lepící tmely a stěrky v papírových 

pytlích 

 

9.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

3. Klimatické podmínky 

- kontrola teploty vzduchu a podkladu minimálně 5°C 

- optimální teplota +12 - + 15°C 

4. Způsobilost pracovníků 

- kontrola pracovní způsobilosti 

5. Kontrola strojů 

- kontrola technických listů (certifikát výrobců) 

6. Kontrola podkladu 

- kontrola správného rozetření gumovou stěrkou 

- zasychání minimálně 2 dny 

7. Kontrola penetrace 

- betonový podklad bude napenetrován k zajištění rovné plochy 

8. Kontrola správné konzistence 

- kontrola správné hustoty směsi 

- míchaní minimálně 2 minuty, poté vznikne homogenní směs 

- poté přelít do čisté nádoby a ještě jednou krátce promíchat, tím zamezíme vznik 

vzduchových bublinek 

9. Kontrola prvního nátěru 

- aplikace první vrstvy stěrky pomocí válečku 

10. Kontrola finálního nátěru 

- aplikace druhé (finální) vrstvy 

- nanášíme gumovou stěrkou a poté rozválečkovat do kříže válečkem 
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11. Kontrola tloušťky  

- dodržení správné tloušťky stěrky  

12. Kontrola dodržení technologické pauzy 

- potěr je pochozí po cca 24 hodinách 

- částečně zatížitelný po cca 3 dnech (při teplotách 15 °C – 20 °C) 

 

9.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

13. Vizuální kontrola 

- kontrola neporušenosti a celistvosti 

14. Rovinnost povrchu 

Tabulka 7 – rovinnost povrchu 

Typ podlahy Mezní odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně koupelny a 

WC, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 

komunikace uvnitř objektu apod.) 

+- 2mm 

Ostatní místnosti +- 3mm 

Výrobní a skladovací haly, garáže +- 5mm 

 

15. Kontrola barvy 

- kontrola stálobarevnosti 

16. Kontrola protokolů 

- všechny dokumenty jsou vyplněny, podepsány a doloženy pro další pokračování na 

stavbě 

- epoxidová stěrka není poškozena 

 

 

 

- tabulka kzp pro epoxidovou stěrku vložena v přílohové části
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10.1 OBECNĚ O BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je vytvářena a zajišťována jednak 

systémem právních předpisů, dále odpovědným jednáním zúčastněných osob, 

individuální ochranou zúčastněných osob, vhodnou úpravou prostředí, prevencí  

a výchovným působením na zúčastněné osoby. 

 

10.2 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA BOZP 

Základní legislativní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci tvoří: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce část V) 

 Zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci BOZP) 

Základními prováděcími předpisy pro oblast stavebnictví jsou: 

 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. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Tato nařízení vlády nahradila vyhlášku č. 324/1990 Sb. (o bezpečnosti práce  

a technickým zařízení při stavebních pracích. Další prováděcí předpisy jsou: 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. (o podmínkách akreditace a provádění zkoušek  

a odborné způsobilosti) 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci) 

Do doby vydání všech nových prováděcích předpisů k zákonu 309 a 262/2006 Sb. 

Zůstávají v platnosti dříve vydané předpisy týkající se BOZP. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. (kterým se stanoví způsob evidence, hlášení  

a zasílání záznamu o úrazu 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. (kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků OOPP) 

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

a pracovní prostředí) 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) 
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10.3 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevence rizik je základní 

povinností zaměstnavatele, který je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele  

a procesy, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

 Dalšími povinnostmi zaměstnavatele je zajištění pracovně – lékařské péče, 

zajištění školení o BOZP, poskytnutí OOPP (ochranné pracovní prostředky, oděvy, 

obuv, ochranné brýle, přilba, rukavice, reflexní vesta, brýle), poskytnutí první pomoci. 

 Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní 

bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 

bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních 

povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí 

kvalifikačních předpokladů zaměstnance. 

 

10.4 POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Prostory musí mít stanovené rozměry (např. schodiště, chodby), osvětlení 

mikroklimatické podmínky (větrání, teplota, zásobování vodou) musí odpovídat 

hygienickým předpisům, odpovídající prostory pro osobní hygienu, převlékání, 

stravování z hlediska rozměrů i vybavení, volné únikové cesty, zajištěná údržba, úklid  

a čištění, vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci. 

 

10.5 POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NA 

STAVENIŠTI 

Udržování pořádku a čistoty na staveništi, uspořádání staveniště podle příslušné 

dokumentace, dostupnost pracoviště, stanovení prostoru pro příchod a pohyb fyzických 

osob, dopravních prostředků aj. 

Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, předcházení zdravotním rizikům při 

práci s břemeny. 

Provádění kontroly strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí před prvním 

použitím, během používání, při údržbě. 
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Splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce na staveništi. 

Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků  

a materiálů. 

Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz odpadu a nebezpečných odpadů. 

Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce podle skutečného postupu prací. 

Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatel 

mohou zdržovat na staveništi, zajištění spolupráce s jinými osobami. 

Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti. 

Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovuje: 

Příloha č. 1 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko: 

Při nedostatečném označení nebo zábraně může na stavbu, pracoviště nebo zařízení 

staveniště vstoupit nepovolaná fyzická osoba či fyzická osoba se zrakovým  

či pohybovým postižením a přivodit sobě úraz nebo může dojít k úrazu při 

nedostatečném označení vjezdů a výjezdů. Stejně tak může vzniknout riziku úrazu  

u pracovníků na zmíněných prostorech působících. 

Opatření: 

Staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky 2,0 m, tak aby bylo zabráněno 

vstupu i osob se zrakovým či pohybovým postižením. Na oplocení budou osazeny 

výstražné tabulky, které budou viditelné i za snížené viditelnosti. Vjezdy a výjezdy 

budou označeny dopravními značkami a brána bude označena značkou „zákaz vstupu  

a vjezdu nepovolaným osobám“. 
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Obrázek 37: Bezpečnostní tabulky na staveništi 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: 

Úraz elektřinou při nesprávném provedení a používání zařízení pro rozvod energií, 

obnažení elektrického vedení. 

Opatření: 

Provedení rozvodných zařízení oprávněnou osobou, jenž je odborně způsobilá. 

Provedení a volba zařízení musí odpovídat druhu a spotřebě odebírané energie. 

Rozvody musí být označeny a pravidelně kontrolovány – revize rozvodů. Hlavní 

vypínač musí být přístupný a musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 

manipulaci, s jeho umístěním musí být seznámeny všechny osoby zdržující se  

na staveništi. Zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů neustále zapojena, 

musí být odpojena. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

Obrázek 38: Bezpečnostní tabulka na elektřinu 
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Riziko: 

Možnost pádu z lešení. 

Opatření: 

Zajištění stability konstrukce – kotvením, zapřením, zavětrováním. Pojízdné lešení bude 

zabrzděno a zajištěno proti posunu. Musí být provedena kompletnost lešení – zda 

nechybí na některých místech zábradlí, podlahy apod. O převzetí, bezvadnosti  

a bezpečnosti lešení bude proveden protokol zhotovitelem lešení. V případě ohrožení 

života nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí přeruší zhotovitel 

práce, zajistí provedení a zápis o provedených opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 

osob. 

 

Příloha č. 2 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: 

Riziko úrazu obsluhou stroje nezpůsobilou osobou. 

Opatření: 

Obsluhu strojů budou provádět určení, proškolení a způsobilí pracovníci. 

III. Míchačky 

Riziko: 

Úraz způsobený pracovním strojem. 

Opatření: 

Obsluha míchačky bude dbát správnému použití stroje dle pokynů výrobce, nebude 

jakkoli zasahovat do běžícího stroje. Čištění stroje bude provedeno ve vypnutém stavu. 

Míchačky a příslušenství musí mít provedenou platnou revizi. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Riziko: 

Úraz způsobený přepravním zařízením nebo výsypným zařízením 

Opatření: 

Kontrola výsypného zařízení obsluhou, umístění vozidla na přehledném a únosném 

místě. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
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Riziko: 

Poškození konstrukce nadměrným namáháním konstrukčních částí stavby, zranění 

vlivem dynamického rázu dopravované směsi, úraz vlivem nesprávné manipulace se 

strojem a nesprávnou údržbou. 

Opatření: 

Vedení jednotlivých dílčích částí zařízení – hadic – tak, aby nedošlo k přetěžování nebo 

poškození konstrukcí, stabilní postavení obsluhy a zabezpečení komunikace mezi 

obsluhou čerpadla a osobami provádějící nanášení malty. Správné napojení všech 

komponentů zařízení. Čištění stroje při jeho vypnutí a zbavení tlaku. 

VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

Riziko: 

Zranění vlivem použití poškozených hadic, tlakem zařízení 

Opatření: 

Obsluha se přesvědčí, že zařízení není pod tlakem, prohlédne hadice, potrubí, spojky  

a koncovky. V průběhu plnění sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k přeplnění. 

Při provozu a údržbě zařízení postupuje dle návodu k používání. 

XIII. Stavební elektrické vrátky 

Riziko: 

Úraz pádem přepravovaného předmětu, úraz obsluhy převržením stroje, pád osob 

v místě nakládání a vykládání materiálu, úraz pracovníků v blízkosti stroje, úraz 

obsluhy stroje. 

Opatření: 

Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo přepravovaným 

materiálem a aby z něj bylo vidět na nakládací a vykládací místa. Přepravní zařízení 

musí být řádně stabilizováno, případně ukotveno. Nesmí být převáženo větší hmotnost 

materiálu, než je stanovena přepravní hmotnost. Musí být nastavena nejvyšší dovolená 

výška, po jejíž překročení se zdvih zařízení zastaví (min 0,3m). V místě nakládání 

a vykládání materiálu musí být zabezpečení proti možnému pádu osob z výšky. 

V prostoru ohroženém pádem břemene se nesmí zdržovat žádná osoba. Není dovoleno 

neoprávněnému zasahování do konstrukce stroje a manipulaci strojem jinak než  

je uvedeno návodem k použití. Vrátek lze uvést do provozu po jeho montáži 

oprávněnou osobou a předání zápisu o předání a převzetí, po dobu použití bude 

prováděna kontrola a servis. 

XV. Přeprava strojů 
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Riziko: 

Úraz při nakládání a vykládání stroje nebo zařízení, úraz následkem přejetí 

Opatření: 

Při nakládání a vykládání strojů a zařízení je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Řádné 

ukotvení strojů a zařízení při použití hydraulického zvedacího prostředku. V prostoru 

pod přepravovaným břemenem není dovolen pohyb osob. Zajištění strojů proti 

samovolnému pohybu nebo převržení. 

Příloha č. 3 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: 

Úraz pádem materiálu nebo nesprávnou manipulací s materiálem 

Opatření: 

Materiál musí být skladován přednostně v takové poloze, v jaké bude zabudován. Musí 

být též zajištěna jeho stabilita, nesmí se převrátit, sklopit, posunout nebo skutálet. Prvky 

musí být proloženy podkladky. Pytlované materiály mohou být skladovány do výše 

max. 1,5m a řádně provázány mezi sebou. Nebezpečné chemické látky musí být 

označeny dle druhu a skladovány dle předepsaného způsobu. Místa určená ke 

skladování musí být bezpečně přístupná, stabilizovaná, zpevněná. 

X. Zednické práce 

Riziko: 

Úraz manipulací se stroji, poškození zdraví způsobené manipulací s materiálem, 

nebezpečí pádu z lešení, poškození zraku, vdechování prašného materiálu. 

Opatření: 

Stroje pro výrobu, zpracování a manipulaci s omítkou se umísťují a provozují tak, aby 

nemohlo dojít k úrazu osob. Při omítání musí být zajištěn způsob dorozumívání mezi 

osobou obsluhující čerpadlo a osobou nanášející omítku. Při nanášení omítky, kdy může 

dojít k odstříknutí malty, je třeba používat vhodné osobní ochranné pomůcky – brýle, 

vhodné pracovní oblečení, respirátor. Při přepravě materiálu nesmí dojít k ohrožení 

zdraví osob. Musí být zajištěno zabezpečení proti pádu z výšky případně propadnutí  

z nedostatečně únosné konstrukce. 

XI. Montážní práce 

Riziko: 

Možnost poškození zraku, dýchacích cest, úraz následkem pádu. 
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Opatření: 

Při broušení tmele na sádrokartonových deskách budou pracovníci používat ochranné 

brýle, respirátor, pracovní oděv a pokrývku hlavy. Totéž při vkládání minerální vaty. 

Zajištění větrání. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Riziko: 

Úraz následkem popálení, nebezpečí výbuchu, otrava chemickými látkami, potřísnění 

kůže, nebezpečí vzniku požáru. 

Opatření: 

Použití ochranných pracovních pomůcek, odborná způsobilost osob provádějící 

svařování. Zajištění větrání. Pro zamezení vzniku požáru je třeba odstranit hořlavé části 

při výkonu činnosti a vytvořit nehořlavé prostředí – chránit hořlavé části. 

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

Riziko: 

Možnost poškození zraku a dýchacích cest. 

Opatření: 

Použití ochranných brýlí při řezání obkladu a dlažeb, též pro řezání laminátových 

podlah. Taktéž použití respirátoru. Zajištění větrání. 

XV. Malířské a natěračské práce 

Riziko: 

Potřísnění materiály, poškození zraku, nebezpečí úrazu pádem z žebříku nebo lešení. 

Opatření: 

Ochranné pracovní prostředky, odborná způsobilost pracovníků, zabezpečení pádu z 

žebříku nebo z lešení. Použití originálních zakoupených žebříků s dostatečnou únosností 

a stabilitou. 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky stanovuje: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko: 

Nebezpečí pádu osob. 

Opatření: 

Zřízení zábradlí. Zábradlí složené z madla a zarážky u podlahy o výšce minimálně 

0,15mm. U výšky nad 2,0m musí být prostor mezi madlem a zarážkou zajištěn proti 
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propadnutí osazením jednou nebo více středních tyčí. Výška madla min. 1,1m nad 

podlahou. Práce ve výškách mohou být provedeny až po zřízení konstrukce. 

HL. Používání žebříků 

Riziko: 

Nebezpečí pádu. 

Opatření: 

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé a fyzicky nenáročné práce. Při 

výstupu a sestupu musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a v každém 

okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a pevnou oporu. Na žebříku nesmí 

současně pracovat nebo vystupovat více než 1 osoba. Výstup musí přesahovat nejméně 

o 1,1m. Žebřík musí být postaven tak, aby byla po celou dobu použití zajištěna jeho 

stabilita. 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

Riziko: 

Nebezpečí pádu 

Opatření: 

Zajištění lešení proti posunu nebo pohybu, zajištěna proti překlopení. Musí být 

dostatečně pevné a únosné, v podlahách a mezi podlahami nesmí být nebezpečné 

mezery. 

XI. Školení zaměstnanců 

Riziko: 

Vysoká úrazovost, možnost poškození vybavení, materiálů, provedených konstrukcí. 

Opatření: 

Poskytnutí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách. 
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11.1 STROJE 

 

11.1.1 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER BASIC LINE AM 10 C 

Pro zásobování pneumatického čerpadla Putzmeister betonové směsi budou nasazeny 

autodomíchávače Stetter Basic line AM 10 C, které budou dovážet beton z nedaleké 

betonárny. 

 

Obrázek 39: Autodomíchávač Stetter Basic line AM 10 C 

 

Tabulka 10 – Technické údaje autodomíchávače 

Jmenovitý objem 10 m3 

Celkový objem 17310 l 

Vodorys 110801 

Stupeň plnění 57,70 % 

Sklon bubnu 10 st 

Separátní pohon SH, typ/výkon F6L914,88W 

Otáčky bubnu 0 - 14 

Přípojka vody Standard 

Vodní nádrž – TV 190/300/500/6501 

Vodní nádrž – Č 450/650/8001 

Hmotnost nástavby (FH/SH) 4450/5100kg 

A Délka (FH/SH) 7056/7820mm 

B Šířka (FH/SH) 2300mm 

C Průměr bubnu 2300mm 

D Výška násypky 2480mm 

E Průjezdná výška 2556mm 

F Pomocný rám 160/70/8mm 

G Převis 1210mm 

H Výsypná výška 1098mm 
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Č – Vodní čerpadlo 

TV – Stlačený vzduch 

FH – Pohon od motoru podvozku 

SH – Separátní pohon (Diesel motor DEUTZ) 

 

 
 

Obrázek 40: Schéma rozměrů bubnu 

 

Průměr bubnu A = 2300 mm2 

Výška násypky B = 2532 mm2 

Průjezdná výška C = 2592 mm2 

Výsypná výška D = 1147 mm2 

 
 
 
 

Na stavbě bude od 12. 10. 2016 do 10. 11. 2016 
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11.1.2 PNEUMATICKÉ ČERPADLO PUTZMEISTER – MIXOKRET M 730 

Betonová mazanina a cementový potěr bude dopraveno do místností pomocí hadic, 

které budou napojeny na čerpadlo. Umožňuje čerpání suchých až zavlhlých betonových 

směsí. Čerpadlo bude zásobováno pomocí autodomíchávače. Čerpadlo je standardně 

vybaveno centrálním mazáním. 

 
Obrázek 41: Pneumatické čerpadlo 

 

Tabulka 11 – Technické údaje čerpadla 

Motor Kubota 3 – válec 

Výkon 23 kW 

Maximální velikost kameniva 16 mm 

Množství přepravované směsi 3 m3/45 m 

Dopravní vzdálenosti 45 m – 80 m 

Typ kompresoru Atlas Copco 

Výkon 2,7 m3/min 

Hmotnost čerpadla 1270 kg 

Rozměry (mm) 4740 x 1460 x 2450 

 

Na stavbě bude od 12. 10. 2016 do 10. 11. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 125 - 

 

11.1.3 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 26.414 S HYDRAULICKOU RUKOU  

HIAB 200 C – 4 

Nákladní automobil Man 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 200 C – 4 

bude na stavbě loužit pro dopravu pytlované směsi na paletách a drobného materiálu  

a následně jeho složení. 

 

Obrázek 42: Nákladní automobil Man 26.414 

 

Tabulka 12 – Technické údaje nákladního automobilu 

Ložná plocha 6,2 m (délka) x 2,45 m (šířka) 

Maximální dosah HR 11,8 m 

Maximální nosnost HR 7 t 

Nosnost vozidla 12 t 

Rozměry 8,4 m (délka) x 2,5 m (šířka) x 3,2 m 

(výška) 

 

Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 11. 1. 2017 
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Obrázek 43: Schéma dosahu hydraulické ruky HIAB C - 4 
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11.1.4 RENAULT MIDLUM 

Pro rychlejší dovoz drobného materiálu bude na stavbě sloužit valník s plachtou Renault 

Midlum. 

 

Obrázek 44: Valník s plachtou Renault Midlum 

 

Tabulka 13 – Technické údaje valníku 

Celková hmotnost 11 990 kg 

Délka ložné plochy 8200 mm 

Šířka ložné plochy 2480 mm 

Výška pod plachtou 2710 mm 

 

Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.1.5 SILOSKLÁPĚČ SCANIA P 420 CB 8x4 HHZ 

Pro dovoz a instalaci skladovacích sil suché omítkové směsi bude použit silosklápěč 

Scania P 420 CB 8x4 HHZ. 

 

Obrázek 45: Silosklápěč Scania  

 

Tabulka 14 – Technické údaje silosklápěče 

Zdvihový objem 11700 cm3 

Max. výkon 309 kW/1900 min-1 

Max. točivý moment 2100 Nm/1100 – 1300 min-1 

Max. výkon odlehčovací výfukové práce 218 kW/2300 min-1 

Emise Euro 4 

Max. technické zatížení 43 t 

Poloměr otáčení 10m 

 

Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.1.6 SILODOFUKOVAČ – MAN TGA 35.430 M 8x4 SILO – CISTERNA 

Pro doplnění stavu sila suchých omítkových směsí bude sloužit silodofukovač Man 

TGA 35.430 M 8x4 Silo – cisterna. 

 

Obrázek 46: Silodofukovač Man TGA 35.430  

 

Tabulka 15 – Technické údaje silodofukovače 

Nástavba Stacionární cementové SILO SPITZER 

Objem 30 m3 

Doba přefuku Cca 30 min 

Max hmotnost 35 t 

Počet náprav 4 

Délka kabiny Krátká 

Výška kabiny Nízká 

Výkon motoru 316 kW 

 

Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.1.7 PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK – SILOMAT M – TEC F 100 

Pneumatický dopravník slouží pro dopravu suché směsi od tlakového zásobníku sila ke 

zpracovatelskému zdroji (omítací stroj Duo – mix) popřípadě míchačky. 

 

 

Obrázek 47: Pneumatický dopravník – silomat M – Tec F100  

 

Tabulka 16 – Technické údaje dopravníku 

Výkon kompresoru cca 100 m3/h 

Osazeno motorem o příkonu: 5,5 kW / 380 V 50 Hz 

Rozměry F 100 / F 140 1050x550x650 mm 

Hmotnost F 100: cca 225 kg 

Elektrická přípojka F 100: 400 V 

Požadované jištění F 100: 16A, char. "C" 

Průřez přívodního kabelu pro připojení F 

100 

5x2,5 mm2 

Pro připojení stroje F 100 nutná zástrčka: 5x16A, 6h 

 

Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.1.8 OMÍTACÍ STROJ DUO MIX 

Omítací stroj určený pro zpracování všech druhů omítkových směsí pytlovaných nebo 

ze sila. Omítací zařízení se skládá z násypky na suchou maltovou směs, která se po 

přidání vody promíchává šnekem poháněným elektromotorem s převodovkou. Voda 

musí mít dostatečný tlak, který se vyvodí speciálním čerpadlem. Hotová malta se 

dopravním čerpadlem do hadice, která má na konci pistoli s přívodem stlačeného 

vzduchu. 

 

Obrázek 48: Omítací stroj Duo mix 

 

Tabulka 17 – Technické údaje omítacího stroje 

Standardní dopravované množství: 5-50 l/min 

Dopravní vzdálenost: až 60 m 

Dopravní výška: až 30 m 

Dopravní tlak: až 30 bar 

Hnací motory dopravní části: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz 

Směšovací a čerpací část: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz 

Zásobování stlačeným vzduchem: 0,9/1,1 kW, cca 250/360 l/min, 4 bar 

Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze 

Jištění: 25 A 

Vodní čerpadlo: 0,75 kW, cca 60 l/min, 4 bar 

 

Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.1.9 SILO 

Silo (zásobárna) slouží ke sladování suché omítkové směsi. Ta je hadicemi pomocí 

pneumatického dopravníku tlačena k omítacímu stroji. Půdorysný prostor 3x3 m na 

zpevněném podkladu o objemu 22 m3. Maximální hmotnost cca 40 t. Silo bude 

položeno na zpevněné ploše upravené proti zaboření (např. dřevěné podkladky, hranoly, 

fošny atd.) a na staveništi umístěno dle zařízení staveniště. Pro připojení pneumatických 

dopravníků (silomat) musí být zajištěna sjízdná, přístupná přístupová cesta. 

 
Obrázek 49: Silo Baumit 

 

Tabulka 18 – Technické údaje sila 

Elektrická přípojka 380 V, 2x 25/32 A 

Tlak vody 3 bary, ¾“ přípojka 

 

Na stavbě bude od 21. 4. 2016 do 24. 8. 2016 
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11.2 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 
 

11.2.1 MÍCHADLO EXTOL PREMIUM MX 1600 DP 

 

 

Obrázek 50: Míchadlo Extol 

 

Tabulka 19 – Technické údaje míchadla 

Příkon 1600 W 

Elektrické napájení 230 V/50 Hz 

Dva rychlostní stupně 180-380min, 300-650/min 

Průměr míchacího koše 140 mm 

Délka míchací metly  600 mm 

Hmotnost  4,5 kg 

Hmotnost míchané směsi 25 – 80 kg 

 

Na stavbě bude od 21.4.2016 do 26.1.2017 
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11.2.2 VYSAVAČ BOSCH GAS 15 L 

 

 

Obrázek 51: Vysavač Bosch 

 

Tabulka 20 – Technické údaje vysavače 

Hmotnost 6,0 kg 

Rozměry 440 x 376 x 482 

Příkon 1200 W 

Objem nádoby 19 L 

 

Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 10. 2. 2017 
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11.2.3 PLOVOUCÍ VYBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZE 

 

 

Obrázek 52: Vibrační lišta 

 

Tabulka 21 – Technické údaje vibrační lišty 

Výkon motoru 100 W 

Elektrické napájení  230 V 

Hmotnost 17,5 – 22 kg 

Délka 2000 – 3000 mm 

Otáčky motoru 3000/min 

Motor Elektromotor 1f 

 

Na stavbě bude od 19. 12. 2016 do 29. 12. 2016 
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11.2.4 BRUSKA NA PODLAHY ESM 1500 
 
 

 
 

Obrázek 53: Bruska ESM 1500 

 
 
 

Tabulka 22 – Technické údaje brusky 

Výkon 1500 W 

Elektrické napájení 230 V/50 Hz 

Pojistka 1A 

Počet otáček 145 U/min 

Pracovní šířka 375 mm 

Hmotnost 42 kg 

Hlučnost 72 dbal 

 
 
 

Na stavbě bude od 12. 10. 2016 do 28. 12. 2016 
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11.2.5 BRUSKA ÚHLOVÁ BOSCH – DIAMANTOVÝ KOTOUČ GWS 15 – 125 

CIEH 

 

 
 

Obrázek 54: Úhlová bruska Bosch 

 

Příslušenství: přídavné držadlo, příruba a upínací matice, klíč na matici, ochranný kryt 

pro broušení, náhradní kotouč 

 
 

Tabulka 23 – Technické údaje úhlové brusky 

Hmotnost 2,3 kg 

Průměr kotouče 125 mm 

Příkon 1500 W 

Závit hřídele brusky 14 mm 

Volnoběžné otáčky 2800 – 11000min 

 
 

Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.2.6 ELEKTRICKÁ VRTAČKA BOSCH PSB 500 RE 
 
 

 

 
 

Obrázek 55: Elektrická vrtačka Bosch 

 

Příslušenství: dorazová tyč pro nastavení hloubky vrtání, přídavné držadlo, různé 

průměry vrtáků 

 
 
 
 

Tabulka 24 – Technické údaje vrtačky 

Hmotnost 1,5 kg 

Výkon 228 W 

Příkon  500 W 

Druh vrtačky Elektrická  

 
 

Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.2.7 ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA BOSCH AKE 30 S 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 56: Elektrická řetězová pila Bosch 

 

Příslušenství: vodící lišta, řetěz, ochranný kryt lišty 

 
 
 
 

Tabulka 25 – Technické údaje pily 

Hmotnost včetně řetězu a lišty 3,9 kg 

Délka lišty 30 cm 

Příkon 1800 W 

Rychlost řetězu 9 m/s 

 
 
 

Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.2.8 ELEKTRICKÁ OKRUŽNÍ PILA BOSCH GKS 190 

 

 

 
 

Obrázek 57: Elektrická okružní pila Bosch 

 
Příslušenství: pilový kotouč s 12 tvrdokovovými zuby, vodítko, 2x šroub, klíč na 

přírubu, klíč 5 

 
Tabulka 26 – Technické údaje okružní pily 

Příkon  1400 W 

Volnoběžné otáčky 5500 min 

Hmotnost 4,2 kg 

Průměr pilového kotouče 190 mm 

 

 

 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.2.9 PŘÍMOČARÁ PILA BOSCH PST 900 PEL 

 

 

 
 

Obrázek 58: Přímočará pila Bosch 

 
Příslušenství: ochranný kryt pro kolmé řezání, ochranný kryt pro řezání pod úhlem, 

vložka proti třepení materiálu, šestihranný klíč 

 

Tabulka 27 – Technické údaje přímočaré pily 

Typ pohonu  Elektrická  

Příkon 650 W 

Hmotnost 2,2 kg 

Napětí  230 V 

Hladina hluku 86 dB 

Výkon  360 W 

 

 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.3 MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE 
 

11.3.1 ROTAČNÍ LASER BOSCH GRL 400 H PROFESSIONAL 

 

 
 

Obrázek 59: Rotační laser Bosch 

 
Tabulka 28 – Technické údaje rotačního laseru 

Hmotnost 1,8 kg 

Délka 190 mm 

Šířka 180 mm 

Výška  170 mm 

Barva laserová čáry Červená 

Rychlost rotace 600 ot/min 

Rozsah samonivelace +- 0,08 mm/m 

Pracovní dosah s přijímačem 400 m 

 

Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 26. 1. 2017 
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11.3.2 BOSCH GSL 2 PROFESSIONAL PODLAHOVÝ LASER + L – BOXX 

 

 

 
 

Obrázek 60: Podlahový laser Bosch 

 
Tabulka 29 – Technické údaje podlahového laseru 

Hmotnost Cca 2kg 

Délka 215 mm 

Šířka 170 mm 

Výška  200 mm 

Pracovní rozsah 10 m 

Rozsah samonivelace +- 4 

Projekce 2 čáry 

Pracovní rozsah s cílovou tabulkou 20 m 

 

 
Na stavbě bude od 10. 11. 2016 do 29. 12. 2016 
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11.4 RUČNÍ NÁŘADÍ 
 

11.4.1 PALETOVÝ VOZÍK GT26T 

 

 

 
Obrázek 64: Paletový vozík 

 
Tabulka 30 – Technické údaje paletového vozíku 

Nosnost 2700 kg 

Výška zdvihu 200 mm 

Délka vidlic 1150 mm 

Rozteč vidlic 540 mm 

Minimální výška 85 mm 

Vlastní hmotnost 79 kg 

Projekce 2 čáry 

Pracovní rozsah s cílovou tabulkou 20 m 

 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 
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11.4.2 ŘEZAČKA MONTOLIT MINIPIUMA 450 MM 43P 

Profesionální řezačka na obklady, dlažby a mozaiky. 
 
 
 

 
 

Obrázek 62: Řezačka na dlažbu a obklady 

 

Tabulka 31 – Technické údaje řezačky 

Hmotnost 3 kg 

Síla materiálu Max 20 mm 

Délka řezu 450 mm 

Vnější průměr kolečka 14,1 mm 

Vnitřní průměr kolečka 6 mm 

 

Na stavbě bude od 20. 12. 2016 do 26. 1. 2017 
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11.4.3 OCELOVÝ RUDL PROFESIONÁLNÍ 

Dvoukolový ruční vozík bude sloužit pro přepravu drobného materiálu v jednotlivých 

podlaží. 

 

 

 
Obrázek 63: Ocelový rudl profesionální 

 

Tabulka 32 – Technické údaje rudlu 

Nosnost 250 kg 

Výška 1420 mm 

Šířka 520 mm 

Hloubka lopaty 200 mm 

Šířka lopaty 300 mm 

 

Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 1. 2. 2017 

 

 

11.5 DROBNÉ NÁŘADÍ 

Svinovací metr, štípací kleště, zalamovací nůž, vodováha, lžíce, naběračka, zednické 

kladivo, zednická štětka, malířský váleček, špachtle, hladítko nerezové, hladítko filcové, 

ozubená stěrka, gumová stěrka, gumové kladivo, úhelník, pistole na silikon, tužka, fixy, 

barvící provázek, kolečko, plastové vědro, houba, kachlíkové kladívko 

 
Na stavbě bude od 8. 4. 2016 do 10. 2. 2017 
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12.1 ENVIROMENTÁLNÍ MANAGEMENT 

V následujícím přehledu jsou u každé oblasti uvedeny základní předpisy upravující 

povinnosti při jejich ochraně: 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 

Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, OBALY: 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů (seznam 

nebezpečných odpadů) 

OCHRANA VOD: 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 

OCHRANA OVZDUŠÍ: 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI: 

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ: 

Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 

Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií 

12.2 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 

12.2.1 V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. Odpady vznikající na stavbě 

mohou patřit do kategorie nebezpečných a ostatních odpadů. Je nutné dodržovat 

základní zákonné povinnosti pro nakládání s odpady. 
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Je nutné dodržovat základní zákonné povinnosti pro nakládání s odpady: 

Třídit odpady dle jejich nebezpečnosti, kategorie dle katalogu odpadů, a ukládat odpady 

na předem připravená a označená místa shromažďování odpadů, popř. do označených 

nádob. Dodržovat zákaz pálení odpadů a stavebních zbytků. Minimalizovat vznik 

odpadů. Zabránit míšení odpadů. Odpad předat pouze oprávněné osobě. V případě 

výskytu nebezpečných odpadů informovat odpovědného pracovníka (ekologa). 

Likvidace ostatních odpadů zajišťovat pouze přes firmy zabývající se nakládání 

s odpady. 

 

Tabulka 2 - stavební odpad 

NÁZEV ODPADU KATALOGOVÉ ČÍSLO 

STAVEBNÍ SUŤ 17 01  03 

PLASTOVÝ OBAL 17 02 03 

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 20 30 30 

PAPÍR 17 15 01 

DŘEVO 17 02 01  

CIHLY 17 01 02 

BETON  17 01 01 

ŽELEZO A OCEL 17 04 05 

KERAMIKA 17 01 03 

 

12.2.2 ZPŮSOB ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

Odpad se bude třídit do kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. 

Budeme dodržovat vyhlášku 185/2001 Sb. (o odpadech) a 381/2001 Sb. (katalog 

odpadů). Likvidace odpadu bude dle potřeby provedena na skládce komunálního 

odpadu v Ďáblicích – Květnová 553/52, 182 02 Praha 8, která je od stavby vzdálená 

11km. Výkup železa a oceli bude odvezena do sběru společnosti Kovo group – 

Velvarská 23, 252 62 Horoměřice vzdálená 15 km. 

 

12.2.3 V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Na stavbě je nutno plnit požadavky na ochranu vody. Nakládání s vodami se z hlediska 

povinností stavby rozumí odběr vody a její využití, vypouštění a čištění odpadních vod, 

skladování a manipulaci se závadnými látkami. 

 Je nutno: 

Užívat výhradně povolené zdroje vody. Zdroje podzemní a povrchové vody využívat 

hospodárně a účelně. Při provádění stavby zabezpečit plynulé odvádění povrchové vody 
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ze staveniště. V průběhu provádění dokončovacích prací nebude zasahováno do 

odtokových poměrů v dotčeném území a nebude zpomalen odtok dešťových, ani 

odpadních vod do jednotné kanalizace. 

 

12.2.4 V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ 

V podmínkách ovzduší je nutno plnit požadavky pro ochranu ovzduší. Pro stavbu je v 

rámci přípravy stavby nutno provést kategorizaci zdrojů dle zákona č. 86/2002 Sb. Na 

stavbách jsou provozovány mobilní zdroje znečistění ovzduší. Jedná se zejména  

o dopravní prostředky, nesilniční mobilní stroje (kompresory, přemístitelné stavební 

stroje a zařízení atd.). Jsou udržovány dle postupů a plánu kontrol mechanické dopravy. 

Za kategorizaci zdrojů na stavbě odpovídá stavbyvedoucí. Je třeba zvláště: 

Používat ochranné tkaniny zabraňující šíření prachu i hluku do okolí a zajistit jejich 

plnou funkčnost. Při dokončovacích procesech na polyfunkčním domě bude na 

staveniště zajíždět autodomíchávač Stetter Basic line, nákladní automobil Man 26.414, 

Renault Midlum, silosklápěč Scania a bude nutné skrápět staveniště při průjezdu 

stavební techniky v suchém a letním období. Stavbyvedoucí bude kontrolovat pozemní 

komunikaci a případně pověří pracovníky, aby zajistili dostatečné čistění obslužných 

komunikací zejména v sídelním území. Používat stavební techniku se zvýšenou 

hlučností pouze v době mezi 7 a 21 hod. 

 

12.2.5 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Novostavba polyfunkčního domu se nachází v poměrně hustě obydlené části Prahy.  

V jeho blízkosti se nachází jak bytové tak i rodinné domy, na které by mohl během 

výstavby působit negativní vliv v podobě hlučných strojů a zařízení. Během 

dokončovacích procesů nebude docházet k příliš vysokému hluku přes denní dobu.  

V nočních hodinách je práce nepřístupná. Předpokládaná pracovní doba je od 7:00 do 

15:00 hodin. Nejvyšší možné hodnoty přípustné pro běžnou výstavbu jsou stanoveny 

dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků  

a vibrací. Doba trvání hluku se předpokládá 8 hodin.  

Dle §12 hygienické limity hluku ve venkovním prostoru se limit hladiny akustického 

tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s stanoví součtem hladiny akustického tlaku 

A Laeq,T = 50 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční 

době. 
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Hygienický limit Laeq,s mezi 7. a 21. hodinou ze stavební činnosti, jenž je kratší než 14 

hodin se vypočte dle vzorce Laeq,s = Laeq,T + 10 x log ((429+t1)/t1), přičemž t1 je 

doba trvání hluku ze stavební činnosti. Doba trvání hluku se tedy předpokládá 8 hodin. 

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb a v chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti: 

 

Tabulka 33 – Korekce pro stanovení hygienických limitů 

Posuzovaná doba [Hod] [Korekce dB] 

Od 6:00 do 7:00 +10 

Od 7:00 do 21:00 +15 

Od 21:00 do 22:00 +10 

Od 22:00 do 6:00 +5 

 

Nejvyšší přípustné limity ekvivalentního akustického tlaku A ve venkovním prostoru: 

Tabulka 1 – Nejvyšší přípustné limity 

 

v čase 6 – 7, 21 - 22 Laeq = 60 dB 

v čase 7 – 21 Laeq = 67,4 dB 

v čase 22 - 6 Laeq = 55 dB 

 

12.2.6 ÚKLID PRACOVIŠĚ A OCHRANA PROTI ZNEČISŤOVÁNÍ POZEMNÍ 

KOMUNIKACE 

V průběhu provádění dokončovacích prací bude v prostoru pracoviště umístěno zařízení 

pro zachycování prachu. Po každé pracovní směně bude zkontrolováno, že je pracoviště 

uklizené a připravené v práci na další den a pomocí vysavače bude odstraněn prach. 

V případě zaplnění kontejneru na odpad a dovezení prázdného druhý den ráno, bude 

dočasně odpad skladován ve stavbě na nejvhodnějším místě v rámci provádění 

dokončovacích prací. V rámci možností budou práce rozděleny tak, aby byl 

minimalizován průnik prachu do dalších místností. Rámy dveří budou komplexně 

opatřeny pásem zakrývací fólie od shora dolů. 

Na staveniště budou zajíždět stroje autodomíchávač Stetter Basic line AM 10, nákladní 

automobil Man 26.414 s hydraulickou rukou  HIAB 200 C – 4, Renault Midlum, 

silosklápěč Scania P 420 CB 8x4 HHZ, silodofukovač Man TGA 35.430 M 8x4 a další 

osobní automobily. Stavbyvedoucí bude kontrolovat stav příjezdové komunikace, 

případně pověří pracovníky. V případě velké prašnosti zejména v letních měsících bude 

komunikace a stavební suť před jejím odvozem v přípustné míře kropena vodou. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování stavebně technologického projektu pro 

novostavbu polyfunkčního domu v Praze 3 se zaměřením na práce dokončovací. 

Pozornost byla věnována technologickým předpisům pro provádění vnitřních omítek, 

keramických obkladů, podlah a jejich nášlapných vrstev. Zpracováním práce jsem se 

naučil pracovat s programem CONTEC a software pro stavební rozpočty BUILD 

power, díky nimž jsem vytvořil časový plán a rozpočet pro technologickou etapu 

dokončovacích prací. Pro zajištění kvality výstavby byly zhotoveny kontrolní  

a zkušební plány pro všechny technologické předpisy. Pro všechny práce je sestaven 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále bylo navrženo umístění zařízení 

staveniště včetně technické zprávy pro zařízení staveniště. Ve výkresové části zařízení 

staveniště je řešeno skladování materiálu pro dané technologické etapy. Při řešení 

bakalářské práce jsem vycházel ze znalostí osvojených při studiu, z použité literatury  

a z dovedností získaných ve stavební praxi. 

 

        Karásek Roman, Brno 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 153 - 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Spol. s.r.o.   - společnost s ručením omezeným 

NN    - nízké napětí 

BOZP    - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Sb.    - sbírky 

PP    - podzemní podlaží 

NP    - nadzemní podlaží 

Tj.     - to je 

Parc.    - parcela 

KZP    - kontrolní a zkušební plán 

ZS    - zařízení staveniště 

ŽB    - železobeton 

PD    - projektová dokumentace 

TP    - technologický předpis 

OOPP    - osobní ochranné pracovní pomůcky 

Atd.    - a tak dále 

Např.     - například 

SO    - stavební objekt 

Tzn.     - to znamená 

Č.    - číslo 

NV    - nařízení vlády 

Viz    - podívej se na 

Příl.    - příloha 

ŽP    - životní prostředí 

Tab.    - tabulka 

Tl.    - tloušťka 

Cca    - circa, asi, přibližně 

TDI    - technický dozor investora 

Obr.    - obrázek 

PVC    - polyvinylchlorid 

PE    - polyetylén 

ČSN    - české technické normy 

SD    - stavební deník 

 



- 154 - 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Poloha v rámci Středočeského kraje a Prahy [www.spravnimapa.cz] ......... 19 

Obrázek 2: Přesné umístění polyfunkčního domu v Praze [www.mapy.cz] .................. 20 

Obrázek 3: Řešení dopravy omítek na stavbu [www.mapy.cz] ...................................... 21 

Obrázek 4: Řešení dopravy betonové směsi na stavbu [www.mapy.cz] ........................ 22 

Obrázek 5: Řešení dopravy svařované sítě na stavbu [www.mapy.cz] .......................... 23 

Obrázek 6: Kancelářský objekt [www.zasobniky.com] ................................................. 37 

Obrázek 7: Sanitární objekt [www.zasobniky.com] ....................................................... 39 

Obrázek 8: Zázemí pro pracovníky [www.zasobniky.com] ........................................... 40 

Obrázek 9: Mobilní WC [www.zasobniky.com] ............................................................ 40 

Obrázek 10: Mobilní oplocení stavby [www.dixy.cz] .................................................... 41 

Obrázek 11: Nízký kontejner [www.brasco.cz] .............................................................. 42 

Obrázek 12: Staveništní rozvaděč [www.e-rozvadece.cz] ............................................. 43 

Obrázek 13: Apu lišta [www.baumit.cz] ........................................................................ 57 

Obrázek 14: Rohová lišta [www.baumit.cz] ................................................................... 58 

Obrázek 15: Lepicí a stěrková malta [www.baumit.cz] ................................................. 58 

Obrázek 16: Perlinka [www.baumit.cz] ......................................................................... 58 

Obrázek 17: Osazení omítníku [www.omitniky.cz] ....................................................... 59 

Obrázek 18: Skladba keramické podlahy [vytvořeno v autocadu  ................................. 76 

Obrázek 19: Skladba vinylové podlahy [vytvořeno v autocadu] .................................... 77 

Obrázek 20: Epoxidová stěrka v praxi [www.weber-teranova.cz] ................................. 78 

Obrázek 21: Garážové prostory [www.weber-teranova.cz] ........................................... 78 

Obrázek 22: Skladba epoxidové podlahy [vytvořeno v autocadu] ................................. 78 

Obrázek 23: Změření pro výšku založení obkladu [www.vasut.cz] ............................... 89 

Obrázek 24: Pružná těsnící páska [www.ceskykutil.cz] ................................................. 90 

Obrázek 25: Směr obkládání [www.vasut.cz] ................................................................ 90 

Obrázek 26: Otvor pro vodoinstalaci [www.ceskykutil.cz] ........................................... 91 

Obrázek 27: Spárování stěn [www.ceskykutil.cz] .......................................................... 92 

Obrázek 28: Silikonování [www.vasut.cz] ..................................................................... 92 

Obrázek 29: Rozprašovač vody [www.vasut.cz] ............................................................ 92 

Obrázek 30: Vrtání děr [www.ceskykutil.cz] ................................................................. 93 

Obrázek 31: Kontrola přídržnosti [www.homel.vsb.cz] ................................................. 98 

Obrázek 32: Střásací stolek včetně kovového kužele [www.homel.vsb.cz] .................. 98 

Obrázek 33: Měření konzistence [www.asb-portal.cz] .................................................. 98 



- 155 - 

 

Obrázek 34: Měření úhlu omítnutého ostění [vytvořeno v autocadu] .......................... 100 

Obrázek 35: Příložný impedanční vlhkoměr [www.stavba.tzb-info.cz] ...................... 102 

Obrázek 36: Distanční křížky [www.chmelik-trade.cz] ............................................... 104 

Obrázek 37: Bezpečnostní tabulky na staveništi [www.bezpecnost-práce.biz] ........... 115 

Obrázek 38: Bezpečnostní tabulka na elektřinu [www.e-safetyshop.eu] ..................... 115 

Obrázek 39: Autodomíchávač Stteter Basic line [www.schwing-stetter.nl] ................ 122 

Obrázek 40: Schéma rozměru bubnu [www. schwing-stetter.nl] ................................. 123 

Obrázek 41: Pneumatické čerpadlo [www.brinkmann.cz] ........................................... 124 

Obrázek 42: Nákladní automobil Man 26.414 [www.hado-praha.cz] .......................... 125 

Obrázek 43: Schéma dosahu hydraulické ruky HIAB C – 4 [www.hado-praha.cz] .... 126 

Obrázek 44: Valník s plachtou Renault Midlum [www.cars-pics-db.com] ................. 127 

Obrázek 45: Silosklápěč Scania [www.automobilrevue.cz] ......................................... 128 

Obrázek 46: Silodofukovač Man TGA 35.430 [www.autoline.cz] .............................. 129 

Obrázek 47: Pneumatický dopravník–silomat M–Tec[www.tonstav-service.cz] ........ 130 

Obrázek 48: Omítací stroj Duo mix [www.tonstav-service.cz] .................................... 131 

Obrázek 49: Silo Baumit [www.baumit.cz] .................................................................. 132 

Obrázek 50: Míchadlo Extol [www.extol.cz] ............................................................... 133 

Obrázek 51: Vysavač Bosch [www.bosch.cz] .............................................................. 134 

Obrázek 52: Vibrační lišta [www.hutnici-stroje.cz] ..................................................... 135 

Obrázek 53: Bruska ESM 1500 [www.storch.cz] ......................................................... 136 

Obrázek 54: Úhlová bruska Bosch [www.bosch.cz] .................................................... 137 

Obrázek 55: Elektrická vrtačka Bosch [www.bosch.cz] .............................................. 138 

Obrázek 56: Elektrická řetězová pila Bosch [www.bosch.cz] ...................................... 139 

Obrázek 57: Elektrická okružní pila Bosch [www.bosch.cz] ....................................... 140 

Obrázek 58: Přímočará pila Bosch [www.bosch.cz] .................................................... 141 

Obrázek 59: Rotační laser Bosch [www.bosch.cz] ....................................................... 142 

Obrázek 60: Podlahový laser Bosch [www.bosch.cz] .................................................. 143 

Obrázek 61: Paletový vozík [www.eulift.sk] ................................................................ 144 

Obrázek 62: Řezačka na dlažbu a obklady [www.chmelik-trade.cz] ........................... 145 

Obrázek 63: Ocelový rudl profesionální [www.kwesto.cz] ......................................... 146 

 

 



- 156 - 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: nejvyšší přípustné limity akustického tlaku ....................................................... 36 

Tab. 2: stavební odpad .................................................................................................... 46 

Tab. 3: třídy rovinnosti konečné úpravy omítky ............................................................. 99 

Tab. 4: doporučená meze pro úhly .................................................................................. 99 

Tab. 5: vlhkosti podkladů ............................................................................................. 102 

Tab. 6: kontrola rovinnosti rovinných ploch ................................................................ 103 

Tab. 7: rovinnost povrchu ............................................................................................. 105 

Tab. 8: dilatační spáry ................................................................................................... 105 

Tab. 9: délka spar .......................................................................................................... 105 

Tab. 10: Technické údaje autodomíchávače ................................................................. 122 

Tab. 11: Technické údaje čerpadla ............................................................................... 124 

Tab. 12: Technické údaje nákladního automobilu ........................................................ 125 

Tab. 13: Technické údaje valníku ................................................................................. 127 

Tab. 14: Technické údaje silosklápěče ......................................................................... 128 

Tab. 15: Technické údaje silodofukovače .................................................................... 129 

Tab. 16: Technické údaje dopravníku ........................................................................... 130 

Tab. 17: Technické údaje omítacího stroje ................................................................... 131 

Tab. 18: Technické údaje sila ....................................................................................... 132 

Tab. 19: Technické údaje míchadla .............................................................................. 133 

Tab. 20: Technické údaje vysavače .............................................................................. 134 

Tab. 21: Technické údaje vibrační lišty ........................................................................ 135 

Tab. 22: Technické údaje brusky .................................................................................. 136 

Tab. 23: Technické údaje úhlové brusky ...................................................................... 137 

Tab. 24: Technické údaje vrtačky ................................................................................. 138 

Tab. 25: Technické údaje pily ....................................................................................... 139 

Tab. 26: Technické údaje okružní pily ......................................................................... 140 

Tab. 27: Technické údaje přímočaré pily ..................................................................... 141 

Tab. 28: Technické údaje rotačního laseru ................................................................... 142 

Tab. 29: Technické údaje podlahového laseru .............................................................. 143 

Tab. 30: Technické údaje paletového vozíku ............................................................... 144 

Tab. 31: Technické údaje řezačky ................................................................................ 145 

Tab. 32: Technické údaje rudlu .................................................................................... 146 

Tab. 33: Korekce pro stanovení hyg. limitů ................................................................. 151 



- 157 - 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ 

 

LITERATURA 

[1] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

[2] 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 

[3] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz  

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

[4] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

[5] Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků OOPP 

[6] Zákon č. 185/2001 Sb., nakládání s odpady (odpady vznikající na stavbě mohou 

patřit do kategorie nebezpečných a ostatních odpadů)  

[7] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků  

a vibrací 

[8] Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů (seznam nebezpečných 

odpadů) 

[9] ŠLANHOF, J. BW52 – Automatizace stavebně technologického projektování, 

studijní opora, Brno 2008  

[10] HENKOVÁ, S. Stavební stroje, Průvodce studiem, Brno 2012 

[11] Technologie stavebních prací II – modul 5 – provádění omítek, Mgr. Petr Lízal, 

CSc., Brno 2005 

[12] Příprava a realizace staveb, Čeněk Járský, František Musil, Pavel Svoboda, Petr 

Lízal, Vít Motyčka, Jaromír Černý, Technologie staveb II 

[13] Příprava a realizace staveb, Pavel Hloušek 

[14] KOVÁŘOVÁ, B.: Technologie stavebních prací II. studijní opora, procesy vnitřní  

a dokončovací – nášlapné vrstvy podlah, © Ing. Barbora Kovářová, Brno, 2005  

[15] KOVÁŘOVÁ, B.: Technologie stavebních prací II. studijní opora, procesy vnitřní  

a dokončovací – obklady, © Ing. Barbora Kovářová, Brno, 2005  

[16] ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 3: S  



- 158 - 

 

[17] ČSN EN 1015-12 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 12: Stanovení 

přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu, listopad 2000 

[18] ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - 

Část2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky, únor 2006 

[19] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, 

červenec 2004 

[20] ČSN EN 998-1 ed.2, Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní  

a vnější omítky, duben 2011 

[21] ČSN EN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení 

[22] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

[23] ČSN EN 14411 Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristika  

a označování 

[24] ČSN EN 12004 Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Definice  

a specifikace 

[25] ČSN EN 74 4507 Podlahy – epoxidové stěrky 

ČSN viz Kontrolní a zkušební plán v příloze 

 

WEBOVÉ STRÁNKY 

< www.ikatastr.cz > 

< www.mapy.cz > 

< www.spravnimapa.topograf.cz > 

< www.rako.cz > 

< www.denbraven.cz > 

< www.cemix.cz > 

< www.cemex.cz > 

< www.kondor.cz > 

< www.isover.cz > 

< www.vinylfloor.cz > 

< www.brasco.cz > 

< www.dixy.cz > 

< www.zasobniky.com > 

< www.e-rozvadece.cz > 

< www.baumit.cz > 

< www.omitniky.cz > 



- 159 - 

 

< www.weber-teranova.cz > 

< www.vasut.cz > 

< www.homel.vsb.cz > 

< www.asb-portal.cz > 

< www.chmelik-trade.cz > 

< www.bezpecnost-prace.biz > 

< www.e-safetyshop.eu > 

< www.schwing.cz > 

< www.brinkmann.cz > 

< www.hado-praha.cz > 

< www.automobilrevue.cz > 

< www.renault.cz > 

< www.tonstav-service.cz > 

< www.extol.cz > 

< www.bosch.cz > 

< www.hutnici-stroje.cz > 

< www.storch.cz > 

< www.eulift.sk > 

< www.kwesto.cz > 

< www.ceskykutil.cz > 

 

SEZNAM POUŽITÉHO SOFTWARU 

- MS Excel, Word 

- Opera browser 

- RTS Build Power 

- Contec 

- AUTODESK AutoCad 2013 

  



- 160 - 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 
1. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     A3, 1:800 

2. VÝKRES SITUACE      A3, 1:350 

3a. VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ    A3, 1:350 

3b. VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ    A3, 1:250 

4. POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR  12 x A4 

5. ČASOVÝ PLÁN       9 x A4 

6. BILANCE PRACOVNÍKŮ     5 x A3 

7. TABULKY KZP       3 x A4 

8. ŘEŠENÍ VYBRANÝCH STAVEBNÍCH DETAILŮ  A4, 1:100 

9. VÝKRES SKLADBY PODLAH     1 x A3 

 


