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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá realizací stavebně technologické etapy provádění podlah ve sportovní hale. 

Řešený objekt je plánovaný v Novém Městě na Moravě. Práce zpracovává navržené skladby podlah 

hrací plochy a v zázemí sportovní haly.  
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bezpečnost a ochrana zdraví  

  
  
  

Abstract 

The bachelor thesis solves construction technology implementation of stage floor in the sports hall. The 

building is situated in Nové Město na Moravě. The thesis processes designed layers in facilities and 

sports ground.  

  

Keywords 
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budget, time schedule, constructional equipment, control and test plan, protection of health and safety  

  



7 
 

Bibliografická citace VŠKP 

  
Vít Šaroun Stavebně technologická studie etapy provedení podlah ve sportovní hale. Brno, 2016. 

103 s., 7 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, 

mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Yvetta Diaz.  

  



8 
 

  
   



9 
 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat své vedoucí bakalářské práce paní Ing. Yvettě Diaz za její ochotu, čas a 

odborné rady při tvorbě této bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat celé své rodině za podporu při 

studiu. 

  



10 
 

Obsah 

Úvod  ..................................................................................................................................... 11 

Technická zpráva objektu  ..................................................................................................... 12 

Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras  ................................................................. 21 

Položkový rozpočet s výkazem výměr .................................................................................. 26 

Technologický předpis pro provádění sportovní podlahy ..................................................... 46 

Technologický předpis pro provádění podlah zázemí ........................................................... 57 

Technická zpráva řešení zásad organizace výstavby ............................................................. 68 

Návrh strojní sestavy  ............................................................................................................ 76 

Kontrolní a zkušební plán  ..................................................................................................... 83 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  .................................................................................. 91 

Závěr  ..................................................................................................................................... 98 

Seznam použitých zdrojů  ..................................................................................................... 99 

Seznam použitých zkratek  .................................................................................................... 100 

Seznam obrázků  ................................................................................................................... 101 

Seznam tabulek ..................................................................................................................... 102 

Seznam příloh  ....................................................................................................................... 103 

 

  



11 
 

Úvod 

Práce se zabývá prováděním podlah ve sportovní hale v Novém Městě na Moravě. V této práci se 

zaměřím na provádění sportovní podlahy na hrací ploše a provádění podlah v zázemí sportovní haly. 

Smyslem práce je navrhnout vhodné a efektivní řešení provádění této technologické etapy. 

Součástí bakalářské práce je technická zpráva, situace stavby se širšími vtahy dopravních tras, výkaz 

výměr, technologické předpisy, technická zpráva zařízení staveniště, časový plán etapy, návrh strojní 

sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, položkový rozpočet pro 

stavebně technologickou etapu provádění podlah ve sportovní hale.  
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1. Identifikační údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Sportovní hala, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě 

Místo stavby:    Tyršova ulice, Nové Město na Moravě 

Katastrální území:   Nové Město na Moravě 

Parcelní čísla pozemků:  269, 270, 275/7 

Stavební úřad:   Nové Město na Moravě 

Krajský úřad:   Jihlava 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Město Nové Město na Moravě 

    Vratislavovo náměstí 103 

    59231 Nové Město na Moravě 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   SANTIS a.s. 

    Brněnská 126/38 

    59139 Žďár nad Sázavou 

Zastoupený:   Ing. Zdeňkem Tulisem 

    autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 

1.2. Seznam vstupních podkladů 

Inženýrskogeologický průzkum – ENVIREX, spol s.r.o. 

Kopie katastrální mapy 

Digitální mapové podklady 

1.3. Údaje o území 

Předmětem zájmu je území o celkové rozloze 4760 m2. Stavební pozemek je vymezen parcelami č. 269, 

270, 275/7. Přístup na stavební pozemek je navržen ze silnice II/354 (ul. Křičkova-Maršovická) po 

stávající místní komunikaci ul. Smetanova, Malá a Tyršova. Lokalita se nachází v chráněné krajinné 

oblasti CHKO Žďárské Vrchy a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV  Žďárské Vrchy. 

Řešené území se nachází mimo záplavové území.  

1.4. Údaje o stavbě 

Předmětem projektu je novostavba sportovní haly s nezbytným příslušenstvím a napojením na 

technickou, dopravní infrastrukturu. Účelem užívání stavby je stavba pro výuku tělesné výchovy 

mateřských, základních a středních škol a pro sportovní účely včetně výkonnostního sportu. Velikost 

hrací plochy je 40x20 m s hrací výškou 8,5 m. 

Zastavěná plocha:  1976 m2 

Obestavěný prostor:  17480 m3 

Řešené území celkem:  4760 m2 

Orientační náklady:  106 847 738 Kč včetně DPH 
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1.5. Členění stavby na objekty a technická, technologická zařízení 

SO01    sportovní hala 

IO01    příprava území a hlavní terénní úpravy 

IO02    terénní a sadové úpravy 

IO03    zpevněné plochy, parkoviště 

IO04    reklamní zařízení 

IO05    přípojka jednotné kanalizace 

IO06    přípojka vodovodu 

IO07    plynovod STL 

IO08    el. energie NN 

IO09    přípojka sdělovacího vedení 

IO10    veřejné osvětlení 

IO11    vedení teplovodu 

IO12    přípojka optického kabelu 

 

2. Souhrnná technická zpráva 

2.1. Popis území stavby 

Stavební pozemek o rozloze 4760 m2 se nachází v zastavěném území města vedle zóny sportovišť. 

Sportovní hala bude postavena na místě demolovaného Tělovýchovného střediska. Pozemek je mírně 

sklonitý přibližně obdélníkového tvaru umožňující plánovanou výstavbu. Okolní zástavbu tvoří obytné 

a občanské stavby. Při výstavbě sportovní haly nedojde k nepřípustnému obtěžování okolí a narušení 

plynulosti dopravy na pozemních komunikacích. Radonovým průzkumem byl určen radonový index 

pozemku jako střední. Inženýrskogeologický průzkum stanovil základové poměry jako jednoduché. 

Hydrogeologický průzkum zjistil hladinu podzemní vody v hloubce -3,0 až -3,5 m a vyhodnocením 

vzorků vody byla stanovena agresivita na betonové konstrukce jako slabě až středně agresivní. Lokalita 

se nachází v chráněné krajinné oblasti CHKO Žďárské Vrchy a v chráněné oblasti přirozené akumulace 

vod CHOPAV  Žďárské Vrchy. Řešené území se nachází mimo záplavové území.  

2.2. Celkový popis stavby 

2.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem užívání stavby je stavba pro výuku tělesné výchovy mateřských, základních a středních škol a 

pro sportovní účely včetně výkonnostního sportu. 

Velikost hrací plochy: 

světlá výška:   8,5 m 

max. rozměr:   20,0x40,0 m / 22,0x44, 0m (včetně zámezí) 

Užitné plochy: 

sportovní:   1120,0 m2 

zázemí:    296,0 m2 

ostatní:    552,0 m2 
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Počet uživatelů: 

kapacita šaten:   6x15 osob 

max. počet diváků:  130 osob 

počet pracovníků:  1 osoba 

2.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Sportovní hala je umístěna uprostřed zóny sportovišť, těsné blízkosti se nachází fotbalové hřiště, 

tenisové kurty a atletický stadion. Objekt je s podélnou orientací umístěn rovnoběžně s přístavbou ZŠ a 

fotbalovým stadionem. Poloha objektu blízko centru města umožňuje preferenci pěší dopravy a 

minimalizaci parkovacích stání pro běžný provoz 

 

Jedná se o jednopodlažní objekt zajišťující především vhodné prostředí pro sportovní aktivitu. Fasáda 

na je na pohled kompaktní, tvořená barevnou kombinací zeleně-modrá. Hlavní vstupy do objektu jsou 

situovány na JV. V prostoru před vstupem do budovy jsou umístěny zařízení pro reklamu (vlajky, plátna 

a plakáty). 

2.2.3. Dispoziční a provozní řešení 

Stavba je určena pro výuku tělesné výchovy mateřských, základních a středních škol a pro sportovní 

účely včetně výkonnostního sportu. Šatny a hygienická zařízení spojuje centrální chodba, která 

umožňuje také přístup na hrací plochu a tribuny. 

2.2.4. Bezbariérové řešení stavby 

V blízkosti vchodu jsou vyhrazená 2 parkovací stání pro imobilní osoby o rozměrech 3,5x5,0m. Vstupní 

dveře jsou šířky min. 900mm a opatřené vodorovným madlem. Přístup do budovy je navržen bez 

schodů a se sklonem do 2,0%. Hygienická zařízení jsou navržena oddělená pro muže a ženy, rozměr 

1800x2150mm, s vybavením splňující požadavky vyhl.398/2009sb. 

2.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

V průběhu výstavby a užívání stavby budou dodržovány příslušné zákony, vyhlášky a související 

technické normy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (zejména zákon č. 262/2006sb., nařízení vlády 

591/2006sb. a nařízení vlády 362/2005sb.) 

2.2.6. Základní technický popis stavby 

Základy: 

Inženýrskogeologický průzkum stanovil základové poměry jako jednoduché, konstrukce jednoduchá – 

geotechnická kategorie 2. Hladina podzemní vody v hloubce -3,0 až -3,5 m. Navrženy základové patky 

s hloubkou založení od -2,0 m a prefabrikované základové sendvičové pasy s podbetonávkou do 

nezámrzné hloubky. 

 

Svislé konstrukce: 

Nosná konstrukce je navržena z betonového prefabrikovaného skeletu s příčnými nosnými rámy po 

4,5m s rozpětím 29,5 m. Rám skeletu tvoří vetknuté sloupy 400x500 mm a kloubově uložené ocelové 

příhradové vazníky. Obvodový plášť tvoří sendvičové prefabrikované panely.  
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Vodorovné konstrukce: 

Nosná konstrukce střechy haly bezvazničkový systém s nosnou konstrukcí z děrovaného trapézového 

plechu. Stropní konstrukce nad zázemím tvořena železobetonovými prefabrikovanými panely. 

 

Zastřešení: 

Plochá střecha se spádem 5%, jednoplášťová s parotěsnící vrstvou. Střešní krytina folie mPVC, tepelný 

izolant kombinovaný z minerální vlny a polystyrénu. Odvodnění vnitřní s atikou. 

 

Povrchové úpravy: 

Vnitřní: 

Část tvoří pohledový beton, sádrokarton a keramický obklad 

Vnější: 

Část tvoří pohledový beton, obvodový plášť kovoplastický lakovaný s povrchovou úpravou 

poplastováním 

 

Výplně otvorů: 

Sportovní hala bude osazena hliníkovými okny, dvojsklo, sklo Ug<1,1 W/m2K, Uw<1,4  W/m2K. 

Vchodové dveře také hliníkové. Dveře kovové zateplené. 

 

Ochrana proti vodě: 

Povrchové: 

Plochá střecha se sklonem 5% - povlaková krytina z mPVC s vnitřním odvodněním. Fasádu objektu 

tvoří plochy s odolností proti vlhkosti. 

Provozní: 

Jako ochrana proti provozní vodě se provede aplikace hydroizolační stěrky do výšky 300mm (WC) a 

2000mm (umývárny). 

Zemní: 

Provede se natavení měkčeného asfaltového pásu tl. 4mm s plynotěsnými spoji. 

 

Podlaha: 

Jako podkladní vrstva podlah je navržena deska z drátkobetonu s dovyztužením pomocí kari sítí. 

Následuje vrstva tepelné izolace z polystyrénu EPS S150 (max. λ=0,030 W/mK), separační folie PE, 

litý cementový potěr C30 F6. V případě hrací plochy se místo cementového potěru použije betonová 

mazanina vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3; beton C25/30, XC3, S4, Dmax 16 strojně hlazený. 

Nášlapnou vrstvu na hrací ploše tvoří sportovní syntetická podlaha na podložce, v zázemí vrstva PVC a 

keramická dlažba. Skladby podlah viz Příloha skladby podlah.  

 

2.2.7. Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení 

V objektu je používána pouze nevýrobní technologie. Provozní soubory tvoří sportovní vybavení 

potřebné k výkonu sportu v hale. 
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2.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatném dokumentu v souladu s platnými nařízeními, 

vyhláškami a normami. 

2.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Veškeré skladby jsou navržené tak, aby vyhověli tepelně technickým požadavkům.  

Stěny:   fasádní sendvičový kovoplastický panel s výplní PIR tl.120mm 

   sendvičový prefabrikovaný panel s minerální vlnou tl.160mm 

Střecha:   izolant z polystyrénu a minerální vlny v celkové tl.180mm 

Podlaha:   železobetonová deska s izolantem z polystyrénu 

 

Skladba S1 – keramická dlažba 

Č. vrstvy Název Tloušťka [mm] 
Souč. tepelné 
vodivosti λ 
[W/mK] 

Tepelný odpor 
konstrukce R 

[m2K/W] 
1 Keramická dlažba  0,010 1,01 0,0099 
2 Cementový potěr 0,060 1,20 0,0500 
3 Tepelná izolace EPS S150 0,130 0,03 4,3333 
4 Nosná deska - drátkobeton 0,180 1,58 0,1139 
5 Podkladní beton 0,100 1,30 0,0769 
    R= 4,584 

Tab. 1: Posouzení tepelných vlastností skladby S1 

RT = RSi+R+RSe = 0,17 + 4,584 + 0,04 = 4,749 (m2K)/W 

U = 1/ RT = 1 / 4,749 = 0,209 W/(m2·K) <  UNrq = 0,45 W/(m2·K) 

     UNrec = 0,30 W/(m2·K) VYHOVUJE 

 

Skladba S2 – PVC 

Č. vrstvy Název Tloušťka [mm] 
Souč. tepelné 
vodivosti λ 
[W/mK] 

Tepelný odpor 
konstrukce R 

[m2K/W] 
1 PVC  0,0025 0,19 0,0132 
2 Cementový potěr 0,0600 1,20 0,0500 
3 Tepelná izolace EPS S150 0,1300 0,03 4,3333 
4 Nosná deska - drátkobeton 0,1800 1,58 0,1139 
5 Podkladní beton 0,1000 1,30 0,0769 
    R= 4,5873 

Tab. 2: Posouzení tepelných vlastností skladby S2 

 

RT = RSi+R+RSe = 0,17 + 4,5873 + 0,04 = 4,7973 (m2K)/W 

U = 1/ RT = 1 / 4,7973 = 0,208 W/(m2·K) <  UNrq = 0,45 W/(m2·K) 

     UNrec = 0,30 W/(m2·K) VYHOVUJE 

 

Skladba S3 – sportovní podlaha 

Č. vrstvy Název Tloušťka [mm] 
Souč. tepelné 
vodivosti λ 
[W/mK] 

Tepelný odpor 
konstrukce R 

[m2K/W] 
1 Sportovní vinylová  0,005 0,190 0,0263 
2 Překližková deska  0,018 0,110 0,1636 
3 PIR pěna  0,015 0,048 0,3125 
4 Betonová mazanina 0,082 1,300 0,0615 
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5 Tepelná izolace EPS S150 0,080 0,030 2,6670 
6 Nosná deska - drátkobeton 0,180 1,580 0,1139 
7 Podkladní beton 0,100 1,300 0,0769 
    R= 3,4214 

Tab. 3: Posouzení tepelných vlastností skladby S3 

RT = RSi+R+RSe = 0,17 + 3,4214 + 0,04 = 3,6314 (m2K)/W 

U = 1/ RT = 1 / 3,6314 = 0,2754 W/(m2·K) < UNrq = 0,45 W/(m2·K) 

     UNrec = 0,30 W/(m2·K) VYHOVUJE 

2.2.10. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Větrání: 

V zimním období je navrženo nucené větrání s přívodem čerstvého vzduchu vzduchotechnickou 

jednotkou. Vzduchotechnická jednotka s rekuperací, ohřevem a směšováním bude umístěna na střeše 

objektu. V přechodném období zajistí přirozené větrání otevírací části světlíku. V prostorách šaten 

zajistí přirozené větrání okenní otvory. Výměnu vzduchu v umývárnách a WC zajistí nucené větrání. 

 

Vytápění: 

Zdroj tepla pro vytápění zajistí tlakově oddělená výměníková stanice s celkovým výkonem 280 kW.  

Vytápění v prostoru hrací plochy umožní teplovodní sálavé panely zavěšené pod střechou haly. 

Vytápění zázemí je navrženo teplovodním systémem s otopnými tělesy a podlahovým vytápením v 

prostoru umýváren. Ohřev teplé vody je řešen 500 litrovým zásobníkem s dohřevem přes deskový 

výměník. 

 

Zásobování vodou: 

Zdrojem vody je nová vodovodní přípojka napojená na veřejný vodovodní řád. Odpadní vody budou 

svedeny do systému jednotné kanalizace. 

2.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V místě stavby byl průzkumem určen střední radonový index. Riziko pronikání radonu z podloží je 

eliminováno aplikací měkčeného asfaltového pásu tl. 4mm na monolitickou betonovou desku tl. 200mm. 

Ochranu před bludnými proudy a seismicitou není nutné navrhovat. Stavba nevyžaduje ochranu před 

hlukem. Nejsou nutná protipovodňová opatření, jelikož se stavba nenachází v zátopovém území. 

2.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Místa pro napojení na jednotlivé inženýrské sítě s požadovanou kapacitou jsou určena správci sítí. 

Napojovací místa jsou zobrazena v situaci stavby. 

2.4. Dopravní řešení 

Sportovní hala je dopravně přístupná z místní komunikace ul. Tyršova. Parkování je možné na 

vyhrazených plochách před objektem, nebo na přilehlých parkovištích na ul. Malá a ul. Tyršova. Po 

dobu výstavby bude zaveden jednosměrný provoz na této komunikaci. Vjezd umožněn na ulici Tyršova 

a výjezd na ulici Sportovní. 

2.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy jsou řešeny pouze v těsném okolí sportovní haly. Bude provedeno zarovnání terénu 

zpětnou navážkou ornice z mezideponie a vybudování parkovacích míst společně s přístupem do 
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budovy. Po konečných terénních úpravách se vysadí nová zeleň. 

2.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba nebude mít výrazný vliv na životní prostředí v jejím okolí. Objekt se nachází v zastavěném 

území a neovlivní stávající přírodu ani krajinu. Nakládání s odpady se bude řídit příslušnými předpisy 

(zejména zákonem 185/2001sb – Zákon o odpadech, dalšími prováděcími předpisy) 

2.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavba neohrožuje život a zdraví osob a zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky uživatelů stavby 

ani uživatelů okolních staveb. 

2.8. Zásady organizace výstavby 

Zásady organizace výstavby budou řešeny v samostatné části bakalářské práce. 
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1. Situace stavby 

Stavba sportovní haly se nachází na ulici Tyršova v Novém Městě na Moravě. Stavební pozemek se 

nachází v nadmořské výšce 614,500 m n. m. Pozemek se nachází v blízkosti fotbalového stadionu, 

tenisových kurtů a atletického stadionu. Okolní zástavbu tvoří obytné a občanské stavby. Napojení na 

dopravní infrastrukturu, umístění do terénu a napojení inženýrských sítí – viz Příloha výkres situace. 

1.1. Širší vztahy dopravních tras 

1.1.1. Stavební materiál 

Používaný stavební materiál, zejména polystyrén a PE folie, bude na staveniště dopravován ze 

stavebnin DP Stavebniny Maršovice a.s., které se nachází v obci Maršovice 91, místní části města Nové 

Město na Moravě. Stavebniny se nachází ve vzdálenosti 1,7km od staveniště. Na plánované trase se 

nenachází žádné kritické místo pro průjezd nákladního automobilu pro převoz stavebního materiálu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Trasa pro dopravu materiálů ze stavebnin na staveniště 
 

 

1.1.2. Cementový potěr a betonová mazanina 

Dodávka cementového potěru a betonové mazaniny bude realizována z betonárny ZAPA beton a.s. 

Nové Město na Moravě, která se nachází v areálu průmyslové zóny na ulici Soškova, Nové Město na 

Moravě. Betonárna se nachází ve vzdálenosti 1,3km od staveniště a na plánované trase se nenachází 

žádné kritické místo pro průjezd autodomíchávačů. 
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Obr. 2 Trasa autodomíchávače na staveniště 
 

1.1.3. Podlahová krytina PVC 

Doprava podlahové krytiny PVC bude realizována ze skladu společnosti Koberce CREDO, která se 

nachází na ulici Soškova 1553, Nové Město na Moravě. Sklad se nachází ve vzdálenosti 0,8km od 

staveniště a na plánované trase se nenachází žádné kritické místo pro průjezd nákladního automobilu 

pro převoz materiálu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Trasa pro dopravu PVC na staveniště 
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1.1.4 Keramická dlažba 

Doprava podlahové krytiny keramické dlažby bude realizována ze skladu společnosti TEKO spol. s.r.o., 

která se nachází na ulici Brněnská 130/35, Žďár nad Sázavou. Sklad se nachází ve vzdálenosti 11,3km 

od staveniště a na plánované trase se nenachází žádné kritické místo pro průjezd nákladního automobilu 

pro převoz materiálu. 

 
Obr. 4 Trasa pro dopravu keramické dlažby na staveniště 

 

1.1.5 Překližkové desky 

Doprava překližkových desek potřebných do skladby podlahy hrací plochy ze skladu společnosti 

WOODSTOCK Novoměstská JSW spol. s.r.o., která se nachází na ulici Petrovická 861, nové Město na 

Moravě. Sklad se nachází ve vzdálenosti 2,2km od staveniště a na plánované trase se nenachází žádné 

kritické místo pro průjezd nákladního automobilu pro převoz materiálu. 

 
 

Obr. 5 Trasa pro dopravu keramické dlažby na staveniště 
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1. Obecné informace 

1.1. Základní údaje o stavbě 

Řešený objekt se nachází blízko centra města Nové Město na Moravě. Sportovní hala je dopravně 

přístupná z místní komunikace ul. Tyršova. Parkování je možné na vyhrazených plochách před 

objektem, nebo na přilehlých parkovištích na ul. Malá a ul. Tyršova. Po dobu výstavby bude zaveden 

jednosměrný provoz na této komunikaci. Vjezd umožněn na ulici Tyršova a výjezd na ulici Sportovní. 

Jedná se o novostavbu sportovní haly. Svislé nosné prvky tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 

vetknuté do základových patek. Střešní konstrukce nad hrací plochou je tvořena ocelovými 

příhradovými vazníky s výškou hřebene 11,31 m a s dvěma střešními obloukovými světlíky. Nosnou 

konstrukci ploché střechy nad zázemím haly tvoří železobetonové panely, výška atiky 3,95 m. 

Obvodový plášť je řešen sendvičovými panely. Vnitřní svislé konstrukce tvoří vyzděné příčky 

z keramických tvárnic POROTHERM 14 a 24 Profi. Sportovní hala má půdorysné rozměry 51,75 x 

36,2 m.  Stavební pozemek má rovinatý charakter a nachází se v zastavěné části města. 

 

Název stavby:   Sportovní hala, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě 

Místo stavby:    Tyršova ulice, Nové Město na Moravě 

Katastrální území:   Nové Město na Moravě 

Parcelní čísla pozemků:  269, 270, 275/7 

Stavební úřad:   Nové Město na Moravě 

Krajský úřad:   Jihlava 

Stavebník:    Město Nové Město na Moravě 

    Vratislavovo náměstí 103 

    59231 Nové Město na Moravě 

1.2. Základní údaje o konstrukci 

Technologický předpis zpracovává stavebně technologickou etapu provádění podlah ve sportovní hale. 

Na nosnou železobetonovou základovou desku z drátkobetonu se položí tepelná izolace ve dvou 

vrstvách, na kterou bude položena separační PE folie. Následně bude provedeno lití betonové mazaniny 

vyztužené ocelovými vlákny 25 kg/m3; beton C25/30, XC3, S4, Dmax 16 strojně hlazený. Na povrch 

betonové mazaniny budou nalepeny izolační desky z PIR Puren pěny a na ně uloženy překližkové desky. 

Jako nášlapná vrstva zde bude použita vinylová sportovní podlaha Omnisports training.  

2. Materiál 

2.1. Skladby a použité materiály 

Skladba sportovní podlahy: 

- Vinylová sportovní podlaha OMNISPORTS trainings, lepeno, tl. 5 mm 

- Překližková deska se zámkem 2500 x 1250 mm, tl. 18 mm 

- Izolační desky PIR Puren Purenit, λ = 0,070 W/mK, tl. 15 mm 

- Vibrovaná betonová mazanina C25/30, XC3, S4, Dmax 16, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3 

strojně hlazená, tl. 82 mm 

- PE folie, tl. 0,2 mm 

- Tepelná izolace – Polystyrenové desky BACHL EXTRAPOR 150S, λ=0,030 W/mK, tl. 50+30 mm 



49 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7: Skladba sportovní podlahy 

Spotřeba použitých materiálů: 

Materiál MJ Výměra MJ/balení Spotřeba Balení 

Extrapor 150S 
50mm 

m2 1217,48 m2 5 m2/bal 243,49 244 bal. 

Extrapor 150S 
30mm 

m2 1217,48 m2 8 m2/bal 152,19 153 bal. 

PE folie š.2m m2 1217,48 m2 50 m/role 12,18 13 rolí 
Betonová maz. 
82mm 

m3 90,76 m3 8 m3/autodom. 11,34 12 autodom. 

PIR desky 15 mm m2 1217,48 m2 18 m2/ bal 67,64 68 bal 
Překližkové desky m2 1217,48 m2 1250x2500mm 389,59 390 ks 
Vinylová podlaha 
š. 2m 

m2 1217,48 m2 50 m/role 12,18 13 rolí 

Dvousložkové 
lepidlo PU 330 

kg 1217,48 m2 12 kg/ bal 350g / m2 36 bal. 

Svařovací šňůra 
Sport 4 mm 

m 643,50 m 40 m/bal 16,09 17 bal. 

Dřevěný hranol 
50x50 mm 

m 5,50 m 3 m/ks  4 ks 

Provazec těsnící 
PE Ceresit 

m 699,00 m 100m/bal 6,99 7 bal. 

Ceresit CS tmel m 699,00 m 280ml/bal 0,35bal/m 245 bal. 
Dilatační pásek 
MIRELON 10 
mm, šířky 100 mm 

m 179,41 m 25m/bal 7,18  8 bal. 

Tab. 4: Výpis materiálů sportovní podlaha 

 

Množství materiálů je převzato z výkazu výměr rozpočtu, je zahrnuta i rezerva 10 %. Před zahájením 

provádění sportovní podlahy bude zřízeno dřevěné bednění z důvodu odlišné výškové úrovně betonové 

mazaniny na hrací ploše a litého cementového potěru v zázemí sportovní haly. Bednění bude zřízeno 

v místech přechodů podlah a to ve vstupních prostorech na hrací plochu, které mají šířku 2 x 2 m a 1 x 

1,5 m. Bednění bude tvořeno překližkovou deskou tl. 18 mm výšky 200 mm a příslušné šířky. Bude 

zapřeno o dva dřevěné hranoly 50 x 50 mm, které budou kotveny do příčky. 
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2.2. Doprava 

2.2.1. Primární doprava 

Dodávka betonové mazaniny bude realizována z betonárny ZAPA beton a.s. Nové Město na Moravě, 

která se nachází v areálu průmyslové zóny na ulici Soškova, Nové Město na Moravě. Betonárna se 

nachází ve vzdálenosti 1,3km od staveniště, k transportu bude sloužit autodomíchávač Stetter C3 

BASIC LINE AM 8C s jmenovitým objemem 8 m3 na podvozku MAN. Ostatní používané materiály 

budou dopraveny na staveniště pomocí nákladního automobilu IVECO 75E18 s hydraulickým čelem. 

Materiál se bude dovážet průběžně, podle postupu prací. Vzhledem k velmi krátkým dojezdovým 

vzdálenostem skladů a staveniště se dovážený materiál ihned zpracuje. A během zpracovávání materiálu 

bude navážen nový. 

2.2.2. Sekundární doprava 

Betonová mazanina bude přepravována pomocí přívěsného čerpadla směsí REED A30 s výkonem 23 

m3/ hod. a maximální horizontální vzdáleností čerpání 274 m, průměr výtlaku 127 mm. Ostatní materiál 

bude transportován využitím paletového vozíku, nebo ručně. 

2.3. Skladování 

Role PE folie, svařovací šňůra, dvousložkové lepidlo se uskladní v uzamykatelném skladovacím 

kontejneru. Ostatní materiál, který se nezpracuje během pracovní směny bude uskladněn uvnitř objektu. 

Překližkové desky se uloží na dřevěné podkladky o rozměrech 150 x 150 mm, nebo se ponechají na 

paletách. Tepelná izolace se uskladní v ochranném obalu. Role podlahoviny musí být uskladněny 

v horizontálním směru na suchém místě a nesmí být položeny na sebe. Nářadí a pomůcky pracovníků 

lze skladovat v uzamykatelném kontejneru. 

3. Převzetí pracoviště 

3.1. Připravenost staveniště 

Okolo staveniště je zřízeno mobilní oplocení výšky 2,0 m a je zde zřízena otevíratelná brána pro pohyb 

osob i vozidel. Na staveništi je umístěna vrátnice, šatna, sociální zázemí, kancelář a sklad materiálů. 

Příjezd je umožněn z ulice Tyršova jednosměrným provozem a výjezd bude následně po ulici Sportovní. 

Staveniště je napojeno na přípojky inženýrských sítí. Na staveništi bude vyznačen a zabezpečen 

výškový bod. 

3.2. Připravenost stavby 

Před prováděním stavebně technologické etapy podlah musí být dokončené základové, svislé nosné i 

nenosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, vnitřní omítky a konstrukce střech. Musí být osazeny 

výplně otvorů a také dokončené a odzkoušené instalační rozvody. Prostory musí být vyklizeny a 

vyčištěny. Provedou se potřebné vstupní kontroly. Pracoviště přebírá vedoucí pracovní čety a o převzetí 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Obecné pracovní podmínky 

Pro provádění stavebně technologické etapy podlah je zajištěn přístup k odběrným místům vody a 

elektrické energie. Na staveništi je pro pracovníky umístěna šatna se sociálním zázemím a 
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uzamykatelný kontejner pro skladování nářadí a pomůcek. 

Délka pracovní doby je stanovena na 8 hodin a to od 7:00 do 15:00. Po ukončení pracovní směny se 

odstaví a odpojí veškeré stroje a zařízení. Pracovníci provedou úklid pracoviště. Vedoucí pracovní čety 

provede kontrolu pracoviště, ujistí se, že je uzavřen přívod vody, odpojena elektronická zařízení. 

4.2. Klimatické podmínky 

Minimální teplota vzduchu v místnosti při pokládce vinylové sportovní podlahy je 16 °C a 12 °C na 

podkladu. Relativní vlhkost vzduchu se musí pohybovat v rozmezí 35 – 65 %. Při překročení některého 

z těchto limitů musí být zajištěno větrání či vytápění prostoru. Doporučené teploty pro lepení povlakové 

podlahoviny jsou 16 – 22 °C. Teplota vzduchu při transportu a lití betonové mazaniny musí být 

v rozmezí 5 – 30 °C. Vlhkost podkladu při pokládce vinylové sportovní podlahy nesmí přesáhnout 

4,5 %. 

5. Personální obsazení 

Pracovníci jsou rozděleni stavbyvedoucím do pracovních čet a u každé z nich je určen vedoucí pracovní 

čety. Vedoucí pracovní čety dohlíží, aby byly práce prováděny podle technologického postupu a v dané 

kvalitě. Všichni účastníci stavby budou stavbyvedoucím obeznámeni s pracovištěm, technologickým 

předpisem, pracovním postupem, zprávou BOZP, kontrolním a zkušebním plánem, plánem rizik a 

opatření při provádění dané činnosti. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Stroje a zařízení budou obsluhovat pouze oprávněné osoby. 

Tabulka  

Funkce Kvalifikace Počet 
Položení tepelné izolace 
Vedoucí čety - izolatér Vyučen, proškolen 1 
Izolatér Proškolen 5 
Zhotovení bednění 
Dělník Proškolen 2 
Položení PE folie 
Vedoucí čety - izolatér Vyučen, proškolen 1 
Izolatér Proškolen 5 
Betonáž 
Vedoucí čety - betonář Vyučen, proškolen 1 
Betonář Vyučen, proškolen 3 
Dělník Proškolen 2 
Řidič autodomíchávače Profesní řidičský průkaz C, proškolen 1 
Řezání a plnění dilatačních spár 
Vedoucí čety - betonář Vyučen, proškolen 1 
Dělník Proškolen 2 
Položení izolace 
Vedoucí čety - izolatér Vyučen, proškolen 1 
Izolatér Proškolen 5 
Položení překližek 
Vedoucí čety - tesař Vyučen, proškolen  1 
Tesař Vyučen, proškolen 3 
Dělník Proškolen 2 
Položení nášlapné vrstvy 
Vedoucí čety - podlahář Vyučen, proškolen 1 
Podlahář Vyučen, proškolen 3 
Dělník Proškolen 2 
Tab. 5: Personální obsazení sportovní podlaha 

 



52 
 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

6.1. Seznam hlavních stavebních strojů 

 - autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8C s jmenovitým objemem 8 m3 na podvozku MAN 

 - nákladní automobil IVECO 75E18 

 - přívěsné čerpadlo REED A30 

 - užitkový vůz Renault MASTER FURGON 

6.2. Drobné stroje a nářadí 

- řezač spár Husqvarna SoFF-Cut 4200 

- paletový vozík EULIFT DF 

- pila Holzstar TKS 315 PRO 

- průmyslový vysavač Karcher WD 6 P Premium 

- vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNAPAC BV30 

- rotační hladička Atlas Copco BG245 

- spárová fréza WOLFF FRASJUNIOR 

- svařovací automat WOLF WELDMASTER 

6.3. Výpis nářadí a pomůcek 

- pilka na řezání polystyrénu 

- zalamovací nůž 

- lepicí páska 

- ocelové hladítko ozubené 

- plastové hladítko 

- ocelové hladítko 

- kovový úhelník 

- stavební vědro 

- přítlačný válec 50 kg 

- přítlačný váleček na spoje 

- ruční svařovací přístroj WOLF WELDLINER 

- lopata kovová 

- hrábě kovové 

- ruční vytlačovací pistole 

6.4. Měřící pomůcky  

- vodováha 2m 

- rotační laser Bosh GRL 300 HV Professional, nivelační trojnožky 

- vlhkoměr TESTO 606-2 

- svinovací metr 5m 

- zednická tužka 

6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

- pracovní rukavice 

- pevná pracovní obuv s hladkou podrážkou 

- pracovní holínky 
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- ochranné brýle 

- pracovní oděv 

- ochranné přilba 

- reflexní vesta 

- gumové nákoleníky 

7. Pracovní postup 

- Před zahájením pokládky izolační vrstvy z desek polystyrenu se zkontroluje povrch základové 

desky a zhotoví se bednění. Provede se kontrola rovinnosti, pevnosti a vlhkosti povrchu 

železobetonové desky. Kontrolu provede stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Tesaři 

mezitím zhotoví pomocné bednění. Bednění se umístí na místa přechodu z hrací plochy do zázemí 

z důvodu rozdílné výšky roznášecích vrstev. Bednění bude tvořit překližková deska tl. 18 mm a 

výšky 200 mm, délka se určí podle světlosti daného průchodu (2 x 2m + 1 x 1,5m). Do příčky se 

vertikálně ukotví pomocí turbo šroubů 6 x T30 7,5x102 mm dřevěné hranoly 50x50x200 mm. Do 

těchto ukotvených hranolů se horizontálně připevní dřevěné hranoly 50x50x2000(1500) mm 

pomocí dvojice vrutů PZ2 4,5x90 mm na každé straně. Do těchto vodorovných hranolů se připevní 

překližka vruty PZ2 3,5x35 mm viz schéma bednění. 

 

 

Obr. 8: Schéma pomocného bednění 

- Provede se kontrola čistoty povrchu základové desky, případné nečistoty se odstraní průmyslovým 

vysavačem.  

- Izolační vrstvu tvoří polystyrenové desky BACHL EXTRAPOR 150S, které budou pokládány na 

sucho, na sraz a ve dvou vrstvách. Pro zmenšení rizika tepelných mostů se nejprve položí vrstva 

izolačních desek tl. 50 mm a následně se položí druhá vrstva izolačních desek tl. 30 mm. Při 



54 
 

pokládce vrstev se však dohlíží nato, aby styčné spáry izolačních desek nebyly přímo nad sebou. 

To znamená, že se druhá vrstva izolačních desek odsadí o polovinu šířky desky. Při pokládce 

desek u sloupů a výstupků se deska seřízne na příslušný tvar pomocí pily na polystyren. 

- Na položené izolační polystyrénové desky se provede pokládka separační PE folie tloušťky 0,2 

mm. Folie se bude pokládat s přesahem 100 mm přes sebe a bude vytažena na svislé konstrukce do 

výšky 50 mm. Vzniklé spoje budou přelepeny izolační lepicí páskou. 

- Obvod svislých konstrukcí bude obložen dilatačním páskem MIRELON 10 mm s PE folií, který 

má šířku 100 mm. Pásek bude ke konstrukci upevněn samolepícím páskem. Následně se 

přechodový spoj PE folie z pásku a folie položené na izolačních deskách přelepí izolační lepicí 

páskou. Provede se kontrola přelepených spojů a jejich těsnost. Po betonáži a následné 

technologické přestávce se přebývající část dilatačního pásku ořízne. 

- Pomocí rotačního laseru se vyznačí váhorys na svislých konstrukcích a výsledná výška povrchu 

betonové mazaniny se bude kontrolovat pomocí nivelačních trojnožek.  

- Dodávka betonové mazaniny bude realizována z betonárny ZAPA beton a.s. Nové Město na 

Moravě, která se nachází v areálu průmyslové zóny na ulici Soškova, Nové Město na Moravě. 

Betonárna se nachází ve vzdálenosti 1,3km od staveniště, k transportu bude sloužit 

autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8C s jmenovitým objemem 8 m3 na podvozku MAN. 

Ocelová vlákna budou vmísena do směsi už v betonárce, pro jejich efektivnější rozptýlení a 

zamíchání. Transport mazaniny z autodomíchávače na místo určení zajistí stacionární čerpadlo 

REEDA A30. Maximální výška lití směsi je 1,5 m. Pro hutnění a srovnání povrchu se použijí 

vibrační lišty a hladička betonu. Výška betonové vrstvy 82 mm se bude kontrolovat pomocí 

nivelačních trojnožek, rotačního laseru a vyznačených bodů. 

- Následující den po betonáži (nejpozději do 24 hodin od betonáže) se provede řezání smršťovacích 

spár řezačkou. Řezání bude probíhat v rastru 3,0 x 3,0 m a okolo sloupů do tvaru V. Spáry budou 

řezány do hloubky 60 mm, šířka spáry 4 mm. Po vyzrání betonu se spáry utěsní do hloubky 8 mm 

PE provazcem o průměru 6 mm. Spára se následně vyplní tmelem pro podlahové spáry Ceresit CS 

pomocí ruční vytlačovací pistole. 

- Po dobu 7 dní bude povrch betonové mazaniny zakryt PE folií. Po technologické přestávce 25 dní 

se provede pokládka PIR izolačních desek tl. 15 mm v jedné vrstvě a odstraní se pomocné bednění. 

- Následně se na izolační desky položí roznášecí vrstva z překližkových desek tl. 18 mm. K dořezání 

a tvarovým úpravám desek se využije pila Holzstar TKS 315 PRO 

- Před pokládkou finální nášlapné vrstvy vinylové sportovní podlahy OMNISPORTS Training tl. 

5mm se musí pásy nechat aklimatizovat po dobu 48 hodin uvnitř místnosti, kde bude probíhat 

pokládka. V místnosti se vyznačí její střed. Pásy se narovnají na střed místnosti.  

- Ujistíme se, že je podklad suchý, čistý, nepoškozený. Nanese se dvousložkové lepidlo stěrkou 

s drobným zubem, spotřeba přibližně 350 g/m2. Provede se rozvinutí pásu na povrch s lepidlem a 

poté se odstraní vzduchové bubliny přítlačným válcem o hmotnosti 50 kg. Pásy se lepí vedle sebe 

s maximální mezerou 1 mm. 

- Elektrickou frézou WOLFF FRASJUNIOR se vytvoří žlábky pro svařování jednotlivých pásů 

k sobě. Žlábky maximální šíře 4,3 mm při použití svařovací šňůry 5 mm. 

- Svařovacím automatem WOLF WELDMASTER se provede svar spojů vinylových pásů. V těžko 

dostupných místech se použije ruční svařovací přístroj WOLF WELDLINER. 
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8. Jakost a kontrola 

Podrobný popis kontrol kvality je zpracován v samostatné kapitole: Kontrolní a zkušební plán.  

8.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola pracoviště 

- Kontrola dokončení předchozích procesů 

- Kontrola strojů a nástrojů 

- Kontrola dodávky materiálů a jeho skladování 

- Kontrola způsobilosti zaměstnanců 

 

8.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola bednění 

- Kontrola položení tepelné izolace 

- Kontrola položení PE folie, přesahy, těsnost spojů 

- Kontrola betonové směsi, postup provádění 

- Kontrola řezání spár 

- Kontrola položení PIR izolačních desek 

- Kontrola položení překližkových desek 

- Kontrola pokládky nášlapné vrstvy 

8.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola rovinnosti 

- Kontrola pracoviště 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všechny osoby na staveništi musí být obeznámeni se staveništním řádem a řídit se jím. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni s riziky pracoviště a BOZP. O proškolení pracovníků bude vytvořen 

zápis do stavebního deníku. Na pracovišti budou dodrženy pokyny z následujících předpisů: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

- Nařízení vlády č. 361/2007 sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 378/2001 sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 495/2001 sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- Nařízení vlády č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Vyhláška č. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby 

10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Při technologické etapě provádění podlah dojde k minimálnímu narušení okolní zástavby. Vzniklé 

odpady při výstavbě budou tříděny a skladovány dle katalogu odpadů. 
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Nakládání s odpady se bude řídit dle platné legislativy:  

zákon č. 185/2001sb.  O nakládání s odpady 

vyhláška MŽP č. 383/2001 sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

vyhláška MŽP č. 381/2001 sb.  Stanovení katalogu odpadů 

- všechna tyto nařízená upravuje vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů 

Odpady vzniklé stavební produkcí na staveništi: 

 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr 
15 01 02 Plastové obaly O Sběrný dvůr 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 02 03 Plasty O Sběrný dvůr 
17 06 04 Izolační materiály O Sběrný dvůr 

20 03 Ostatní komunální odpady O Skládka 
Tab. 6: Katalog odpadů sportovní podlaha 

 

11. Seznam zdrojů a literatura 

Seznam zdrojů a použité literatury je zpracován v samostatné části této práce.  
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1. Obecné informace 

1.3. Základní údaje o stavbě 

Řešený objekt se nachází blízko centra města Nové Město na Moravě. Sportovní hala je dopravně 

přístupná z místní komunikace ul. Tyršova. Parkování je možné na vyhrazených plochách před 

objektem, nebo na přilehlých parkovištích na ul. Malá a ul. Tyršova. Po dobu výstavby bude zaveden 

jednosměrný provoz na této komunikaci. Vjezd umožněn na ulici Tyršova a výjezd na ulici Sportovní. 

Jedná se o novostavbu sportovní haly. Svislé nosné prvky tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 

vetknuté do základových patek. Střešní konstrukce nad hrací plochou je tvořena ocelovými 

příhradovými vazníky s výškou hřebene 11,31 m a s dvěma střešními obloukovými světlíky. Nosnou 

konstrukci ploché střechy nad zázemím haly tvoří železobetonové panely, výška atiky 3,95 m. 

Obvodový plášť je řešen sendvičovými panely. Vnitřní svislé konstrukce tvoří vyzděné příčky 

z keramických tvárnic POROTHERM 14 a 24 Profi. Sportovní hala má půdorysné rozměry 51,75 x 

36,2 m.  Stavební pozemek má rovinatý charakter a nachází se v zastavěné části města. 

 

Název stavby:   Sportovní hala, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě 

Místo stavby:    Tyršova ulice, Nové Město na Moravě 

Katastrální území:   Nové Město na Moravě 

Parcelní čísla pozemků:  269, 270, 275/7 

Stavební úřad:   Nové Město na Moravě 

Krajský úřad:   Jihlava 

Stavebník:    Město Nové Město na Moravě 

    Vratislavovo náměstí 103 

    59231 Nové Město na Moravě 

1.4. Základní údaje o konstrukci 

Technologický předpis zpracovává stavebně technologickou etapu provádění podlah ve sportovní hale. 

Na nosnou železobetonovou základovou desku z drátkobetonu se položí tepelná izolace ve dvou 

vrstvách, na kterou bude položena separační PE folie. Následně bude provedeno lití cementového 

samonivelačního potěru CT-C30-F6 tl. 60 mm. V místnostech WC a umýváren bude provedena 

hydroizolační stěrka a následně aplikována nášlapná vrstva z keramické dlažby. V ostatních místnostech 

bude provedena vyrovnávací vrstva ze samonivelační stěrky BASF a následně nalepena nášlapná vrstva 

z Marmolea tl. 2,5 mm. 

2. Materiál 

2.1. Skladby a použité materiály 

Skladba podlahy v umývárnách a WC: 

- Keramická dlažba RAKO Color TWO šedá, tl. 8 mm  

- Lepící tmel Prince Color Profi, tl. 2 mm 

- Penetrační nátěr ASO-Unigrund 

- Hydroizolační stěrka Cemix 1K, tl. 1mm 

- Penetrační nátěr MAPEI Primer G 

- Litý cementový potěr CT-C30-F6 tl. 60 mm 
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- Separační PE folie, tl. 0,2 mm 

- Tepelná izolace – Polystyrenové desky BACHL EXTRAPOR 150S, λ=0,030 W/mK, tl. 80+50 mm 

Obr. 9:Skladby podlah zázemí 

 

Skladba podlahy v ostatních místnostech: 

- Marmoleum FORBO REAL, lepeno na Chemopren, tl. 2,5 mm 

- Samonivelační stěrka BASF Mastertop 515, tl. 8 mm 

- Penetrační nátěr ASO-Unigrund 

- Litý cementový potěr CT-C30-F6 tl. 60 mm 

- Separační PE folie, tl. 0,2 mm 

- Tepelná izolace – Polystyrenové desky BACHL EXTRAPOR 150S, λ=0,030 W/mK, tl. 80+50 mm 

 

 

Spotřeba použitých materiálů: 

Materiál MJ Výměra MJ/balení Spotřeba Balení 

Extrapor 150S 
50mm 

m2 688,69 m2 5 m2/bal 137,74 138 bal. 

Extrapor 150S 
80mm 

m2 688,69 m2 3 m2/bal 229,56 230 bal. 

PE folie š.2m m2 688,69 m2 50 m/role 6,89 7 rolí 
Cementový potěr 
60 mm 

m3 37,57 m3 8 m3/autodom. 4,69 5 autodom. 

Penetrační nátěr 
Primer G 

m2 276,42 m2 10kg/bal 0,15kg/m2 
4x10 kg 
1x1 kg 

Penetrační nátěr 
ASO Unigrund 

m2 688,69 m2  80ml/ m2 
2x25 l 
1x5 l 

Stěrka Cemix 1K m2 276,42 m2 20 kg/bal 1,5kg/ m2 21 bal 
Lepící tmel Prince 
Color 

m2 276,42 m2 25kg/bal 8,0kg/ m2 89 bal 

Keramická dlažba 
RAKO 

m2 276,42 m2   277 m2 

Stěrka BASF 
nivelační 8 mm 

m2 374,79 m2 25kg/bal 1,7kg/m2/1mm 204 bal. 

Dvousložkové 
lepidlo PU 330 

kg 374,79 m2 12 kg/ bal 350g / m2 11 bal. 
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Marmoleum šířka 
2 m 

m2 374,79 m2 32m/role 5,85 6 rolí 

Svařovací šňůra    
4 mm 

m 155,2 m 40 m/bal 3,88 4 bal. 

Provazec těsnící 
PE Ceresit 

m 76,50 m 100m/bal 0,765 1 bal. 

Ceresit CS tmel m 76,50 m 280ml/bal 0,35bal/m 27 bal. 
Dilatační pásek 
MIRELON 10 
mm, šířky 100 mm 

m 648,64 m 25m/bal 25,95  26 bal 

Distanční křížky 
5 mm 

  200ks/bal  10 bal 

PCI Pericolor 
FLEX 

m2 276,42 m2 25kg/bal 0,3kg/ m2 4 bal 

Tab. 7: Výpis materiálů podlahy zázemí 

 

Množství materiálů je převzato z výkazu výměr rozpočtu, je zahrnuta i rezerva 10 %.   

2.2. Doprava 

2.2.1. Primární doprava 

Dodávka cementového potěru bude realizována z betonárny ZAPA beton a.s. Nové Město na Moravě, 

která se nachází v areálu průmyslové zóny na ulici Soškova, Nové Město na Moravě. Betonárna se 

nachází ve vzdálenosti 1,3km od staveniště, k transportu bude sloužit autodomíchávač Stetter C3 

BASIC LINE AM 8C s jmenovitým objemem 8 m3 na podvozku MAN. Ostatní používané materiály 

budou dopraveny na staveniště pomocí nákladního automobilu IVECO 75E18 s hydraulickým čelem. 

Materiál se bude dovážet průběžně, podle postupu prací. Vzhledem k velmi krátkým dojezdovým 

vzdálenostem skladů a staveniště se dovážený materiál ihned zpracuje. A během zpracovávání materiálu 

bude navážen nový. 

2.2.2. Sekundární doprava 

Cementový potěr bude přepravována pomocí přívěsného čerpadla směsí REED A30 s výkonem 23 m3/ 

hod. a maximální horizontální vzdáleností čerpání 274 m, průměr výtlaku 127 mm. Ostatní materiál 

bude transportován využitím paletového vozíku, nebo ručně. 

2.3. Skladování 

Role PE folie, svařovací šňůra, dvousložkové lepidlo se uskladní v uzamykatelném skladovacím 

kontejneru. Ostatní materiál, který se nezpracuje během pracovní směny bude uskladněn uvnitř objektu. 

Tepelná izolace se uskladní v ochranném obalu. Role podlahoviny musí být uskladněny v horizontálním 

směru na suchém místě a nesmí být položeny na sebe. Nářadí a pomůcky pracovníků lze skladovat 

v uzamykatelném kontejneru. 

3. Převzetí pracoviště 

3.1. Připravenost staveniště 

Okolo staveniště je zřízeno mobilní oplocení výšky 2,0 m a je zde zřízena otevíratelná brána pro pohyb 

osob i vozidel. Na staveništi je umístěna vrátnice, šatna, sociální zázemí, kancelář a sklad materiálů. 

Příjezd je umožněn z ulice Tyršova jednosměrným provozem a výjezd bude následně po ulici Sportovní. 

Staveniště je napojeno na přípojky inženýrských sítí. Na staveništi bude vyznačen a zabezpečen 

výškový bod. 
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3.2. Připravenost stavby 

Před prováděním stavebně technologické etapy podlah musí být dokončené základové, svislé nosné i 

nenosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, vnitřní omítky a konstrukce střech. Musí být osazeny 

výplně otvorů a také dokončené a odzkoušené instalační rozvody. Prostory musí být vyklizeny a 

vyčištěny. Provedou se potřebné vstupní kontroly. Pracoviště přebírá vedoucí pracovní čety a o převzetí 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Obecné pracovní podmínky 

Pro provádění stavebně technologické etapy podlah je zajištěn přístup k odběrným místům vody a 

elektrické energie. Na staveništi je pro pracovníky umístěna šatna se sociálním zázemím a 

uzamykatelný kontejner pro skladování nářadí a pomůcek. 

Délka pracovní doby je stanovena na 8 hodin a to od 7:00 do 15:00. Po ukončení pracovní směny se 

odstaví a odpojí veškeré stroje a zařízení. Pracovníci provedou úklid pracoviště. Vedoucí pracovní čety 

provede kontrolu pracoviště, ujistí se, že je uzavřen přívod vody, odpojena elektronická zařízení. 

4.2. Klimatické podmínky 

Teplota vzduchu v místnosti při pokládce podlahy s nášlapnou vrstvou z marmolea je ideální okolo 

18°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout hodnotu 75%. Při překročení některého z těchto 

limitů musí být zajištěno větrání či vytápění prostoru. Teplota vzduchu při transportu a lití cementového 

potěru musí být v rozmezí 5 – 25 °C. Vlhkost podkladu při pokládce keramické dlažby nesmí 

přesáhnout 5,0 % a při pokládce marmolea 3,5 %. Při aplikaci vyrovnávací samonivelační stěrky nesmí 

teplota podkladu a vzduchu klesnout pod 10 °C. 

5. Personální obsazení 

Pracovníci jsou rozděleni stavbyvedoucím do pracovních čet a u každé z nich je určen vedoucí pracovní 

čety. Vedoucí pracovní čety dohlíží, aby byly práce prováděny podle technologického postupu a v dané 

kvalitě. Všichni účastníci stavby budou stavbyvedoucím obeznámeni s pracovištěm, technologickým 

předpisem, pracovním postupem, zprávou BOZP, kontrolním a zkušebním plánem, plánem rizik a 

opatření při provádění dané činnosti. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Stroje a zařízení budou obsluhovat pouze oprávněné osoby. 

 

Tabulka  

Funkce Kvalifikace Počet 
Položení tepelné izolace 
Vedoucí čety - izolatér Vyučen, proškolen 1 
Izolatér Proškolen 5 
Položení PE folie 
Vedoucí čety - izolatér Vyučen, proškolen 1 
Izolatér Proškolen 5 
Betonáž 
Vedoucí čety - betonář Vyučen, proškolen 1 
Betonář Vyučen, proškolen 3 
Dělník Proškolen 2 
Řidič autodomíchávače Profesní řidičský průkaz C, proškolen 1 
Řezání a plnění dilatačních spár 
Vedoucí čety - betonář Vyučen, proškolen 1 
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Dělník Proškolen 2 
Hydroizolační stěrka, penetrace 
Vedoucí čety - zedník Vyučen, proškolen 1 
Zedník Vyučen 1 
Dělník Proškolen 1 
Keramická dlažba 
Vedoucí čety - zedník Vyučen, proškolen 1 
Zedník Vyučen 1 
Dělník Proškolen 1 
Vyrovnávací stěrka 
Vedoucí čety - zedník Vyučen, proškolen 1 
Zedník Vyučen 1 
Dělník Proškolen 1 
Pokládka Marmolea 
Vedoucí čety - podlahář Vyučen, proškolen 1 
Podlahář Vyučen 1 
Dělník Proškolen 1 
Tab. 8: Personální obsazení podlahy zázemí 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

6.1. Seznam hlavních stavebních strojů 

 - autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8C s jmenovitým objemem 8 m3 na podvozku MAN 

 - nákladní automobil IVECO 75E18 

 - přívěsné čerpadlo REED A30 

 - užitkový vůz Renault MASTER FURGON 

6.2. Drobné stroje a nářadí 

- řezač spár Husqvarna SoFF-Cut 4200 

- paletový vozík EULIFT DF 

- průmyslový vysavač Karcher WD 6 P Premium 

- vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNAPAC BV30 

- rotační hladička Atlas Copco BG245 

- spárová fréza WOLFF FRASJUNIOR 

- svařovací automat WOLF WELDMASTER 

- míchadlo EXTOL PREMIUM MX 1200 P 

6.3. Výpis nářadí a pomůcek 

- pilka na řezání polystyrénu 

- zalamovací nůž 

- lepicí páska 

- ocelové hladítko ozubené 

- plastové hladítko 

- ocelové hladítko 

- kovový úhelník 

- stavební vědro 

- přítlačný válec 50 kg 

- přítlačný váleček na spoje 

- ruční svařovací přístroj WOLF WELDLINER 
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- lopata kovová 

- hrábě kovové 

- ruční vytlačovací pistole 

- řezačka obkladů 

- gumová palička 

6.4. Měřící pomůcky  

- vodováha 2m 

- rotační laser Bosh GRL 300 HV Professional, nivelační trojnožky 

- vlhkoměr TESTO 606-2 

- svinovací metr 5m 

- zednická tužka 

6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

- pracovní rukavice 

- pevná pracovní obuv s hladkou podrážkou 

- pracovní holínky 

- ochranné brýle 

- pracovní oděv 

- ochranné přilba 

- reflexní vesta 

- gumové nákoleníky 

7. Pracovní postup 

- Před zahájením pokládky izolační vrstvy z desek polystyrenu se zkontroluje povrch základové 

desky. Provede se kontrola rovinnosti, pevnosti a vlhkosti povrchu železobetonové desky. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí s technickým dozorem investora.  

- Provede se kontrola čistoty povrchu základové desky, případné nečistoty se odstraní průmyslovým 

vysavačem.  

- Izolační vrstvu tvoří polystyrenové desky BACHL EXTRAPOR 150S, které budou pokládány na 

sucho, na sraz a ve dvou vrstvách. Pro zmenšení rizika tepelných mostů se nejprve položí vrstva 

izolačních desek tl. 50 mm a následně se položí druhá vrstva izolačních desek tl. 80 mm. Při 

pokládce vrstev se však dohlíží nato, aby styčné spáry izolačních desek nebyly přímo nad sebou. 

To znamená, že se druhá vrstva izolačních desek odsadí o polovinu šířky desky. Při pokládce 

desek u sloupů a výstupků se deska seřízne na příslušný tvar pomocí pily na polystyren. 

- Na položené izolační polystyrénové desky se provede pokládka separační PE folie tloušťky 0,2 

mm. Folie se bude pokládat s přesahem 100 mm přes sebe a bude vytažena na svislé konstrukce do 

výšky 50 mm. Vzniklé spoje budou přelepeny izolační lepicí páskou. 

- Obvod svislých konstrukcí bude obložen dilatačním páskem MIRELON 10 mm s PE folií, který 

má šířku 100 mm. Pásek bude ke konstrukci upevněn samolepícím páskem. Následně se 

přechodový spoj PE folie z pásku a folie položené na izolačních deskách přelepí izolační lepicí 

páskou. Provede se kontrola přelepených spojů a jejich těsnost. Po betonáži a následné 

technologické přestávce se přebývající část dilatačního pásku ořízne. 
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- Pomocí rotačního laseru se vyznačí váhorys na svislých konstrukcích a výsledná výška povrchu 

betonové mazaniny se bude kontrolovat pomocí nivelačních trojnožek.  

- Dodávka cementového potěru bude realizována z betonárny ZAPA beton a.s. Nové Město na 

Moravě, která se nachází v areálu průmyslové zóny na ulici Soškova, Nové Město na Moravě. 

Betonárna se nachází ve vzdálenosti 1,3km od staveniště, k transportu bude sloužit 

autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8C s jmenovitým objemem 8 m3 na podvozku MAN. 

Transport cementového potěru z autodomíchávače na místo určení zajistí stacionární čerpadlo 

REEDA A30. Maximální výška lití směsi je 1,5 m. Pro hutnění a srovnání povrchu se použije 

speciální hrazda. Dvojité hutnění a rovnání povrchu bude provedeno ve dvou navzájem kolmých 

směrech. Výška vrstvy potěru 60 mm se bude kontrolovat pomocí nivelačních trojnožek, rotačního 

laseru a vyznačených bodů.  

- Následující den (nejpozději do 36 hodin od pokládky) se provede řezání smršťovacích spár 

řezačkou. Řezání bude probíhat v rastru 3,0 x 3,0 m, v místech dveřních otvorů a okolo sloupů do 

tvaru V. Spáry budou řezány do hloubky 20 mm, šířka spáry 4 mm. Po vyzrání betonu se spáry 

utěsní do hloubky 8 mm PE provazcem o průměru 6 mm. Spára se následně vyplní tmelem pro 

podlahové spáry Ceresit CS pomocí ruční vytlačovací pistole. 

- Po dobu 7 dní bude povrch zakryt PE folií, poté se umožní postupné vysychání potěru. 

- Po technologické přestávce 25 dní se v místnostech umýváren a WC provede penetrační nátěr  

MAPEI Primer G, který se naředí s vodou v poměru 1:3. Aplikuje se malířským válečkem či 

štětcem, přibližná spotřeba 0,15 kg/m2. Povrch se ponechá 2 hodiny vyschnout a provede se nátěr 

hydroizolační stěrky Cemix 1K. Suchá směs se smíchá s vodou ve stavebním vědru a rozmíchá se 

pomocí míchadla. Po jednodenní technologické přestávce se provede opět penetrační nátěr ASO-

Unigrund míchací poměr 1:3. Povrch se nechá 2 hodiny vyschnout, před pokládkou dlaždic by 

vlhkost povrchu neměla překročit hodnotu 5,0%. Rozmíchaný lepící tmel Prince Color Profi se 

nanese na keramickou dlaždici zubovou stěrkou s velikostí zubu 6 mm. Jednotlivé dlaždice se lepí 

na podklad, šířku spáry 5 mm zajistí distanční křížky. Případné tvarové úpravy dlaždic zajistí 

řezačka dlaždic a obkladů. Dlaždice se pokládají dle kladečského plánu. Přibližně po 12 hodinové 

pauze se aplikuje celoplošně spárovací hmota PCI Pericolor Flex, nanáší se gumovou stěrkou 

šikmým směrem přes spáry. Po úplném vyplnění spáry spárovací hmotou se po zavadnutí 

(přibližně 30 min) mokrým hadrem očistí dlaždice. 

- Podobným způsobem se provede také lepení soklů na svislé konstrukce ve všech místnostech. 

V umývárnách bude na dlažbu navazovat obklad stěn. 

- V místnostech, kde je plánována nášlapná vrstva z marmolea se aplikuje penetrační nátěr  MAPEI 

Primer G, který se naředí s vodou v poměru 1:3. Aplikuje se malířským válečkem či štětcem, 

přibližná spotřeba 0,15 kg/m2. Povrch se ponechá 2 hodiny vyschnout a provede se výškové 

vyrovnání samonivelační stěrkou BASF PrinceColor NC515. Směs se urovná ocelovým hladítkem 

tak aby výsledná mocnost vrstvy byla 8 mm. Povrch je pochůzný už po 3 hodinách od aplikace, 

před pokládkou nášlapné vrstvy z marmolea se však musí hlídat vlhkost povrchu, která je povolena 

maximálně 3,5 %. 

- Ujistíme se, že je podklad suchý, čistý, nepoškozený. Nanese se dvousložkové lepidlo stěrkou 

s drobným zubem, spotřeba přibližně 350 g/m2. Provede se rozvinutí pásu na povrch s lepidlem a 

poté se odstraní vzduchové bubliny přítlačným válcem o hmotnosti 50 kg. Pásy se lepí vedle sebe 
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s maximální mezerou 1 mm. 

- Elektrickou frézou WOLFF FRASJUNIOR se vytvoří žlábky pro svařování jednotlivých pásů 

k sobě.  

- Svařovacím automatem WOLF WELDMASTER se provede svar spojů pásů. V těžko dostupných 

místech se použije ruční svařovací přístroj WOLF WELDLINER. Následně se oříznou zbytky 

svařovací šňůry a provede se ochranný nátěr svarů kapalinou WELDFINISH. 

8. Jakost a kontrola 

Podrobný popis kontrol kvality je zpracován v samostatné kapitole: Kontrolní a zkušební plán.  

8.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola pracoviště 

- Kontrola dokončení předchozích procesů 

- Kontrola strojů a nástrojů 

- Kontrola dodaného materiálu a skladování 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

8.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola odbednění 

- Kontrola položení tepelné izolace 

- Kontrola položení PE folie, přesahy, těsnost spojů 

- Kontrola cementového potěru, postup provádění 

- Kontrola řezání spár 

- Kontrola provedení stěrky 

- Kontrola pokládky nášlapné vrstvy 

8.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola provedení 

- Kontrola pracoviště 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všechny osoby na staveništi musí být obeznámeni se staveništním řádem a řídit se jím. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni s riziky pracoviště a BOZP. O proškolení pracovníků bude vytvořen 

zápis do stavebního deníku. Na pracovišti budou dodrženy pokyny z následujících předpisů: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

- Nařízení vlády č. 361/2007 sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 378/2001 sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 495/2001 sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- Nařízení vlády č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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- Vyhláška č. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby 

10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Při technologické etapě provádění podlah dojde k minimálnímu narušení okolní zástavby. Vzniklé 

odpady při výstavbě budou tříděny a skladovány dle katalogu odpadů. 

Nakládání s odpady se bude řídit dle platné legislativy:  

zákon č. 185/2001sb.  O nakládání s odpady 

vyhláška MŽP č. 383/2001 sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

vyhláška MŽP č. 381/2001 sb.  Stanovení katalogu odpadů 

- všechna tyto nařízená upravuje vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů 

Odpady vzniklé stavební produkcí na staveništi: 

 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr 
15 01 02 Plastové obaly O Sběrný dvůr 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 02 03 Plasty O Sběrný dvůr 
17 06 04 Izolační materiály O Sběrný dvůr 

20 03 Ostatní komunální odpady O Skládka 
Tab. 9: Katalog odpadů podlahy zázemí 

 

11. Seznam zdrojů a literatura 

Seznam zdrojů a použité literatury je zpracován v samostatné části této práce.  
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1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií, jejich zajištění 

Na staveništi jsou zřízeny přípojky potřebných médií na stávající inženýrské sítě. Odpadní a dešťová 

voda je svedena do stávající jednotné kanalizace. Přípojka na vodovodní řád je opatřena hlavním 

uzávěrem a měřícím zařízením. Na přípojku elektrické energie je napojen hlavní rozvaděč, hlavní 

vypínač a měřící zařízení. 

1.5. Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště 

Při určení spotřeby elektrické energie je uvažován maximální příkon spotřebičů a spotřeba vnitřního 

osvětlení. Práce jsou naplánovány v letních měsících a to v osmihodinové směně. Není pro to 

uvažováno venkovní osvětlení. 

 

Potřeba pro Příkon [kW] ks Celkem [kW] 
P1 – příkon spotřebičů 
Pila Holzstar 2,2 1 2,2 
Vysavač Karcher 1,3 1 1,3 
Míchadlo Extol 1,6 1 1,6 
   5,1 
P2 - osvětlení 
Halogen 500W 0,5 6 3,0 
Kancelář 0,04 1 0,04 
Šatna 0,04 2 0,08 
   3,08 

Tab. 10: Spotřeba elektrické energie na staveništi 

 
S = 1,1 ∗ 	√((�� ∗ 	� +	�� ∗ 	��� +	(�� ∗ 	���� 
Kde  P1 instalovaný příkon spotřebičů 

 P2 instalovaný příkon osvětlení 

 β součinitel současnosti 

S = 1,1 * √((0,5 ∗ 5,1 + 	0,8 ∗ 3,08�� +	(0,7 ∗ 5,1���  
S = 6,77 kW 

1.6. Spotřeba vody pro potřeby staveniště 

Spotřeba vody bude kalkulována pro sociální a provozní účely. Provozní voda bude nutná pro míchání 

samonivelační stěrky, tmele pro pokládku a spárování dlažby, penetrace podkladů.  

Při souběhu prací se na staveništi může nacházet až 15 pracovníků, obsluha vrátnice, stavbyvedoucí, 

technický dozor investora. 

 

Potřeba pro MJ Počet MJ Norma [l/MJ] Celkem [l] 
A – voda pro hygienické potřeby 
Hygiena l 20 40 800 
B – provozní voda 
Míchání tmele l 276,42 1,06 293,01 
Míchání samonivelační stěrky l 374,80 3,14 1176,87 
    1469,88 

Tab. 11: Spotřeba vody na staveništi 
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�� = 	�� 	� ∗ ��� /	(� ∗ 3600� 
Kde  Qn vteřinová spotřeba vody (l/s) 

 Pn spotřeba vody na směnu (l) 

 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

 t doba směny (hod) 

Qn = (800,00 * 2,70 + 1469.88 * 1,60) / (8 * 3600) 

Qn = 0,157 l/s 

Q = 1,2 * Qn 

Q = 1,2 * 0,157 

Q = 0,188 l/s 

 

2. Odvodnění staveniště 

Dešťová a odpadní voda je svedena do stávající jednotné kanalizace. Dešťová voda ze zpevněných 

ploch je jímána vpustí kanalizace. 

3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Vjezd na staveniště je umožněn hlavní branou, tvořenou mobilním oplocením šířky 6,5m. Sportovní 

hala je dopravně přístupná z místní komunikace ul. Tyršova. Parkování je možné na vyhrazených 

plochách před objektem, nebo na přilehlých parkovištích na ul. Malá a ul. Tyršova. 

Staveništní přípojky jsou napojeny na stávající inženýrské sítě a jsou opatřeny měřícím zařízením. 

Dešťová a odpadní voda je svedena do stávající jednotné kanalizace- 

4. Vlivy provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu výstavby objektu sportovní haly se nepředpokládá překročení limitů vzniku vibrací, 

nadměrného hluku, nadměrné prašnosti a nadměrného znečištění ovzduší. Obyvatelé okolní zástavby 

však musí vzít na vědomí častější průjezd nákladních automobilů.  

5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Okolo staveniště je namontováno neprůhledné mobilní oplocení TOI TOI CITY výšky 2m. Oplocení 

tvoří jednotlivé rámy vyplněné trapézovým plechem, které jsou osazeny do podstavců z recyklátu a 

spojeny sponou. Rámy mají rozměry 2140 x 1980mm a hmotnost 25,5kg. Staveništní bránu tvoří dva 

rámy s rozměry 3472 x 2000mm a drátěnou výplní, které jsou osazeny jednou stranou do podstavců a 

na druhé straně opatřeny pojízdným kolečkem. Na oplocení u vstupní brány budou umístěny značky: 

„Nepovolaným vstup zakázán“, „Pozor! Vjezd a výjezd vozidel stavby“, „Vstup na staveniště pouze 

v ochranné přilbě“, „Vstup pouze s vestou se zvýšenou viditelností“.  

 

Na území staveniště není nutné kácení dřevin ani jejich zvláštní ochrana. Na části území budoucí 

sportovní haly bude před začátkem výstavby demolován objekt mateřské školy a tělovýchovného 

střediska. 
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6. Maximální zábory pro staveniště 

Stavební činnost bude realizována výhradně na pozemku investora. Zařízení staveniště bude 

vybudováno v co nejmenší ploše, která však musí zajistit efektivní a plynulou výstavbu 

 

7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Není nutné provádět jakákoliv opatření proti produkci emisí, jelikož při výstavbě nebude produkované 

množství nadlimitní. 

Vzniklé odpady při výstavbě budou tříděny a skladovány dle katalogu odpadů. 

Nakládání s odpady se bude řídit dle platné legislativy:  

zákon č. 185/2001sb.  O nakládání s odpady 

vyhláška MŽP č. 383/2001 sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

vyhláška MŽP č. 381/2001 sb.  Stanovení katalogu odpadů 

- všechna tyto nařízená upravuje vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů 

Odpady vzniklé stavební produkcí na staveništi: 

 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Sběrný dvůr 
15 01 02 Plastové obaly O Sběrný dvůr 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 02 03 Plasty O Sběrný dvůr 
17 06 04 Izolační materiály O Sběrný dvůr 

20 03 Ostatní komunální odpady O Skládka 
Tab. 12: Katalog odpadů na staveništi 

8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při provádění stavebně technologické etapy provádění podlah ve sportovní hale nebudou prováděny 

žádné zemní práce 

9. Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Výstavba nové sportovní haly negativně neohrozí okolní životní prostředí. Pracovní stroje budou 

pracovat výhradně po dobu nutnou k odvedení daného pracovního cyklu. Při odstávce strojů bude pod 

ně uložena záchytná vanička, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin. Všechny stroje a vozidla 

musí mít platné emisní a technické zkoušky. 

10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Pracovní personál musí být proškolen v rámci BOZP a technologického předpisu provádění podlah. 

Stavbyvedoucí proškolí pracovní personál a obeznámí pracovníky s možnými riziky na pracovišti. O 

proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, kde bude uvedeno datum a ztvrzení podpisem. 

Pracovní personál je povinen používat prostředky osobní ochrany.  

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti je podrobněji řešena v samostatné příloze. 
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11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není potřeba úprav dotčených staveb a okolí staveniště pro bezbariérové užívání. 

12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Na oplocení u vstupní brány na ulici Tyršova budou umístěny značky: 

   

Obr. č. 10: Upozorňující značky u vstupu na staveniště 

Na příjezdové komunikaci bude umístěna značka: 

 

Obr. č. 11: Značení na příjezdové komunikaci 

Hlavní uzávěr vody bude označen značkou:  

 

Obr. č. 12: Označení hlavního uzávěru vody 

Rozvodná skříň bude označena značkou: 

 

Obr. č. 13: Označení na rozvodné skříni 

13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

13.1. Základní koncepce zařízení staveniště 

Stavební pozemek se nachází nedaleko centra města Nové Město na Moravě. Příjezd na staveniště je 

zajištěn po stávající komunikaci ulice Tyršova. Zařízení staveniště je navrženo pro stavebně 
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technologickou etapu provádění podlah ve sportovní hale. Okolo celého stavebního pozemku je zřízeno 

mobilní oplocení výšky 2 m a také uzamykatelná brána, která umožňuje vstup a vjezd na staveniště. Na 

staveništi jsou zřízeny přípojky elektrické energie a vody. Dešťová a odpadní voda je svedena do 

jednotné stávající kanalizace. Celá plocha zařízení staveniště se rozkládá na pozemcích investora. Na 

staveništi je umístěno sedm mobilních kontejneůy. Jedná se o vrátnici, kancelář, šatnu s koupelnou a 

WC a skladovací kontejner. Objekty zařízení staveniště, skladovací plochy a inženýrské sítě jsou 

znázorněny ve výkresu zařízení staveniště, který je přílohou této práce. 

13.2. Objekty zařízení staveniště 

Převážnou dobu realizace podlah se na staveništi bude vyskytovat maximálně 6 pracovníků. Při setkání 

dvou pracovních čet se počet zvýší na 15, jelikož k této situaci dojde jen několikrát, tak navržené 

kapacity zařízení staveniště pro 6 pracovníků budou dostačující. Na staveništi bude umístěna vrátnice, 

kancelář, šatna s koupelnou a WC a skladovací kontejner 

13.2.1. Kancelář stavbyvedoucího 

Jako kancelář stavbyvedoucího bude sloužit mobilní kontejner TOI TOI – BK1. Kancelář je vybavena 

oknem s plastovou žaluzií, 1x elektrickým topidlem, 3x elektrická zásuvka, stolem, 4x židle, skříň, 

věšák. 

Rozměry (délka x šířka x výška): 6058 x 2438 x 2800 mm 

Elektrická přípojka: 380 V/ 32 A 

 

 
Obr. č. 14: Kancelář 

13.2.2. Šatna 

Jako šatna budou sloužit dva mobilní kontejnery TOI TOI – BK1. Šatna je vybavena sprchovým 

koutem, umyvadlem, průtokovým ohřívačem vody, toaletou, zrcadlem, 2x elektrickým topidlem. 

Kontejner lze usadit na fekální tank o objemu 9m3, ale odpadní vody budou svedeny provizorní 

staveništní přípojkou jednotné kanalizace. 

Rozměry (délka x šířka x výška): 6058 x 2438 x 2800 mm 

Elektrická přípojka: 380 V/ 32 A 
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Obr. č. 15: Šatna 

13.2.3. Vrátnice 

Jako vrátnice bude sloužit mobilní kontejner TOI TOI. Šatna je vybavena 1x elektrickým topidlem.  

Rozměry (délka x šířka x výška): 1980 x 1980 x 2800 mm 

 

Obr. č. 16: Vrátnice 

13.2.4. Sklad 

Jako sklad materiálu budou sloužit tři uzamykatelné mobilní kontejnery TOI TOI – LK1.  

Rozměry (délka x šířka x výška): 6058 x 2438 x 2591 mm 

 

Obr. č. 17: Skladovací kontejner 

13.2.5. Skládky  

Na staveništi není nutné realizovat skládky materiálů. Jsou zde instalovány tři skladovací, uzamykatelné 

kontejnery pro sklad nářadí a pomůcek. Dovezený materiál lze také v případě potřeby skladovat uvnitř 

objektu sportovní haly. 

 

14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení etapy podlah:  1. 6. 2016 

Předpokládané dokončení etapy podlah: 15.8 2016 
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1. Hlavní stavební stroje 

1.1. Nákladní automobil IVECO 75E18 

Nákladní automobil IVECO s hydraulickým čelem bude sloužit k transportu materiálů ze stavebnin, 

kterými jsou suché samonivelační potěry, lepící tmely, polystyren EPS 150S a drobné pracovní nástroje 

a pomůcky. Nákladní automobil také zajistí dopravu keramické dlažby, svitků PVC, překližek a 

sportovní vinylové podlahy. Materiál bude ukládán na skládku pomocí hydraulického čela a paletového 

vozíku. 

Technické parametry: 

Délka:  5790mm 

Šířka:  2550mm 

Pohotovostní hmotnost: 3242kg 

Celková hmotnost: 7490kg 

Hydraulické čelo 

 

Obr. č. 18: Nákladní automobil 

 

1.2. Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8C 

Transport betonové mazaniny a cementového potěru z betonárny umožní autodomíchávač Stetter řady 

BASIC LINE. Na staveništi bude vyprazdňovat směsi do přívěsného čerpadla. Domíchávací nástavba je 

uložena na podvozku MAN 6x4. 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem:  8 m3 

Geometrický objem:  14120 l 

Průjezdná výška:  2503 mm 

Výsypná výška:   1101 mm 

Stupeň plnění:   56,7 % 

 

 

Obr. č. 19: Autodomíchávač 

 

1.3. Přívěsné čerpadlo REED A30 

Přívěsné čerpadlo REED bude použito při pokládce betonové mazaniny z drátkobetonu a litého 

cementového potěru. Teoretický horizontální dosah čerpání za použití standardních průmyslových 

metod 274m je dostačující.  

Technické parametry: 

Množství betonu:  23 m3/h 

Tlak čerpání:  62 bar 

Výkon motoru:  61 kW 

Hmotnost:  2087 kg 

Rozměry:  4064 x 1569 x 1626 mm 

Obr. č. 20: Přívěsné čerpadlo 
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1.4. Užitkový vůz Renault MASTER FURGON 

Dodávkový automobil je určen pro přepravu osob a jejich pracovních a ochranných pomůcek na 

staveniště. Také pro přepravu osobního nářadí a pomocného materiálu. 

Technické parametry: 

Pohotovostní hmotnost:  3300 kg 

Délka:   5048 mm 

Šířka:   2470 mm 

Počet osob:  7 

 

 

 

Obr. č. 21: Užitkový vůz 

1.5. Řezač spár Husqvarna SoFF-Cut 4200 

Pomocí řezače spár Husqvarna budou vytvářeny dilatační spáry řezáním. Na staveniště bude stroj 

dopraven nákladním automobilem IVECO. 

Technické parametry: 

Výkon:  17,2 kW 

Hmotnost: 257 kg 

Hloubka řezu: až 76 mm 

Motor:  benzinový zážehový 

S vlastním pojezdem 

 

 

 

Obr. č. 22: Řezač spár 

 

2. Drobné stroje 

2.1. Paletový vozík EULIFT DF 

Paletový vozík je určen pro skládání materiálu z nákladního automobilu a následně pro přepravu po 

staveništi a uvnitř budovy. Bude přepravovat palety s podlahovou krytinou a další pomocný materiál. 

Technické parametry: 

Nosnost:  2000 kg 

Šířka:   520 mm 

Délka vidlic: 1150 mm 

Kola:  hliník/guma 

 

 

 

Obr. č. 23: Paletový vozík 
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2.2. Pila Holzstar TKS 315 PRO 

Pila bude sloužit pro řezání překližkových desek při pokládce sportovní podlahy.  

Technické parametry: 

Příkon:  2200 W 

Otáčky:  2800 ot./min 

Průměr kotouče: 315 mm 

Rozměry: 200 x 1360 x 1000 mm 

Hmotnost: 44 kg 

 

Obr. č. 24: Pila Holzstar 

2.3. Průmyslový vysavač Karcher WD 6 P Premium 

Vysavač bude sloužit k vyčištění podkladu před prováděním penetrací, samonivelační stěrky a 

povlakových nášlapných vrstev. 

Technické parametry: 

Příkon:  1300 W 

Výkon:  2000 W 

Objem nádoby: 30 l 

Hmotnost:  9,4 kg 

Podtlak:  230 mbar 

 

Obr. č. 25: Průmyslový vysavač 

2.4. Míchadlo EXTOL PREMIUM MX 1200 P 

Pro míchání samonivelační stěrky, lepícího tmele a spárovací stěrky. 

Technické parametry: 

Příkon:   1200 W 

Hmotnost: 3,4 kg 

Regulace otáček 

Dva rychlostní stupně 

Velikost závitu míchací metly M14 

 

Obr. č. 26: Míchadlo 

 

2.5. Rotační laser Bosh GRL 300 HV Professional 

Pomocí rotačního nivelačního laseru bude zajištěno přesné zaměření výšky podlahových konstrukcí. 

Technické parametry: 

Pracovní dosah:  60 m 

Přesnost nivelace: 0,1 mm/m 

Rychlost rotace:  150, 300, 600 ot./min 

Hmotnost:   1,8 kg 

Rozměry:  190 x 180 x 170 mm 

      Obr. č. 27: Rotační laser 
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2.6. Vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNAPAC BV30 

Vibrační lišty budou sloužit k hutnění a vyrovnání čerstvých litých směsí.  

Technické parametry: 

Délka lišty:  3,0 m  

Výkon:  1,2 kW 

Hmotnost: 13,5 kg 

      Obr. č. 28: Vibrační lišta 

2.7. Rotační hladička Atlas Copco BG245 

Rotační hladička Atlas Copco bude sloužit k hutnění a vyrovnání čerstvých litých směsí v těžce 

dostupných místech. 

Technické parametry: 

Otáčky:    40-140 ot./min 

Průměr lopatky:   600 mm 

Průměr ochranného koše: 650 mm 

Výkon:   2,9 kW 

Hmotnost:  59 kg 

 

Obr. č. 29: Rotační hladička 

2.8. Spárová fréza WOLFF FRASJUNIOR 

Použije se pro vyřezání spár povlakových podlahovin před svařením spojů. 

Technické parametry: 

Výkon:   1500 W 

Počet otáček:   8000 ot./min 

Frézování až do hloubky:  5 mm 

 

 

 

Obr. č. 30: Spárová fréza 

2.9. Svařovací automat WOLF WELDMASTER 

Poslouží k provedení svarů povlakových podlahovin. 

Technické parametry: 

Výkon:   3100 W 

Napětí:    230 V 

Hmotnost:  14 kg 

Rychlost:   1,7 – 5,8 m/min 

 

 

 

Obr. č. 31: Svařovací automat 
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3. Zkušební nástroje 

3.1. Vlhkoměr TESTO 606-2 

Hrotový vlhkoměr určený pro přesné zjištění zbývající vlhkosti podkladu a přesné teploty vzduchu. 

Technické parametry: 

Napájení:  2x 1,5V AAA 

Rozměry:  119 x 46 x 25 mm 

Hmotnost:  90 g 

 
 
 
 

Obr. č. 32: Vlhkoměr 

4. Pracovní pomůcky a prostředky 

Výpis drobného nářadí a pracovních pomůcek potřebných k realizaci provádění stavebně technologické 

etapy podlah: 

Pilka na řezání polystyrénu 

Zalamovací nůž 

Lepicí páska 

Zednická lžíce 

Ocelové hladítko 

Ocelové hladítko ozubené 

Plastové hladítko 

Kovový úhelník 

Štětec s dlouhým chlupem 

Malířský váleček 

Stavební vědro 

Řezačka na obklady a dlažbu 

Spárovací klínky 

Houba 

Vodováha 

Svinovací metr 

Tužka 

Stavební provázek 

Přítlačný válec 50 kg 

Přítlačný váleček na spoje 

Ruční svařovací přístroj WOLF WELDLINER  
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1. Kontrolní a zkušební plán – sportovní podlaha 

1.1. Vstupní kontroly 

Bod 1: Kontrola Projektové dokumentace 

Kontrola kompletnosti projektové dokumentace. Dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a 

její platnost označena na výkresech. Kontrola aktuálnosti a platnosti všech potřebných povolení. O 

výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 2: Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola přístupových a příjezdových cest, jejich označení. Staveniště musí být řádně opatřeno proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob. Kontrola oplocení staveniště a napojení odběrných míst energií. 

O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 3: Kontrola dokončení předchozích prací 

Kontrola rovinnosti povrchu základové desky max. povolená odchylka ± 15mm při měření 2 m latí. 

Povrch musí být zbaven mastnot, nečistot a prachu. Bude provedena nedestruktivní zkouška pevnosti 

Schmidtovým kladívkem dle ČSN EN 12504-2. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního 

deníku. 

Bod 4: Kontrola strojů a nástrojů 

Všechny používané stroje a nástroje musí být kontrolovány, zda jsou v dobrém technickém stavu. 

Kontrola provozních kapalin a funkčnost stroje. Za stav stroje je odpovědná obsluha stroje. O výsledku 

kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 5: Kontrola dodaného materiálu 

Kontroluje se množství, kvalita a kompletnost dodávaných materiálů na stavbu. Kontrola jejich 

neporušenosti a shody s dodacími listy a certifikáty. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku a dodacích listů. 

Při dodávce směsí z betonárny se kontrolují údaje na dodacím listě, které musí odpovídat požadavkům 

daným projektem a probíhá odběr vzorků pro následné zkoušky. 

Provede se zkouška konzistence pomocí Abramsova kužele. Kužel se umístí na podkladní podložku a 

plní se vzorkem vždy do 1/3 výšky kužele. Každá vrstva se hutní 25 vpichy. Po naplnění kužele se 

odstraní přebytečný materiál a během 5-10 sekund se forma oddělí. Proběhne měření sednutí kužele. 

Betonová mazanina má předepsanou konzistenci S4 – sednutí kužele 160 až 220 mm.  

Budou odebrány vzorky pro vytvoření zkušebních kvádrů a rozměru 150x150x150 mm. Po 28 dnech od 

odebrání zkušebních vzorků bude provedena zkouška pevnosti dodaného betonu. 

Bod 6: Kontrola skladování materiálů 

Kontrola uložení materiálů v kontejneru, nebo uvnitř objektu. Skladování se provádí na paletách. Role 

folií a podlahovin se skladují v horizontální poloze, tepelná izolace v ochranném obalu. Musí být 

zabráněno poškození materiálů povětrnostními vlivy. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku. 

Bod 7: Kontrola způsobilosti pracovníků 

Každý pracovník musí předložit průkaz, nebo jiný dokument, který prokáže způsobilost k provádění 

dané práce. Kontroluje se, zda jsou pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami 

a zda jsou proškoleni a seznámeni s plánem BOZP a PO. Na pracovišti nesmí být osoba pod vlivem 

alkoholu, nebo jiných omamných látek. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 
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1.2. Mezioperační kontroly 

Bod 8: Kontrola klimatických podmínek 

Minimální teplota vzduchu v místnosti při pokládce vinylové sportovní podlahy je 16 °C a 12 °C na 

podkladu. Relativní vlhkost vzduchu se musí pohybovat v rozmezí 35 – 65 %. Při překročení některého 

z těchto limitů musí být zajištěno větrání či vytápění prostoru. Doporučené teploty pro lepení povlakové 

podlahoviny jsou 16 – 22 °C. Teplota vzduchu při transportu a lití betonové mazaniny musí být 

v rozmezí 5 – 30 °C. Vlhkost podkladu při pokládce vinylové sportovní podlahy nesmí přesáhnout 

4,5 %. Měření teploty vzduchu se provádí 4x za den. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku. 

Bod 9: Kontrola pomocného bednění 

Kontroluje se ukotvení a umístění pomocného bednění. Povolená odchylka rozměrů a půdorysného 

umístění ± 5 mm, povolená odchylka výškového umístění ± 2 mm. O výsledku kontroly se provede 

zápis do stavebního deníku. 

Bod 10:Kontrola pokládky tepelné izolace 

Kontroluje se rozmístění izolačních desek, které musí zaplnit celý povrch podlahy. Kontrola převázání 

druhé vrstvy izolačních desek a výsledná tloušťka 80 mm. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku. 

Bod 11: Kontrola pokládky PE folie 

Přesahy folií musí být min. 100 mm a folie musí být vytažena na svislé konstrukce min. 50 mm. 

Kontroluje se utěsnění spojů izolační páskou a přilepení ke svislým konstrukcím. Kontrola provedení 

nalepení dilatační pásku po obvodu místností a kontrola těsnosti spoje folií. O výsledku kontroly se 

provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 12: Kontrola betonáže: 

Před začátkem lití betonové mazaniny se provede kontrola počtu ocelových vláken v betonové směsi. 

Do nádoby se odebere vzorek o objemu minimálně 5 litrů a zbaví se vzduchu. Zjistí se přesný objem 

vzorku a následně se směs zředí vodou tak, aby se jednotlivé složky rozpojily. Pomocí magnetu se ze 

vzorku oddělí ocelová vlákna, která se očistí a osuší. Provede se změření hmotnosti ocelových vláken ze 

vzorku a výpočtem se zjistí celkový počet vláken v 1 m3 směsi betonové mazaniny.  

∑skut = ( mvláken * 1000) / Vvzorku 

∑skut skutečné množství ocelových vláken (kg/m3) 

mvláken hmotnost ocelových vláken ze vzorku (kg) 

Vvzorku objem odebraného vzorku směsi (l) 

 

Beton se smí lít z maximální výšky 1,5 m. Při pokládce betonové mazaniny se kontroluje výsledná 

výška horního povrchu vrstvy, její dostatečné zhutnění a hlazení. Rovinnost povrchu betonové 

mazaniny ± 5 mm při měření 2 m latí. Z povrchu nesmí vystupovat žádná ocelová vlákna. O výsledku 

kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Bod 13: Kontrola řezání a vyplnění spár 

Kontroluje se šířka a tloušťka řezaných smršťovacích spár. Dodržení rastru řezání a správné prořezání 

spár okolo sloupů. Maximální povolená odchylka tloušťky a šířky spár je ± 2 mm. Kontrola vyplnění 

spár provazcem a tmelem. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 
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Bod 14: Kontrola pokládky izolačních desek  

Kontroluje se rozmístění izolačních desek, které musí zaplnit celý povrch podlahy. O výsledku kontroly 

se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 15: Kontrola pokládky překližkových desek 

Kontroluje se rozmístění překližkových desek, které musí zaplnit celý povrch podlahy. Kontrola 

správného uložení desek pero-drážka. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 16: Kontrola pokládky sportovní podlahy 

Před lepením musí být role podlahoviny umístěny pro aklimatizaci uvnitř dané místnosti po dobu min. 

24 hodin. Vlhkost podkladu nesmí přesáhnout hodnotu 4,5%. Minimální teplota vzduchu v místnosti při 

pokládce vinylové sportovní podlahy je 16 °C a 12 °C na podkladu. Relativní vlhkost vzduchu se musí 

pohybovat v rozmezí 35 – 65 %. Při překročení některého z těchto limitů musí být zajištěno větrání či 

vytápění prostoru. Doporučené teploty pro lepení povlakové podlahoviny jsou 16 – 22 °C. Kontrola 

celoplošného nanesení lepidla a následné odstranění vzduchových bublin. Pásy musí být vedle sebe 

lepeny s maximální mezerou 1 mm. Kontroluje se frézování a svařování spojů. O výsledku kontroly se 

provede zápis do stavebního deníku. 

1.3. Výstupní kontroly 

Bod 17: Kontrola provedení 

Kontrola provedení svarů spojů, rovinnost s maximální odchylkou ± 2 mm při měření 2 m latí. Kontrola 

provedení v souladu s TP a PD, čistota a celkový vzhled. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku. 

Bod 18: Kontrola pracoviště 

Kontroluje se uklizení pracoviště od odpadu vzniklého při montáži, odvezení odpadu a obalových 

materiálů. Uvolnění místa na skládkách a kontejnerech. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku. 

 

2. Kontrolní a zkušební plán – podlahy zázemí 

2.1. Vstupní kontroly 

Bod 1: Kontrola Projektové dokumentace 

Kontrola kompletnosti projektové dokumentace. Dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a 

její platnost označena na výkresech. Kontrola aktuálnosti a platnosti všech potřebných povolení. O 

výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 2: Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola přístupových a příjezdových cest, jejich označení. Staveniště musí být řádně opatřeno proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob. Kontrola oplocení staveniště a napojení odběrných míst energií. 

O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 3: Kontrola dokončení předchozích prací 

Kontrola rovinnosti povrchu základové desky max. povolená odchylka ± 15mm při měření 2 m latí. 

Povrch musí být zbaven mastnot, nečistot a prachu. Bude provedena nedestruktivní zkouška pevnosti 

Schmidtovým kladívkem dle ČSN EN 12504-2. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního 

deníku. 
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Bod 4: Kontrola strojů a nástrojů 

Všechny používané stroje a nástroje musí být kontrolovány, zda jsou v dobrém technickém stavu. 

Kontrola provozních kapalin a funkčnost stroje. Za stav stroje je odpovědná obsluha stroje. O výsledku 

kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 5: Kontrola dodaného materiálu 

Kontroluje se množství, kvalita a kompletnost dodávaných materiálů na stavbu. Kontrola jejich 

neporušenosti a shody s dodacími listy a certifikáty. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku a dodacích listů. 

Při dodávce směsí z betonárny se kontrolují údaje na dodacím listě, které musí odpovídat požadavkům 

daným projektem a probíhá odběr vzorků pro následné zkoušky. 

Provede se zkouška rozlitím dle Haegermana, kdy optimální rozlití směsi je 22 – 26 cm. Budou 

odebrány vzorky pro vytvoření zkušebních kvádrů a rozměru 150x150x150 mm. Po 28 dnech od 

odebrání zkušebních vzorků bude provedena zkouška pevnosti dodaného potěru. 

Bod 6: Kontrola skladování materiálů 

Kontrola uložení materiálů v kontejneru, nebo uvnitř objektu. Skladování se provádí na paletách. Role 

folií a podlahovin se skladují v horizontální poloze, tepelná izolace v ochranném obalu. Musí být 

zabráněno poškození materiálů povětrnostními vlivy. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku. 

Bod 7: Kontrola způsobilosti pracovníků 

Každý pracovník musí předložit průkaz, nebo jiný dokument, který prokáže způsobilost k provádění 

dané práce. Kontroluje se, zda jsou pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami 

a zda jsou proškoleni a seznámeni s plánem BOZP a PO. Na pracovišti nesmí být osoba pod vlivem 

alkoholu, nebo jiných omamných látek. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

 

2.2. Mezioperační kontroly 

Bod 8: Kontrola klimatických podmínek 

Teplota vzduchu v místnosti při pokládce podlahy s nášlapnou vrstvou z marmolea je ideální okolo 

18°C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí přesáhnout hodnotu 75%. Při překročení některého z těchto 

limitů musí být zajištěno větrání či vytápění prostoru. Teplota vzduchu při transportu a lití cementového 

potěru musí být v rozmezí 5 – 25 °C. Vlhkost podkladu při pokládce keramické dlažby nesmí 

přesáhnout 5,0 % a při pokládce marmolea 3,5 %. Při aplikaci vyrovnávací samonivelační stěrky nesmí 

teplota podkladu a vzduchu klesnout pod 10 °C. Vlhkost podkladu při pokládce marmolea nesmí 

přesáhnout 3,5 % a keramické dlažby 5,0 %. Měření teploty vzduchu se provádí 4x za den. O výsledku 

kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 9: Kontrola pomocného bednění 

Kontroluje se odstranění bednění. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 10:Kontrola pokládky tepelné izolace 

Kontroluje se rozmístění izolačních desek, které musí zaplnit celý povrch podlahy. Kontrola převázání 

druhé vrstvy izolačních desek a výsledná tloušťka 80 mm. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku. 

Bod 11: Kontrola pokládky PE folie 

Přesahy folií musí být min. 100 mm a folie musí být vytažena na svislé konstrukce min. 50 mm. 
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Kontroluje se utěsnění spojů izolační páskou a přilepení ke svislým konstrukcím. Kontrola provedení 

nalepení dilatační pásku po obvodu místností a kontrola těsnosti spoje folií. O výsledku kontroly se 

provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 12: Kontrola betonáže: 

Potěr se smí lít z maximální výšky 1,5 m. Při pokládce cementového potěru se kontroluje výsledná 

výška horního povrchu vrstvy, její dostatečné zhutnění a hlazení. Rovinnost povrchu betonové 

mazaniny ± 5 mm při měření 2 m latí. Doba zpracovatelnosti potěru je max. 180 minut od namíchání, 

poté nelze garantovat optimální zpracovatelnost. Podlaha je pochozí po 1 – 2 dnech. Po 5 dnech je 

podlaha lehce zatížitelná. Po 7 dnech je vhodné umožnit pozvolné vysychání potěru dostatečnou 

ventilací. O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 13: Kontrola řezání a vyplnění spár 

Kontroluje se šířka a tloušťka řezaných smršťovacích spár. Dodržení rastru řezání a správné prořezání 

spár okolo sloupů. Maximální povolená odchylka tloušťky a šířky spár je ± 2 mm. Kontrola vyplnění 

spár provazcem a tmelem.  O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

Bod 14: Kontrola provedení stěrky  

Kontrola provedení penetrace a hydroizolační stěrky, technologického postupu. Před aplikací druhé 

vrstvy stěrky se musí předchozí vrstva ponechat vyschnout cca 6 hodin. 

Kontrola provedení samonivelační stěrky a penetrace. Provede se zkouška rozlitím dle Haegermana, 

kdy optimální rozlití směsi je 23 – 25 cm. Potěr je pochozí 24 hodin od aplikace. Kontroluje se tloušťka 

a rovinatost vrstvy s odchylkou max. ± 2 mm při měření 2 m latí. O výsledku kontroly se provede zápis 

do stavebního deníku. 

Bod 15: Kontrola pokládky nášlapné vrstvy 

Keramická dlažba 

Podklad musí být bez prachu a nečistot, odmaštěný s maximální vlhkostí 5,0%. Kontrola celoplošného 

nalepení a spárování. Připevnění k podkladu celou plochou – poklepem na namátkově vybrané dlaždice 

(nejlépe po 28 dnech). Výška hran na obou stranách spár ± 1mm, přímost spár ± 8mm, spárovací hmota 

bez bublinek, rovinnost ± 2 mm při měření 2 m latí. Celková kontrola provedení dle kladečského plánu. 

Marmoleum 

Podklad musí být bez prachu a nečistot, odmaštěný s maximální vlhkostí 3,5%. Kontrola celoplošného 

nalepení. Pásy musí být vedle sebe lepeny s maximální mezerou 1 mm. Kontroluje se frézování a 

svařování spojů. Rovinnost ± 2 mm při měření 2 m latí. Kontrola ošetření spár. O výsledku kontroly se 

provede zápis do stavebního deníku. 

2.3. Výstupní kontroly 

Bod 16: Kontrola provedení 

Kontrola provedení svarů spojů, rovinnost s maximální odchylkou ± 2 mm při měření 2 m latí. Kontrola 

provedení v souladu s TP a PD, čistota a celkový vzhled. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku. 

Bod 17: Kontrola pracoviště 

Kontroluje se uklizení pracoviště od odpadu vzniklého při montáži, odvezení odpadu a obalových 

materiálů. Uvolnění místa na skládkách a kontejnerech. O výsledku kontroly se provede zápis do 

stavebního deníku. 
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3. Normy, vyhlášky a podklady 

- Projektová dokumentace 

- Výrobní dokumentace 

- Technologický předpis 

- Technické listy výrobců materiálu 

- ČSN 730210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, část 1: Přesnost 

provádění monolitických konstrukcí 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN ČSN 731373 Zkoušení betonu v konstrukcích – část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení 

tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

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

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

- ČSN 744505 Podlahy – společná ustanovení 

- ČSN 733450 Obklady keramické a skleněné 

- ČSN EN 13813 – Potěrové materiály a podlahové potěry 
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1. Identifika ční údaje 

Název stavby:   Sportovní hala, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě 

Místo stavby:    Tyršova ulice, Nové Město na Moravě 

Katastrální území:   Nové Město na Moravě 

Parcelní čísla pozemků:  269, 270, 275/7 

Stavební úřad:   Nové Město na Moravě 

Krajský úřad:   Jihlava 

Stavebník:    Město Nové Město na Moravě 

    Vratislavovo náměstí 103 

    59231 Nové Město na Moravě 

2. Legislativa a právní předpisy 

- Nařízení vlády č. 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

- Nařízení vlády č. 361/2007 sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 378/2001 sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 495/2001 sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- Nařízení vlády č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Vyhláška č. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby 

3. Rizika při provádění prací 

Obecné požadavky na zajištění staveniště: 

- Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici oploceno do výšky minimálně 1,8 m. Při 

vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 

tyto prostory, komunikace a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno 

řádně vyznačit. 

- Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

- Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech a na přístupových komunikacích. 

- Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, které upravují místní 

provoz vozidel na staveništi. 

- Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanovuje zvláštní právní předpis. 

- Stroje, dopravní prostředky, materiály a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho blízkosti. 

Zařízení pro rozvod energie: 

- Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána tak, 

aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Fyzické osoby musí být dostatečně 

chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
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zařízení pro rozvod energie musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 

Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 

viditelně označeny. 

- Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním musí být obeznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud jsou na staveništi přerušeny práce, musí být 

elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapojena, odpojena a zabezpečena 

proti neoprávněné manipulaci. 

- Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 

elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 

ochranného pásma. 

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: 

- Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 

které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost 

- Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle pokynů výrobce, v souladu s požadavky 

zvláštních právních předpisů, požadavky na organizaci práce a pracovních postupů, aby nevzniklo 

nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku a životního prostředí. 

- Zhotovitel přeruší práce, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 

fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 

nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 

přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

- Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 

fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

- Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 

popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 

používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 

technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 

Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 

staveništi: 

- Před použitím stroje zhotovitel obeznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

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

mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 

jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

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

li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu 

s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění 
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- Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 

staveništích, kde neohrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 

výkopech, podzemním vedení, zařízení a podobně. 

Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí: 

- Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje 

řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, 

popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

- Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném 

místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

Čerpadla směsi a strojní omítačky: 

- Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsi 

musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například 

lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukční části stavby. 

- Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických 

osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 

minimalizováno. 

- Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované 

couvání vozidel. 

- Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice. 

- Při provozu čerpadel není dovoleno manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice potrubí, 

nejsou-li pro to konstruovány 

- Při provozu čerpadel není dovoleno vstupovat na konstrukci čerpadla a do bezpečného prostoru u 

koncovky hadice. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

- Bezpečný přísun a odběr materiálů musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 

skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 

zabudován v konstrukci. 

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 

rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům 

a hmotnosti skladovaných materiálů a použitých strojů. 

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 

musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly by se 

například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

- Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, 

jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami 

nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich 

sesuvu. 

- Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, či 

vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. 

Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení.  

- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 
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druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních 

právních předpisů. 

- Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 

zajištění jejich stability 

- S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem 

4. Požadavky na zařízení staveniště 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m. Je zde zřízena brána na vjezdu na staveniště 

a umístěna mobilní vrátnice, tímto je zajištěna ochrana před vniknutím nepovolaných fyzických osob. 

Na oplocení jsou také umístěny výstražné bezpečnostní značky upozorňující na pohyb vozidel stavby a 

bezpečnost na staveništi. V průběhu výstavby bude upraven provoz na příjezdové komunikaci ulice 

Tyršova. Bude zaveden jednosměrný provoz na ulici Tyršova. Výjezd ze staveniště bude na ulici 

Sportovní. 

Všechny skladované materiály na staveništi musí být uloženy tak, aby neohrozili zdraví a bezpečnost 

osob. 

Všichni pracovníci na staveništi jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržovat 

řád a pořádek na staveništi. 

5. Požadavky na bezpečný provoz strojů a nástrojů 

Obsluhu strojů provádí pouze oprávněné osoby, které jsou držitelem potřebných oprávnění a jsou 

dostatečně proškoleni.  

Všechny stroje a nástroje musí být v dobrém technickém stavu a tento stav musí být kontrolován podle 

pravidelného plánu revizí a oprav. 

Strojník provede kontrolu stroje před, během a po skončení provádění prací. 

Při odstavení stroje se pod něj uloží záchytná vanička, aby nedocházelo k úniku nebezpečných látek do 

okolního prostředí. 

6. Požadavky při provádění prací 

Při betonáži musí být autodomíchávač zajištěn klíny a stacionární čerpadlo řádně zapatkované. Při práci 

s ručním nářadím každý pracovník zkontroluje jeho stav a udržuje ho v čistém a suchém stavu. 

Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Při provádění lepení 

v uzavřených prostorech je nutné zajistit dostatečné větrání vzduchu. Po ukončení prací musí být 

všechna elektrická zařízení odpojena a řádně uskladněna. Dodržuje se čistota a pořádek na pracovišti. 

7. Podání první pomoci 

 V kanceláři stavbyvedoucího bude umístěna lékárnička s obsahem pro poskytování první pomoci. 

Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami podávání první pomoci, aby v případě nehody byla 

poskytnuta první pomoc a došlo k minimalizaci škod. Obsah lékárničky musí být pravidelně 

kontrolován, doplňován a být vždy kompletní. Obsahem je náplň do lékárničky EU basic - DIN 13157. 

Obsah lékárničky: 

• 1x Náplast fixační hladká 2,5 cm x 5 m 

• 8 x Náplast elastická 10 cm x 6 cm 

• 4x Motýlková náplast na konečky prstů 4 cm x 7 cm voděodolná 
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• 4x rychloobvaz 2 cm x 12 cm 

• 8x Náplast strip 2,5 x 7,2 cm voděodolná 

• 4x Náplast strip 1,9 cm x 7,2 cm voděodolná 

• 1x Obvaz hotový sterilní 6x8 cm 

• 3xObvaz hotový sterilní 8x10 cm 

• 1x Obvaz hotový sterilní 10x12 cm 

• 2x Oční komprese sterilní 56 mm x 72 mm 

• 3x 2ks Sterilní krytí 10 x 10 cm 

• 2x Obinadlo elastické 6 cm x 4 m 

• 2x Obinadlo elastické 8 cm x 4 m 

• 1x Obvazový šátek 60 cm x 80cm 

• 2x Šátek trojcípý 

• 1x Izotermická folie 

• 1x Chladivý sáček 

• 5ks Utěrky z netkané textilie 20x30 cm 

• 4 ks Rukavice vyšetřovací nesterilní 

• 1x Převazové nůžky 

• 2x Sáčky uzavíratelné 30 cm x 40 cm 

 

Nejbližší nemocnice: 

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

Žďárská 610 

592 31 Nové Město na Moravě 

telefon: +420 566 801 111 (spojovatelka) 

IČ       00842001 

DIČ    CZ00842001 

8. Zásady požární ochrany 

V době provádění stavebně technologické etapy podlah už bude zřízen plně funkční hydrantový systém 

s tvarově stálou hadicí typu A25/30. Hydrantový systém je umístěn na chodbě v zázemí sportovní haly. 

V případě požáru se provede ohlášení na tísňovou linku Integrovaného záchranného systému, nebo 

Hasičského záchranného sboru. Do příjezdu zásahových jednotek se provede evakuace osob, vypnutí 

elektrického proudu a bude umožněn přístup pro zásahová vozidla. 

Nouzová telefonní čísla: 

Integrovaný záchranný systém  112 

Hasičský záchranný sbor ČR  150 

Zdravotnická záchranná služba  155 

Policie ČR    158 

Městská policie    156 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vypracování popisu stavebně technologické etapy provádění podlah ve 

sportovní hale. Obsahem práce jsou potřebné postupy, dokumenty a protokoly pro provádění této 

technologické etapy. Celková rozpočtová cena byla vypočtena pomocí programu BUILDpower na 

6 513 768 Kč bez DPH. Délka etapy provádění podlah byla určena programem CONTEC na 2,5 měsíce 

tedy na 49 pracovních dní. 

Navržené skladby podlahových konstrukcí ve sportovní hale svou skladbou vrstev neodporují zásadám 

bezpečného používání. Vyhovují na požadavky normy ČSN 740540. Navržené skladby jsem dodržel, 

pouze u provádění betonové mazaniny jsem zvolil dovyztužení pomocí ocelových vláken oproti návrhu, 

který nebyl vyztužen vůbec. Vyztužení betonové mazaniny jsem zvolil z důvodu její mocnosti a 

způsobu namáhání, jelikož se jedná o roznášecí vrstvu na hrací ploše sportovní haly. 
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Seznam použitých zdrojů 

-  Nařízení vlády č. 591/2006 sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

- Nařízení vlády č. 361/2007 sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 378/2001 sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 495/2001 sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- Nařízení vlády č. 101/2005 sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Vyhláška č. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby 

- Projektová dokumentace 

- Výrobní dokumentace 

- Technologický předpis 

- Technické listy výrobců materiálu 

- ČSN 730210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, část 1: Přesnost 

provádění monolitických konstrukcí 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN ČSN 731373 Zkoušení betonu v konstrukcích – část 2: Nedestruktivní zkoušení – Stanovení 

tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

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

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

- ČSN 744505 Podlahy – společná ustanovení 

- ČSN 733450 Obklady keramické a skleněné 

- ČSN EN 13813 – Potěrové materiály a podlahové potěry 

- zákon č. 185/2001sb.  O nakládání s odpady 

- vyhláška MŽP č. 383/2001 sb. O podrobnostech nakládání s odpady 

- vyhláška MŽP č. 381/2001 sb.  Stanovení katalogu odpadů 

o všechna tyto nařízená upravuje vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb. O Katalogu odpadů 
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Seznam použitých zkratek 

ČSN  Česká státní norma 

ČSN EN  Harmonizovaná evropská norma 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO  Požární ochrana 

MJ  Měrná jednotka 

ZS  Zařízení staveniště 

Sb.  Sbírky 

Obr.  Obrázek 

Tab.   Tabulka 

Tl.  Tloušťka 

Dmax  maximální velikost kameniva 

DN  jmenovitý průměr 

PE  Polyetylen 

SO  Stavební objekt 

IO  Inženýrský objekt 

KZP  Kontrolní a zkušební plán 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

mPVC  Měkčený polyvinylchlorid 

Použitý software 

Sada Microsoft OFFICE 

BUILDpower 

Contec 

AutoCAD Autodesk 
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