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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapu dokončovacích prací 
administrativní budovy, nacházející se v Kolíně – Zálabí. Zaměřila jsem se především 
na provedení vnitřních omítek různými technologiemi a na jejich porovnání pomocí 
programu BuildPower S a Contec. Dále se tato práce zabývá zhotovením 
sádrokartonových příček včetně schémat jejich napojení. Pro vybrané procesy je dále 
zpracována strojní sestava, kontrolní a zkušební plány a bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. Součástí práce je také zařízení staveniště. 

Klíčová slova 

Dokončovací práce, vnitřní omítky, omítací stroj, administrativní budova, 
sádrokartonová příčka, strojní sestava, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rozpočet, harmonogram. 

 

Abstract 

This bachelor‘s thesis deals with technological stage of finishig works of office building 
in Kolín – Zálabí. Especially, I focused on implementation of interior plaster different 
technologies and comparsion using Build Power S and Contec. Also, the thesis deals 
with the making of plasterboard partition including schemes of their connection. Also 
mechanical assembly, control and test plans, and safety and health during work are 
processed for selected building processes. The work also includes construction site.   

Keywords 

Finishing works, interior plaster, plastering machine, office building, plasterboard 
partition, mechanical assembly, construction site, control and test plan, safety and health 
during work, budget, schelude. 
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Úvod 

V mé bakalářské práci se zabývám realizací dokončovacích prací v administrativní 
budově, která se nachází v Kolíně, části zvané Zálabí. Údaje o stavbě jsou shrnuty 
v technické zprávě řešeného objektu. Práci jsem zaměřila především na provedení 
vnitřních omítek ve dvou variantách, vápenné omítky prováděné ručně a sádrové 
omítky zpracované strojně, a na zhotovení sádrokartonových příček, doplněné  
o schémata spojení dvou příček a schéma napojení na nosné zdivo. Dále se v práci 
nachází návrh strojní sestavy pro řešené procesy, návrh zařízení staveniště, kontrolní a 
zkušební plány, a část je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V závěrečné 
kapitole je zpracováno porovnání prováděných omítek z různých hledisek, na základě 
rozpočtu vytvořeného v programu BuilPower S, harmonogramu zpracovaného 
v programu Contec a výpočtu součinitele prostupu tepla U. 
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1.1 Základní informace o objektu [1] 

1.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:       Administrativní budova 

Charakter stavby:      Kancelá ské prostory – novostavba 

M sto:        Kolín 

Katastrální území:      Kolín 

Ulice:        T ídvorská 1371 

Parcelní čísla pro výstavbu:     Ř50/12 – pozemek ve vlastnictví investora 

        Ř54/ř – pozemek ve vlastnictví společnosti SPEL 
        a. s. – na pozemku je plánované parkovišt  a  
        p íjezdová komunikace, společnost SPEL a.s.  
        souhlasí s výstavbou, je ujednáno společné  
        užívání parkovišt  i komunikace ob ma firmami, 
        s tím, že financování zajistí firma  
        ControlTech s.r.o. 
Sousední parcely:      Ř53/2, Ř54/27, Ř50/ř 

Stavebník, investor:      ControlTech s.r.o. 

        T ídvorská 1371, 2Ř0 02 Kolín 5 

        IČ: 26150271 

Zpracovatel projektové dokumentace: SATER-PROJEKT s.r.o. 

        Plynárenská 671, 2Ř0 02 Kolín 4 

        IČ: 4ř615ŘŘ2 

        Zodpovědný projektant:  

        Ing. Zden k Dobiáš 

        Číslo autorizace: 00012ř4 

        Obor: IP00, IS00 

1.1.2 Základní informace o stavbě 
 Jedná se o novostavbu administrativní budovy, nacházející se ve východní 
části Kolína -Zálabí. Objekt má dv  nadzemní podlaží, není podsklepený, je vytvo ený 
z kombinace betonového zd ného st nového a skeletového systému, a je zast ešený 
jednoplášťovou plochou st echou. Budova je rozd lena na t i části. V krajních částech 
se v obou nadzemních podlažích nachází halové a samostatné kancelá e, denní místnosti 
pro zam stnance, zasedací místnosti a prostory související s administrativní činností 
Ěspisovny, archiv, sklady, copy centrum,…ě. Ve st ední části se nachází v 1NP vstupní 



 
 

hala a hygienické a technické místnosti, ve 2NP se ve st ední části nachází navíc 
zasedací místnost. Objekt bude sloužit pro pot eby firmy ControlTech s.r.o.. 1NP je 
ešeno jako bezbariérové a v návrhu parkovišt  jsou vyhrazena 2 parkovací místa pro 

handicapované osoby. 

1.1.3 Údaje o provedených průzkumech  

1.1.3.1 Radonový průzkum 
 Byly použity výsledky použité pro výstavbu haly „L“ umíst né v blízkosti 
administrativní budovy. Stanovení radonového indexu pozemku dle vyhlášky                      
č. 3Řř/2012 Sb. – na základ  zjišt ných hodnot objemové aktivity, je radonový index 
pozemku st ední. 

 Na základ  výsledků radonového průzkumu bylo navrženo protiradonové 
opat ení, které bude tvo it foliová hydroizolace Alkorplan 35034 tl. 1,5 mm. 

Základové pom ry jsou dle ČSN EN 1řř7-1 hodnoceny jako jednoduché. 

1.1.3.2 Stavebně technický průzkum 
Neprovádí se, jedná se o novostavbu. 

1.1.3.3 Hydrogeologický průzkum staveniště včetně laboratorních rozborů 
 Byl zpracován Orientační hydrogeologický posudek – RNDr. Milan Hušpauer – 
Geoservis, Hornická 20ř, 2Ř4 01 Kutná Hora, kterého bylo využito pro návrh 
vsakovacích jam pro likvidaci dešťových vod. 

 Hydrogeologickým průzkumem nebyla zjišt na hladina podzemní vody v takové 
výškové úrovni, aby m la vliv na zakládání stavby. 

1.1.4 Dělení stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
SO01 - Administrativní budova 

SO02 - Vlajkové stožáry, loga 

Inženýrské objekty: 

IO101 -  Hrubé terénní úpravy  

IO102 -  Komunikace a zpevn né plochy 

IO103 - P ípojka elektro 

IO104 - Dešťová kanalizace - venkovní rozvody – vsakovací jámy 

IO105 - Splašková kanalizace - venkovní rozvody 

IO106 - P ípojka plynu 

IO107 - Slaboproudá p ípojka 

IO10Ř - Vodovodní p ípojka 

IO10ř - P ípojka požární vody 
 



 
 

IO110 - Konečné terénní a sadové úpravy 
 
 V mé bakalá ské práci se budu zabývat objektem SO01 – administrativní 
budova. Vzhledem k tomu, že se zabývám etapou dokončovacích prací, vycházím 
z p edpokladu, že je již dokončena hrubá spodní a vrchní stavba a že už je objekt 
napojen na nové p ípojky inženýrských sítí. Dále jsou hotové rozvody instalací, včetn  
jejich odzkoušení, a že je objekt uzav en Ějsou osazeny rámy dve í a oken, včetn  
okenních k ídelě. 

1.1.5 Prostorové a objemové údaje o objektu 
Délka objektu: 60,30 m 

Ší ka objektu: 2Ř,00 m 

Výška objektu: ř,17 m 

Počet nadzemních podlaží: 2 

Zastav ná plocha: 1 050,5 m2 

Obestav ný prostor: 11 600 m2  

Parcela Ř50/12: vým ra 1 461 m2 

    způsob využití – jiná plocha 

    druh pozemku – ostatní plocha  

Parcela Ř54/ř: vým ra 7 Ř20 m2 

               způsob využití – manipulační plocha 

               druh pozemku – ostatní plocha 

Počet pracovníků: cca 120 

1.1.6 Urbanistické a architektonické ešení objektu 
 Pozemek je dle územního plánu specifikován jako plocha smíšenou funkcí  
a nezasahuje do zóny m stské památkové rezervace. Pozemek je nepravidelného tvaru. 
Objekt bude umíst n uprost ed pozemku a jeho poloha kopíruje pravoúhlý systém 
závodu firmy SPEL i navrženou ve ejnou komunikaci. 

 Objekt je ešen jako samostatn  stojící budova, která svým vzhledem navazuje 
na celkové tvarové ešení výrobních objektů v areálu firmy SPEL. 

 Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, obdélníkového tvaru. 
Výrazný prosklený vstup opticky rozd luje objekt na dva p ijateln  dlouhé celky. 
Vodorovné vn jší pevné žaluzie p ed okny administrativní budovy budou tvo it výrazný 
architektonický prvek. Fasádní omítka bude provedena kombinací dvou různých 
okrových odstínů. 



 
 

1.1.7 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Dokumentace eší umíst ní objektu cca ve st edu pozemku s tím, že po 
vybudování akce: „ Komunikační propojení silnic II/322 a II/32Ř v Kolín  “ bude objekt 
p ístupný z této komunikace a v rámci propojení silnic bude vybudováno finální 
parkovišt . Dopravní obslužnost je bez problémů. 

 Parkovišt  pro zam stnance je v této fázi navrženo na pozemku k. č. Ř54/ř, 
včetn  2 parkovacích míst vymezených pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Vstup do objektu je v podélné st n  objektu ve viditelné poloze pro návšt vníky  
jak p ší, tak i pojízdné. 

 P ipojení novostavby na inženýrské sít  se p edpokládá novými p ípojkami, 
které budou napojeny na stávající vnitropodnikové rozvody firmy SPEL. 

Dešťová kanalizace bude svedena do vsakovacích jam. 

1.1.Ř Technické ešení stavby 

1.1.Ř.1 Zemní práce 
 Výkopy pro základové pasy a patky budou provád ny od HTÚ Ě IO 101 ě, 
 tj. od úrovn  1ř7,060 = -0,300. Další fáze výkopu budou nerozší ené svislé rýhy  
pro betonáž podkladního betonu násypu. Posledních 100 mm bude provedeno ručn   
z důvodu neznehodnocení základové spáry pov trnostními vlivy. Součástí výkopů 
budou i výkopové práce pro ležaté rozvody vnit ní kanalizace. Výkop pro čerpací jímku 
bude velikosti 1300 x 1000 mm. Základová spára bude p evzata geologem za účasti 
statika    
a o p evzetí bude učin n zápis do stavebního deníku. Základová spára bude chrán na 
dle ČSN 731001 proti pov trnosti a rozb edání. Pod podlahovými konstrukcemi v 1.NP 
bude št rkopískový násyp tl. 250 mm, frakce 0 – 63. Na zp tné násypy bude použita 
vyt žená zemina ze vsakovacích jam. Násypy i zásypy nutno hutnit po vrstvách 
 o max. tl. 150 mm na hodnoty Edef,2 = min. 45 MPa. 

1.1.Ř.2 Základové konstrukce 
 Základové konstrukce jsou navrženy dvojího typu. Pod obvodovým a vnit ním 
nosným zdivem z dvoustupňových pasů z prostého betonu a pod prefabrikovanými 
sloupy ze železobetonových dvoustupňových patek. 

 Základové dvoustupňové pasy pod obvodové i vnit ní zdivo jsou navrženy 
z betonu C16/20 Ěprvní stupeňě, druhý stupeň je navržen z tvárnic ztraceného bedn ní 
EKO BET Plaňany o tl. 400 mm, beton do bedn ní t ídy C12/15. 

 Základové patky pod prefa sloupy jsou navrženy dvoustupňové, na podkladním 
betonu. Na podkladní beton bude položena prefabrikovaná polopatka Ědodávka EKO 
BET Plaňanyě na ocelových úhelnících a bude zabetonován první stupeň betonem t ídy 
C20/25 se sítí. 

1.1.Ř.3 Svislé nosné konstrukce 
 Navrženy kombinací zd ného st nového systému z betonových tvárnic  
a prefabrikovaných sloupů. 

 Obvodové i vnit ní nosné zdivo bude tvo eno z betonových tvárnic B 30 
 od výrobce EKO BET Plaňany. Tvárnice umožňují polosuché zd ní Ěspoje tvárnic 



 
 

pero-drážkaě, ložné spáry z cementové malty MC10. Sloupy jsou navrženy 
železobetonové prefabrikované, rozm ry 3Ř0x3Ř0 mm. 

 Pro kotvení prosklené obloukové fasády v čele vstupu je navržena nosná 
konstrukce z ocelových sloupků uzav ených profilů. 

1.1.Ř.4 P íčky 

1.1.Ř.4.1 Sádrokartonové 
Svislé nenosné konstrukce tvo í sádrokartonové p íčky Knauf.  

1NP: 

 V 1NP jsou použity p íčky Knauf 112 White s dvojitým oplášt ním, tl. desky 
12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 T,  tl. 40 mm. Celková 
tloušťka konstrukce je 100 mm.  

 Mezi kotelnou a rozvodnou NN bude použita p íčka Knauf 112 Red s dvojitým 
oplášt ním, tl. desky 12,5 mm s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 T, 
 tl. 40 mm. Celková tloušťka konstrukce je 100 mm.  

 V prostorech s mokrým provozem jsou navrženy p íčky Knauf 112 Green 
s dvojitým oplášt ním, tl. desky 12,5 mm a vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T,    tl. 40 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 100 mm, Knauf 112 Green 
s dvojitým oplášt ním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T,   tl. 60 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 150 mm, Knauf 115 Green 
s dvojitým oplášt ním, tl. desky 12,5 mm, pro zabudování konstrukce záv sných 
klozetů včetn  splachovací nádržky, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 
T, tl. 2x60 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 205 mm a Knauf 116 Green 
s dvojitým oplášt ním, tl. desky 12,5 mm, pro zabudování konstrukce záv sných 
klozetů včetn  splachovací nádržky, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 
T, tl. 40 mm,   s celkovou tloušťkou konstrukce 360 mm.  

2NP: 

 Ve 2NP budou použity p íčky Knauf 112 White s dvojitým oplášt ním, tl. desky      
12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf TI 140 T,  tl. 40 mm. Celková 
tloušťka konstrukce je 100 mm.  

 V prostorech s mokrým provozem budou použity p íčky Knauf 112 Green 
s dvojitým oplášt ním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T,   tl. 60 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 150 mm. Knauf 112 Red Green 
s dvojitým oplášt ním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T,   tl. 60 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 150 mm. Knauf 112 Red Green 
s dvojitým oplášt ním, tl. Desky 12,5 mm, s vloženou zvukovou skelnou minerální 
izolací Knauf TI 140 T, tl. 40 mm. Celková tloušťka konstrukce je 100 mm a Knauf 116 
Red Green s dvojitým oplášt ním, tl. desky 12,5 mm, pro zabudování konstrukce 
záv sných klozetů vč. splachovací nádržky, s vloženou skelnou minerální izolací Knauf 
TI 140 T, tl. 40 mm, s celkovou tloušťkou konstrukce 360 mm. 

 Knauf 112 Red s dvojitým oplášt ním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou 
minerální izolací Knauf TI 140 T,   tl. 40 mm. Celková tloušťka konstrukce je 100 mm  



 
 

a Knauf 112 Red s dvojitým oplášt ním, tl. desky 12,5 mm, s vloženou skelnou 
minerální izolací Knauf TI 140 T,   tl. 60 mm. Celková tloušťka konstrukce je 150 mm.  

1.1.Ř.4.2 Systémové 
 Systémové interiérové p íčky Liko-S s částečným prosklením budou použity 
k odd lení halových kancelá í od chodby a od jednotlivých menších kancelá í. Tloušťka 
všech p iček je 100 mm, na rozdíl od projektovaných v tl. 75 mm, které se nevyrábí. 
Tyto p íčky se provádí až poté, co je ukončena výmalba st n, položena nášlapná vrstva 
podlahy a provedeny podhledy. 

1.1.Ř.5 Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce je navržena z betonových trámců a vložek od výrobce EKO 
BET Plaňany a vyztužených dobetonávek z betonu t ídy C20/25. Celková tloušťka 
stropní konstrukce je 250 mm. Podpory pro stropy tvo í prefabrikované průvlaky  
od výrobce EKO BET Plaňany uložené na prefabrikovaných sloupech. 

 Stropní konstrukce v prostoru nad oblou částí vstupní haly a nad zasedací 
místností je navržena jako sp ažená ocelobetonová Ětrapézové plechy s vloženým 
ocelovým výztužným prutem v každé vln  podep ené ocelovými válcovanými nosníky 
typu I+ nabetonování z betonu C16/20, tloušťky 50 mm nad vlny trapézového plechu.  

1.1.Ř.6 Konstrukce st echy 
 St echa je navržena jako jednoplášťová plochá, s povlakovou krytinou 
 a se sklonem 1%. Na štítové st ny bude vyzd na atika z betonových tvárnic B-30  
od výrobce EKO BET Plaňany na cementovou maltu MC 10. 

Skladba st ešní krytiny: 

- praný kačírek tl. 50 mm , v míst  p ístupu k VZT jednotkám , komína a žeb íku  
betonová dlažba 500 /500 /5 na terčích  

- geotextílie 300 g / m2 
- povlaková krytina RHENOFOL CG tl. 1,5 mm – neviditelné části, viditelné 

části   krytina RHENOFOL CV 
- skelné rouno RHENOFOL 120 g / m2 
- polystyren EPS 100 S tl. 60 -220 mm 
- polystyren EPS 70 stabilizovaný tl. 100 mm 
- parot sná zábrana, spoj lepením oboustrannou páskou 
- stropní konstrukce 

1.1.Ř.7 Konstrukce schodiště 
 Schodišt  je navrženo železobetonové monolitické, beton t ídy C20/25, 
dvouramenné, obložené žulovou dlažbou. 

1.1.Ř.Ř Omítky 

1.1.Ř.Ř.1 Vnější omítky 
Vn jší tenkovrstvé omítky budou součástí kontaktního zateplovacího systému. 

Skladba kontaktního zateplovacího systému: 

- lepící tmel 



 
 

- tepeln  izolační polystyrénové desky, tl. 100 mm, svislé pruhy mezi okny budou 
 zvýrazn ny p iložením desek o tl. 20 mm, tedy na celkovou tl. 120 mm 

- plastové talí ové hmoždinky – prům r terče 60 mm, prům r d íku Ř mm 

- lepící st rka s výztužnou skelnou tkaninou – včetn  doplňkové výztužné tkaniny 
 kolem okenních a dve ních otvorů 

- základní penetrační nát r 

- tenkovrstvá probarvená omítka 

Pro aplikaci bude použita synteticky pojená omítkovina st edn zrnná 2 – 3 mm. 

 Základní penetrační nát r – slouží k penetraci podkladu tenkovrstvé omítky  
a jeho barevnému ztvárn ní, zajišťuje vyrovnání nasákavosti armovací vrstvy  
a současn  zvýšení p ilnavosti následn  nanášené konečné povrchové úpravy. 

 Použije se tenkovrstvá probarvená omítka ve dvou okrových odstínech. Sv tlejší 
na hlavní plochu objektu a tmavší na vystupující šambrány, lemy a ímsy. 

 Barvy a odstíny budou stanoveny architektem p i realizaci z nabídky dodavatele. 
Stupeň tepelné odrazivosti Ě HBW ě barevných odstínů tenkovrstvých omítek musí být 
min. 35. 

1.1.Ř.Ř.2 Vnit ní omítky 
 Vnit ní omítky jsou navrženy jádrové s povrchovou úpravou z vápenného štuku. 
Na st nách budou osazeny podomítkové výztuhy nároží a hran. Omítky budou 
p ebrušovány a pačokovány Ě2xě. Stropy v místnostech č. 1.15, 1.20, 2.16 a 2.21 budou 
opat eny perlinkou a p eštukovány. V místnostech s keramickým obkladem st n bude 
na jádrovou vrstvu nanášena hydroizolační st rka. 

 Variantní ešení- Vnit ní omítky navržené jako jednovrstvé sádrové, opat ené 
gletováním Ěhlazenímě. 

1.1.Ř.ř Podlahy 
 Všechna rozhraní zm n podlahových krytin, které nebudou kryty prahem, budou 
provedeny pomocí kovových podlahových p echodových lišt. 

 Pro podlahy budou použity materiály, jejichž součinitel t ení p i suchém povrchu 
je min. 0,6. 

 Veškeré podlahy, kde dochází b hem provozu k možnému smáčení vodou, 
budou provedeny s protiskluzným povrchem. Dlažby budou provedeny tak,  
aby splňovaly normou požadovaný stupeň adheze. 

1.1.Ř.ř.1 Koberec 
 V místnostech sloužících jako kancelá e jsou navrženy smyčkové tkané koberce 
ze 100% polyamidu, s odolností proti protlaku nap . kolečky pracovních židlí a proti 
od ru. Koberce budou mít cca 20 smyček na cm2, antistatickou a antialergickou úpravu, 
barevnou stálost a budou samozhášivé. Koberce budou mít tloušťku 5 mm, hmotnost 
1Ř00 g/m2 , budou celoplošn  nalepené a ukončené kobercovým soklem do PVC lišt 
výšky Ř0 mm. 



 
 

 V místnostech kancelá e pro editele, sekretariátu a v zasedací místnosti jsou 
navrženy koberce st ihané, celkové tloušťky 6,5-7,5 mm. 

 Veškeré koberce musí mít index ší ení plamene minimáln  is < 100 mm/min. 
Podkladní vrstva pod kobercem bude p est rkována podlahovou st rkou. 

1.1.Ř.ř.2 Betonová mazanina 
 Betonová mazanina t ídy betonu B 20 opat ená dvojnásobným nát rem proti 
prašnosti je navržena v koteln  a ve strojovn  VZT. 

1.1.Ř.ř.3 Keramická dlažba 
 Žula lepená do tmelu je navržena v prostoru vstupu a v hale 2NP. Tloušťka žuly 
cca 20mm, povrch s neklouzavou úpravou Ěsoučinitel t ení za sucha min. 0,6ě. Žulová 
dlažba bude zakončena soklem výšky min. Ř0 mm se zaoblenou horní hranou. 

 Žulovými tvarovkami pro schodišťové stupn  bude obloženo monolitické 
železobetonové schodišt . Tvarovky budou mít zaoblenou p ední hranu a protiskluznou 
profilaci, budou kladeny do tmelu a obkládány budou stupn , podstupnice  
i mezipodesta. 

 Keramická dlažba chodeb a hygienických místností bude mít rozm r  
min. 300 x 300 mm a tloušťku cca ř mm. Dlažba bude kladena do tmelu, neglazovaná 
hladká s protiskluznou úpravou. Na chodbách bude dlažba ukončena keramickým 
soklem výšky Ř0 mm se zaoblenou horní hranou. 

 Dilatace dlažeb bude vypln ná silikonovým tmelem v barv  spárování nebo 
transparentní Ědilatace min. 3x3 mě. 

1.1.Ř.10  Podhledy 
Podhledy jsou navrženy nad v tšinou místností v obou podlažích. 

1.1.Ř.10.1 Minerální 
 Minerální podhledy z rozebíratelných kazet v rastru 600x600 mm. Nosný systém 
bude mít bílou barvu a bude viditeln  p iznaný. Do podhledů budou osazena svítidla, 
prvky VZT a EPS. 

 V místnostech č. 1.01 a 2.01 bude mít minerální podhled požární odolnost ĚEI 30 
minut pro č. m. 1.01, EI 15 minut pro č.m. 2.01ě – jedná se o chrán nou únikovou cestu. 
Podhled bude v místnostech sociálních za ízení snížen z důvodu vedení potrubí VZT. 

1.1.Ř.10.2 Sádrokartonové 
 Sádrokartonový podhled bude doplňovat minerální podhled v místnosti č. 1.01 
okolo turniketu a prosklené obloukové fasády a v místnosti č. 2.01. Zde budou navíc 
osazeny VZT v trací št rbiny pro ofuk prosklených částí fasády v sádrokartonové části 
podhledu. 

 Konstrukce sádrokartonových podhledů musí umožňovat instalaci zapušt ných 
prvků VZT. V místech zakrytí armatur či jiných ovládacích prvků vedení  
nad podhledem, bude provedena část sádrokartonového podhledu jako odnímatelná  
= typová dví ka do sádrokartonů. 



 
 

 V míst  kotvení osv tlovacích t les Ěp isazených či zav šených pod podhledemě 
bude do konstrukce podhledu nad sádrokarton vložen pomocný nosník – součást 
systému podhledu, pro jejich p ikotvení. Veškeré napojení sádrokartonových konstrukcí 
na pevné zdivo či betonové konstrukce upravit pomocí systémových pružných 
p emalovatelných tmelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seznam zdrojů 
[1] Poskytnuté podklady – souhrnná technická zpráva, technická zpráva objektu SO01 
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2.1 Zásady organizace výstavby 
 Obsah této kapitoly je zpracováván dle stavebního zákona 1Ř3/2006 Sb., 
p edevším jeho vyhláškou 62/2013 Sb., kterou se m ní vyhláška č. 4řř/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb. 

2.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
 Staveništ  se nachází ve východní části m sta Kolín, v části zvané Zálabí. 
Staveništ  tvo í 2 parcely, které jsou určené k zastav ní. Mají katastrální čísla Ř50/12  
a Ř54/ř. Staveništ  se nachází mezi ulicemi T ídvorská a Na vinici, na okraji m sta, 
 kde se nachází p evážn  pr myslové a administrativní objekty. Plocha staveništ  je 
4 3Ř1 m2 a jeho tvar je nepravidelný. Na severní, východní a západní stran  staveništ  
se rozprostírá zeleň, v jižní části ohraničuje staveništ  objekt sousední firmy SPEL a.s.  
a v severovýchodním rohu staveništ  se nachází jeden rodinný d m. P evýšení pozemku 
je minimální, cca 300 mm. 

 Součástí terénních úprav bude odstran ní travního porostu, k ovin a p ípadného 
náletu z okolních d evin. Na pozemku se nenachází ornice. Odstran ný materiál bude 
odvezen na skládku ve Starém Kolín , vzdáleném necelých 10 km. 

 Staveništ  bude po celou dobu výstavby ohrazeno mobilním oplocením  
do výšky 2 m. Na staveništ  bude vést pouze jeden vjezd sloužící zároveň jako výjezd  
a bude opat en uzamykatelnou bránou, bránící nepovolenému vstupu osob na staveništ , 
napojenou p ímo na p íjezdovou cestu. P íjezdová cesta ke staveništi je dvouproudá, 
asfaltová, dlouhá necelých 200 m a je napojena na silnici druhé t ídy ĚII/322ě, která je 
také dvouproudá asfaltová. Vnitrostaveništní komunikaci bude tvo it recyklovaná 
zhutn ná št rková drť frakce 32-64, zhutn ná válcem. Plochy pod stavebními buňkami 
a stavebním výtahem budou zpevn ny stejným zp sobem jako vnitrostaveništní 
komunikace. Další zpevn ná plocha o rozm rech 3x3 m se bude nacházet  
pod stacionárním silem. To bude osazeno na betonové silniční panely uložené  
na pískovém loži. 

2.1.2 Sítě technické infrastruktury 
 P ed zahájením zemních prací správci p íslušných sítí vytyčí sít  nacházející  
se v blízkosti staveništ . B hem výstavby budou z ízeny nové sít , napojené na stávající 
areálové p ípojky: plynovod, vodovod, slaboproud, p ípojka požární vody, splašková 
kanalizace. Dešťová kanalizace bude svedená do 4 vsakovacích jam Ě1 u západní a jižní 
strany objektu, 2 na východníě. Budou také z ízeny dočasné sít  sloužící pro za ízení 
staveništ : vodovod, elektrická p ípojka NN. 

2.1.3 Napojení na inženýrské sítě 
 Na staveništi se nenachází žádné inženýrské sít  Ěviz. Bod 2.1.2ě, proto bude 
nutné z ídit dočasné staveništní rozvody. Jedná se o vodovod a rozvody elekt iny. 
Elekt ina pro za ízení staveništ  a stroj  pot ebných k realizaci bude odebírána 
z rozvad če s elektrom rem, napojeným na stávající trafostanici na parcele č. Ř54/ř.  
Ze stávající vodovodní sít  bude z ízena dočasná p ípojka, která bude sloužit 
k zásobování staveništ  vodou. 

2.1.4 Bezpečnost na stavbě z hlediska t etích osob 
 Za bezpečnost na staveništi zodpovídá stavbyvedoucí, p ípadn  mistr v dob  
nep ítomnosti stavbyvedoucího. Podrobné ešení BOZP je uvedeno v kapitole ř – 
Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci. 



 

 Bezpečnost na staveništi se bude ídit zákonem č. 30ř/2006 Sb., o zajišt ní 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, na ízením vlády 5ř1/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci  
na staveništi a na ízením vlády 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky  
na bezpečný provoz a používání stroj , technických za ízení p ístroj  a ná adí. Bude 
zpracován plán bezpečnosti, který je sestaven dle platných zákon  a vyhlášek, a bude  
se jím ídit bezpečnost na staveništi. S tímto plánem a jeho obsahem budou seznámeny 
všechny osoby, které se budou pohybovat na staveništi, a svým podpisem stvrdí,  
že budou tento plán dodržovat. 

 Proti nepovolenému vniknutí na staveništ  bude z ízeno mobilní oplocení do 
výšky 2 m a brána u vjezdu na staveništ  bude uzamykatelná. Na staveništi se mohou 
pohybovat pouze pracovníci, osoby ídící práce a osoby v jejich doprovodu. Všichni 
jsou povinni p i pohybu na staveništi nosit pevnou obuv, reflexní vestu a ochrannou 
p ilbu. V p ípad  že dojde k úrazu, který bude zp soben nedodržováním bezpečnostního 
plánu, nebude vyplaceno odškodn ní. B hem výstavby nejsou kladeny požadavky na 
bezbariérové úpravy. Provoz na staveništi se bude ídit pravidly silničního provozu  
a nebezpečná za ízení Ěnap . stavební výtahě budou vyznačeny informačními 
piktogramy. 

 Veškeré práce musí provád t pouze pracovníci s p íslušným odborným 
vyškolením nebo vyučením v té oblasti, ve které budou konkrétní práce provád t. 
Pomocné práce smí vykonávat pracovník, který bude zaškolen minimáln  v mí e 
pot ebné k bezpečnému a odbornému vykonávání prací. 

2.1.5 Uspo ádání a bezpečnost z hlediska ve ejných zájmů 
 Z d vodu zajišt ní bezpečnosti je vjezd na staveništ  opat en uzamykatelnou 
bránou. Staveništní buňky a sklady za ízení staveništ  budou také uzamykatelné. Práce 
budou probíhat v Řhodinové pracovní dob , nedojde tak k rušení nočního klidu 
nadm rným hlukem nebo vibracemi stroj . P i práci hydraulické ruky nákladního 
automobilu se musí dodržovat zákaz manipulace s b emenem v určitých oblastech 
vyznačených ve výkrese za ízení staveništ . 

2.1.6 ešení za ízení staveniště 
 Staveništ  bude muset být vybaveno novými objekty, protože se na staveništi 
žádné stávající nenachází. Za ízení staveništ  budou tvo it kancelá e stavbyvedoucího  
a mistr , z umýváren, WC, šaten, z uzamykatelných sklad  na drobný materiál, 
pom cky a pytlovaný materiál, stacionárního sila na sypkou sm s a kontejner  na 
odpad.  

2.1.7 Popis staveb vyžadujících ohlášení 
 Ohlášení bude vyžadovat oplocení staveništ  a za ízení staveništ , konkrétn  
stacionární silo sypké sm si v p ípad  varianty strojního omítání a stavební buňky. 
Stavby vyžadující ohlášení jsou stanoveny v §103 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., Stavební 
zákon. 

2.1.Ř Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci na staveništi 
 Stavbyvedoucí, v p ípad  jeho nep ítomnosti mistr, zodpovídá za dodržování 
plánu bezpečnosti. P i zadání úkolu musí být všichni pracovníci ádn  proškoleni. Jiné 
osoby než povolané, se mohou na staveništi pohybovat pouze v jejich doprovodu. 

 



 

 

Bezpečnost na staveništi se ídí p edevším t mito p edpisy: 

 Zákon č. 30ř/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci. 

 Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

 Na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. 

 Na ízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišti  
a pracovní prost edí. 

 Na ízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v plném zn ní 
 Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

p i práci 

2.1.ř Podmínky pro ochranu životního prost edí 
 B hem výstavby je nutné dbát na níže uvedené p edpisy. Dále je pot eba zajistit, 
aby bylo životní prost edí zat žováno co nejmén . Z toho d vodu budou na staveništi 
k dispozici popelnice a kontejnery na t íd ný odpad. Materiál bude likvidován  
na základ  pokyn  výrobce. 

 Pro dodržení podmínek pro ochranu životního prost edí budou respektovány 
zejména podmínky a doporučení normy ČSN Ř3 70 00: Všeobecná ustanovení  
na ochranu p írody, a ČSN EN 13 ř65-1,2: Nakládání s odpady. Dále se budou 
dodržovat podmínky následujících p edpis : 

 Zákon č. 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a zm n  n kterých zákon  
 Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech 
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických sm sích a o zm n  

n kterých zákon  
 Vyhláška č. ř4/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpad  
 Na ízením vlády č. 352/2014 Sb., o plánu odpadového hospodá ství České 

republiky pro období 2015-2024 

2.1.10 Orientační lhůty výstavby 
P edpokládaný termín zahájení prací – 5/2005 

P edpokládaný termín ukončení prací – 5/2006 

2.2 Zásobování staveniště materiálem 

2.2.1 Sypká omítková směs 
 Sádrová omítka 016G bude dovezena nákladním automobilem s cisternou 
z expedičního st ediska Cemix v Lod nicích. Toto st edisko bylo vybráno zejména 
z d vodu bezplatných servisních služeb a nabízené slevy. Trasa má ř6 km  
a p i pr m rné hustot  dopravy by m la trvat 70 minut. Doprava bude probíhat 
p evážn  po dálnici D5, D0 a D11, a p ed Kolínem se sjede z dálnice D11 na silnici 
první t ídy I/3Ř. V p ípad  komplikací na dálnici je možné zvolit trasu vedoucí p es 



 

Český Brod, časov  se liší pouze o cca 10 minut. Stejnou trasu bude mít i silonosič, 
který p iveze na staveništ  stacionární silo. 

 

Obrázek 1 - Trasa z expedičního střediska v Loděnicích [1] 

 

Obrázek 2 - Loděnice, poloměr otáčení 35 m [1] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 3 - Loděnice, most dálnice D5, délka přemostění 10,4 m, normální zatížení 50 t [1] 

 vyhovuje Ěsilonosič max. 40 tě 



 

 

Obrázek 4 - Drahelčice, podjezd dálnice D5, volná výška 8 m [1] 

 vyhovuje Ěvýška silonosiče cca 4 mě 

 

Obrázek 5 - Chřásťany - Rozvadovská spojka, délka přemostění 24,8 m, výhradní zatížení 64 t [1] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 6 - Chřásťany - Rozvadovská spojka, délka přemostění 66,2 m, výhradní zatížení 64 t [1] 

 vyhovuje 



 

 

Obrázek 7 - Malá Chuchle - podjezd K Barrandovu, volná výška 5,4 m [1] 

 vyhovuje 

 

        

 

 

 

 

 

 

 vyhovuje 

 

Obrázek 9 - Praha - Barrandovský most, délka 343,74 m, výhradní zatížení 76 t [1] 

 vyhovuje 

Obrázek 8 - Malá Chuchle, poloměr otáčení 33 m [1] 



 

 

Obrázek 10 - Praha - Braník, délka mostu 17,54 m, normální zatížení 50 t [1] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 11 - Praha - Krč, Východní spojka [1] 

 1. Most – délka p emost ní 65,7 m, výhradní zatížení 5ř t => vyhovuje 

 2. Most – délka p emost ní 1ŘŘ m, výhradní zatížení 41 t => vyhovuje 



 

 

Obrázek 12 - Praha - Jižní spojka, výška podjezdu 4,8 m [1] 

 vyhovuje 

Na trase se nachází dalších 2Ř podjezd  a 16 p emost ní, které svými parametry 
vyhovují p eprav . 

 

Obrázek 13 - Kolín Pražská, 25 m [1] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 14 - Kolín - Mostní x Kutnohorská, poloměr otáčení 18 m [1] 

 vyhovuje 

 



 

 

Obrázek 15 - Kolín - Masarykův most, nosnost nezjištěna [1] 

 zvolena delší, vyhovující trasa, viz. následující obrázek 

 

Obrázek 16 - Kolín - Kutnohorská x Ovčárecká, poloměr otáčení 15 m [1] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 17 - Kolín - Třídvorská, poloměr otáčení 20 m [1] 

 vyhovuje 



 

2.2.2 Pytlovaný materiál - omítky 
 Veškerý hlavní materiál dále pot ebný pro ruční i strojní omítání, jako  
je kontaktní m stek v p ípad  strojního omítání, a jádrová omítka, polymercementový 
spojovací m stek a štuk pro ruční omítání, bude dovážen ze stavebnin Pro-doma 
v Kutné ho e. Trasa je dlouhá zhruba 14,2 km a čas pot ebný k p evozu materiálu  
p i b žném provozu je odhadován na 23 minut. 

 

Obrázek 18 - Trasa ze stavebnin v Kutné Hoře [1] 

 

Obrázek 19 - Kutná hora - Česká x Československých legionářů, poloměr otáčení 15 m [1] 

 vyhovuje 



 

 

Obrázek 20 - Kutná hora - kruhový objezd Československých legionářů, poloměr otáčení 20 m [1] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 21 - Kutná hora - Československých legionářů x Lorecká, poloměr otáčení 19 m [1] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 22 - Kutná hora - Lorecká x Jeneweinova, poloměr otáčení 17 m [1] 

 vyhovuje 



 

 

Obrázek 23 - Kutná hora - Jeneweinova x Hloušecká, poloměr otáčení 12 m [1] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 24 - Hlouška x Grunta, poloměr otáčení 19 a 25 m [6] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 25 - Libenice x silnice 38, poloměr otáčení 15 m [1] 

 vyhovuje 



 

 

Obrázek 26 - Kolín - Šťáralka, poloměr otáčení 20 m [1] 

 vyhovuje 

 

Obrázek 27 - Kolín - Ovčárecká, poloměr otáčení 22 m [1] 

 vyhovuje 

2.2.3 Doplňkový materiál omítek 
 Drobný doplňkový materiál bude dovážen ze stavebnin MPL Stavebniny 
v Kolín , Pro-doma z Kutné hory Ědostupnost viz. Bod 2.2.2ě, p ípadn  dalších 
stavebnin v okolí. Z MPL Stavebnin trvá cesta p ibližn  10 minut p i b žném provozu, 
vzdálenost cca 4,2 km. 



 

 

Obrázek 28 - Trasa ze stavebnin v Kolíně [1] 

2.2.4 Sádrokartonové desky a doplňkový materál 
 Sádrokartonové desky, UW ů CW profily, izolace Knauf a další materiál 
pot ebný ke zhotovení SDK p íček, bude dovezen ze stavební firmy Woodcote CZ, 
která sídlí v Kolín  na ulici T ídvorská 1. P epravní vzdálenost je pouze 400 m, časový 
interval cca 1 minuta. 

 

Obrázek 29 - Trasa ze stavebnin pro SDK příčky v Kolíně [1] 

 



 

2.3 Dimenzování za ízení staveniště 

2.3.1 Provozní za ízení 

2.3.1.1 Kancelá  stavbyvedoucího 
  Tabulka 1 - Návrh kanceláře stavbyvedoucího 

POČET OSOB 1 

POT EBNÁ PLOCHů ĚP I ůBSENCI 
ZůSEDůCÍ MÍSTNOSTIě[m2] 20 

NůVRŽENO SESTůVů 3 x BK2 

2.3.1.2 Kancelá  mistra 
 Tabulka 2 - Návrh kanceláře mistra 

POČET OSOB 1 

POT EBNÁ PLOCHů [m2] 14-16 

NůVRŽENO BK1 

2.3.1.3 Dodávka elektrické energie 
 Elektrická energie bude na jednotlivá místa na staveništi p ivád na  
do podružných staveništních rozvad č  z hlavního staveništního rozvad če. Hlavní 
rozvad č bude napojena k trafostanici, která je p ipojena k elektrické síti. Rozvody 
budou vedeny po zemi a částečn  nad zemí. Hodnotu p íkonu elektrické energie v kW 
stanovíme součtem výkon  za ízení používaného b hem realizace současn , s použitím 
pomocného vzorce: 

S=ĚK/cos μě*Ěβ1*∑P1+ β2*∑P2+ β3*∑P3ě [kW] 

 

K…koeficient ztrát nap tí v síti ĚK=1,1ě 

μ…pr m rný účiník spot ebič  Ěμ=0,5-0,Řě 

β1…pr m rný součinitel náročnosti elektromotor  Ěβ1=0,7ě 

β2… pr m rný součinitel náročnosti venkovního osv tlení Ěβ1=1,0ě 

β3… pr m rný součinitel náročnosti vnit ního osv tlení Ěβ1=0,Řě 

P1...součet štítkových výkon  elektrospot ebič  ĚkWě 

P2...součet výkon  venkovního osv tlení ĚkWě 

P3... součet výkon  vnit ního osv tlení ĚkWě 

 

 



 

Stanovení hodnoty P1: 

Ruční omítání – maximální p íkon: 

Tabulka 3 - Stanovení maximálního příkonu během ručního omítání 

Zů ÍZENÍ P ÍKON P1i 

KONTINUÁLNÍ MÍCHůČKů KM 40 2x5,5 

STůVEBNÍ VÝTůH GEDů 200 Z 1,5 

STůVEBNÍ MÍCHůDLO EXTOL 
PREMIUM MX 1600 DP 2x1,6 

     ∑P1i=15,7 kW 

 

Strojní omítání – maximální p íkon: 

Tabulka 4 - Stanovení maximálního příkonu během strojního omítání 

Zů ÍZENÍ P ÍKON P1i 

OMÍTůCÍ STROJ PTF G4 2x7,15 

PNEUMůTICKÝ DOPRůVNÍK          
M-TECH F140 2x7,56 

STůVEBNÍ MÍCHůDLO EXTOL 
PREMIUM MX 1600 DP 2x1,6 

STůVEBNÍ VÝTůH GEDů 200 Z 1,5 

      ∑P1i=34,12 kW 

Sádrokartonové p íčky – maximální p íkon: 

Tabulka 5 - Stanovení maximálního příkonu během provádění SDK příček 

Zů ÍZENÍ P ÍKON P1i 

ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK 
MůKITů FS4000 2x0,57 

VRTůČKů BEZ P ÍKLEPU NůREX 
EV 13 G-2 2x0,74 

ELEKTRICKÉ N ŽKY Nů PLECH 2x0,26 

STůVEBNÍ MÍCHůDLO EXTOL 
PREMIUM MX 1600 DP 2x1,6 

STůVEBNÍ VÝTůH GEDů 200 Z 1,5 

      ∑P1i=7,Ř4 kW 



 

Pro výpočet je rozhodující provádění strojních omítek, P1=34,12 kW. 

Stanovení hodnoty P2: 

 Tabulka 6 - Stanovení příkonu venkovního osvětlení 

Zů ÍZENÍ P ÍKON P2i 

HůLOGENOVÉ REFLEKTORY 4x0,5 

      ∑P2i=2 kW 

Stanovení hodnoty P3: 

 Tabulka 7 - Stanovení příkonu vnitřního osvětlení 

Zů ÍZENÍ P ÍKON P3i 

ÚSPORNÁ ŽÁROVKů 20x0,12 

      ∑P3i=2,40 kW 

S=ĚK/cos μě*Ěβ1*∑P1+ β2*∑P2+ β3*∑P3ě  

S=Ě1,1/0,65ě*Ě0,70*34,12+1,0*2,0+0,Ř0*2,40ě 

S=47,06 kW 

2.3.1.4 Spot eba vody 
Voda pro provozní účely Qa: 

Qa = ĚSv*kně/Ět*3 600ě [l/s] 

Qa …množství vody [l/s] 

Sv…spot eba vody za den [l] 

kn…koeficient nerovnom rnosti odb ru Ě1,5 pro provozní účelyě [-] 

t…čas odb ru vody [h] 

Spot eba vody - ruční omítání: 

  Tabulka 8 - Stanovení spotřeby vody během ručního omítání 

ČINNOST MEZIVÝPOČET SPOT EBů/DEN 
[l] 

POLYMERCEMENTOVÝ 
SPOJOVůCÍ M STEK 

40Ř m2/den – 612 kg, 1 kg -
0,33 l 202 

JÁDROVÁ VRSTVů 136 m2/den – 1 ř04 kg, 1 kg 
- 0,21 l 400 

ŠTUK 266 m2/den – Ř7Ř kg, 1 
pytel- 0,33 l 2ř0 



 

                 Svi=400 l 

Spot eba vody – strojní omítání: 

  Tabulka 9 - Stanovení spotřeby vody během strojního omítání 

ČINNOST MEZIVÝPOČET SPOT EBů/DEN [l] 

SÁDROVÁ OMÍTKů 163 m2/den – 1 630 
kg, 1 kg - 0,3Ř l 620 

              Svi=620 l 

Spot eba vody – sádrokartonové p íčky: 

  Tabulka 10 - Stanovení spotřeby vody během provádění SDK příček 

ČINNOST MEZIVÝPOČET SPOT EBů/DEN [l] 

ST RKOVÁNÍ 54 m2/den – 30 kg, 1 
kg - 0,76 l 23 

               Svi=126 l 

Tabulka 11 - Stanovení spotřeby vody při mytí vozidel 

TYP VOZIDLů MEZIVÝPOČET SPOT EBů/DEN [l] 

NÁKLůDNÍ 
ůUTOMOBIL 1 200 l/automobil 3 600 

OSOBNÍ ůUTOMOBIL 200 l/automobil 1 200 

          ∑Svi=4 Ř00 kW 

Rozhodující pro výpočet spot eby provozní vody je strojní omítání a mytí vozidel, 
Sv=5 420 l. 

Qa = Ě5 420*1,5ě/ĚŘ*3600ě  

Qa = 0,2Ř l/s       DN 25 

Voda pro sociálně hygienické účely Qb: 

Qb = ĚPp*Ns*kně/Ět*3 600ě [l/s] 

Qb… množství vody [l/s] 

Pp…počet pracovník  

Ns… norma spot eby vody na osobu a den 

kn… koeficient nerovnom rnosti odb ru Ě2,7pro hygienické účelyě [-] 

t…čas odb ru vody [h] 



 

  Tabulka 12 - Spotřeba vody pro sociálně hygienické účely 

POT EBů 
VODY MJ SPOT EBů/

DEN [l] POČET CELKEM 
SPOT EBů/DEN [l] 

PRO 
SOCIÁLN  

HYGIENICKÉ 
ÚČELY 

1 PRůCOVNÍK / 
SM Nů 40 20 Ř00 

 

Qb = ĚPp*Ns*kně/Ět*3 600ě [l/s] 

Qb = Ě20*40*2,7ě/ĚŘ*3 600ě  

Qb = 0,0Ř l/s 

2.3.2 Sociální a hygienické za ízení 

2.3.2.1 Šatny 
  Tabulka 13 - Návrh sociálního zařízení - šaten 

POČET OSOB 1Ř 

POT EBNÁ PLOCHů/1 
PRůCOVNÍKů [m2] 1,25 

NůVÝŠENÍ POT EBNÉ PLOCHY /      
1 PRůCOVNÍKů P I SOUČůSNÉM 

STOLOVÁNÍ [m2] 
0,5 

POT EBNÁ PLOCHů [m2] 1,75 

POT EBNÁ PLOCHů CELKEM [m2] 31,5 

NůVRŽENO SESTůVů 2 x BK1 + BK2 

2.3.2.2 Toalety 
 Tabulka 14 - Návrh sociálního zařízení - toalet 

POČET OSOB 20 

POČET TOůLET/10 OSOB 1 WC + 1 PISOÁR 

CELKEM TOůLET 2 WC + 2 PISOÁRY 

NůVRŽENO 2 x TOI TOI FRESH 

 
 



 

2.3.2.3 Umývárny 
  Tabulka 15 - Návrh sociálního zařízení - umýváren 

POČET OSOB 1Ř 

POČET UMYVůDEL/15 OSOB 1 

POT EBNÝ POČET UMYVůDEL 2 

MINIMÁLNÍ PLOCHů/1 PRůCOVNÍKů [m2] 0,25 

POT EBNÁ PLOCHů [m2] 4,5 

POČET SPRCHOVÝCH KůBIN/20 
PRůCOVNÍK  1 

POT EBNÝ POČET SPRCHOVÝCH KůBIN 1 

NůVRŽENO 
SůNITÁRNÍ 

MIKROKONTEJNER 
SMK 

2.4 Objekty za ízení staveniště 

2.4.1 Provozní objekty 

2.4.1.1 Kancelá  stavbyvedoucího 
 Kancelá  stavbyvedoucího bude tvo it sestava t í kontejner  typu BK2 Ě3x2,5 mě 
od firmy TOI TOI. Součástí pronájmu kontejner  je dodávka na staveništ , napojení  
na sít , montáž kontejner  do sestav. 

 Mezi vnit ní vybavení 1 kontejneru pat í elektrické topidlo, 3x elektrická 
p ípojka, okna s plastovou žaluzií a podle požadavku objednatele kontejner  je možné 
dovybavení židlemi, stolem, v šákem a sk ín mi. 

Technické parametry BK2: 

Ší ka – 2 43Ř mm 

Délka – 3 000 mm 

Výška – 2 Ř00 mm 

Elektrická p ípojka – 3Ř0 V / 32 ů  

 

 

 

 

Obrázek 30 - Kontejner BK2 [2] 



 

2.4.1.2 Kancelá  mistra 
 Kancelá  mistra bude tvo it kontejner typu BK1 Ě6x2,5 mě od firmy TOI TOI. 
Součástí pronájmu kontejner  je dodávka na staveništ  a napojení na sít . 

 Mezi vnit ní vybavení 1 kontejneru pat í elektrické topidlo, 3x elektrická 
p ípojka, okna s plastovou žaluzií a podle požadavku objednatele kontejner  je možné 
dovybavení židlemi, stolem, v šákem a sk ín mi. 

Technické parametry BK1: 

Ší ka – 2 43Ř mm 

Délka – 6 05Ř mm 

Výška – 2 Ř00 mm 

Elektrická p ípojka – 3Ř0 V / 32 ů  

2.4.1.3 Staveništní rozvaděč 
 Staveništní rozvad č RS 1.0.2.4 IP44 bude 
sloužit p ímo k napájení stroj  a za ízení v míst  
pot eby. Na staveništi se budou nacházet minimáln  3 rozvad če. 

Technické parametry: 

1x5k/32 ů/400 V 

2x5k/16 ů/400 V 

4x 16 ů/230 V 

 

     
           Obrázek 32 - Staveništní rozvaděč RS 1.0.2.4  IP44 [4] 

2.4.1.4 Nádrž na vodu 
 Nádrž na vodu bude sloužit jako záložní zdroj vody, v p ípad  havárie rozvod  
vody. Nádrž je plastová, osazená v pozinkované kleci. Vypoušt cí ventil se nachází  
ve spodní části nádrže. 

Technické parametry: 

Délka – 1 000 mm 

Hloubka – 1 200 mm    

Výška – 1 200 mm 

Objem – 1 000 l 

Váha – 60 kg 

 
Obrázek 33 - Nádrž na vodu [5] 

Obrázek 31 - Kontejner BK1 [3] 



 

2.4.1.5 Sklady 
 Pro uskladn ní drobného i paletového materiálu budou sloužit 2 skladovací 
kontejnery LK1 Ě6x2,5 mě a 1 kontejner LK2 Ě3x2,5 mě. Kontejner je vybaven 
uzamykatelnými dve mi umíst nými p es celou ší ku st ny. V cen  pronájmu  
je dodávka kontejner  na staveništ . 

Technické parametry LK1: 

Ší ka – 2 43Ř mm 

Délka – 6 05Ř mm     

Výška – 2 5ř1 mm 

 

 

Technické parametry LK2: 

Ší ka – 2 43Ř mm 

Délka – 3 000 mm     

Výška – 2 5ř1 mm 

 

 

2.4.1.6 Oplocení 
 Staveništ  bude po celém svém obvodu zajišt no proti vstupu nechrán ných 
osob mobilním oplocením do výšky 2 m. Plot je vytvo en z trubek sva ených po celém 
obvodu. Drát ná výplň je vytvo ena ze zinkových drát  a je p iva ena do obvodového 
rámu. Rastr je vytvo en z menších čtverc , které znesnadňují p elezení plotu. Oplocení 
bude opat eno uzamykatelnou brankou pro p ší a uzamykatelnou bránou pro vjezd 
vozidel na staveništ  opat enými pojízdnými kolečky. 

Technické parametry: 

Rozm r pole – 3 472x2 000 mm 

Povrchová úprava – žárový zinek 

Pr m r trubky – 30 mm horizontáln    

   – 42 mm vertikáln    

 

 

 

 

Obrázek 34 - Skladový kontejner LK1 [6] 

Obrázek 35 - Skladový kontejner LK2 [7] 

Obrázek 36 - Mobilní oplocení [Ř] 



 

Doplňkový sortiment: 

Nosná patka z recyklátu – hmotnost 1Ř kg, rozm ry 770x250x160 mm 

Branka pro p ší 

Plachta na zakrytí oplocení 

Bezpečností spony 

Vzp ry oplocení 

 

  

ůlternativním ešením by mohlo být provizorní oplocení složené z pletiva  
a svislých sloupk  Ěocelových nebo d ev nýchě zapravených do zem . Pravd podobn  
by bylo levn jší, ale nejspíš více pracné. 

2.4.1.7 Lešení 
 Pro práce ve výškách bude použito skládací pojízdné lešení ůltrex 3400. Bude 
použit modul ů+B, který umožňuje provád t práce do výšky 3,Ř m. Toto lešení  
se vyznačuje nízkou hmotností, malými rozm ry vhodnými do interiéru a snadnou 
montáží. P íčky rám  jsou vybavené protiskluzovým povrchem, který zajišťuje 
bezpečné lezení. Modul ů je vybaven 4 kolečky s dvojitým brzdovým systémem. 
 

Technické parametry: 

Pracovní ší ka lešení – 750 mm 

Výška pracovní podlahy – 1 Ř00 mm 

Zatížení – 150 kg/m2 

Maximální výška provád ní – 3,Ř m 

Stavební délka – 1 650 mm  

     

 

 

 

          

 

 

 

Obrázek 39 - Brzdný mechanismus lešení [10]  Obrázek 40 - Závěsný systém lešení [10] 

Obrázek 37 - Nosná patka [ř] 

Obrázek 38 - Pojízdné lešení Altrex 3400 [10] 



 

2.4.1.Ř  Stavební výtah Geda 200 Z 
 Stavební výtah bude sloužit k vertikální doprav  materiálu, nikoliv osob. Bude 
umíst n v blízkosti sklad  a míchacího st ediska. Maximální nosnost výtahu je 200 kg. 
Více informací viz. kapitola Ř - Návrh strojní sestavy. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.ř Betonové panely 
 Silniční betonové panely IZD-3/10 budou sloužit jako zpevn ný podklad  
pro osazení stacionárního sila, pot ebného pro strojní omítání, a jako provizorní 
meziskládka materiálu.  

Technické parametry: 

Ší ka – 1 500 mm 

Délka – 3 000 mm 

Výška – 150 mm   

Hmotnost – 1 670 kg 

 

2.4.1.10 Kontejnery na odpad 
 Na staveništi se budou nacházet 2 kontejnery na sm sný komunální odpad, 
kontejnery na t íd ný odpad Ě1 kus od každého druhuě a kontejner na stavební odpad, 
který bude t íd n a se kterým bude nakládáno v souladu se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb.,  
o odpadech a v souladu se zákonem 3Ř3/2001 Sb., o podrobnostech  nakládání 
s odpady. Bude sjednáno odvážení odpadu minimáln  jednou týdn . 

2.4.1.11 Plastová sběrná jímka 
 Plastová sb rná jímka bude zabudována do zem  a bude sloužit k zachycení kal  
p i čišt ní omítacích stroj  a ná adí a za ízení. V horní části bude opat ena ocelovým 
rošt m. P ečerpání bude provád no po usazení částic ručn , kalovým čerpadlem.  

2.4.1.12 Osvětlení staveniště 
 Provád ní prací ve večerních hodinách se nep edpokládá. Pokud by došlo 
k mimo ádným zm nám v organizaci, budou na staveništ  poskytnuty halogenové 
reflektory, které se osadí na staveništní buňky nebo na provizorní d ev né sloupy. 

Obrázek 42 - Silniční panel IZD-3/10 [12] 

Obrázek 41 - Stavební výtah 
Geda 200 Z [11] 



 

2.4.1.13 Vnitrostaveništní komunikace 
 Vnitrostaveništní komunikace a zpevn né plochy pod objekty za ízení staveništ  
a míchacího centra budou vytvo eny z recyklované št rkové drti frakce 32-64, zhutn né 
válcem. 

2.4.1.14 Informační tabule 
 Informační a zákazové tabule budou umíst ny na hranici staveništ  a u napojení 
na hlavní komunikaci. Tyto tabule zajistí zhotovitel stavby. 

 

 Obrázek 43 - Informační a zákazové značky [13] 

 

Obrázek 44 - Informační značka [14] 

2.4.1.15 Silo na sypkou omítkovou směs 
 Silo Cemix bude osazeno siloskláp čem na zpevn né odvodn né ploše  
ze silničních panel . Firma nabízí v p ípad  poruchy servis do 24 hodin do vzdálenosti 
150 km, součástí dodávky je osazení sila, instalace za ízení a zaškolení obsluhy. 

 

Technické parametry: 

Ší ka – 2 000 mm 

Hloubka – 2 000 mm 

Výška – 4 Ř20 mm 

Objem – 7,5 m3 



 

 

  Obrázek 45 - Bezpečnostní odstup od stavebních jam a svahů [15] 

2.4.2 Sociální a hygienické objekty 

2.4.2.1 Šatny 
 Prostory šaten bude tvo it sestava 2 kontejner  typu BK1 Ě6x2,5 mě  
a 1 kontejner typu BK2 Ě3x2,5 mě. V p ípad  nedostatku místa na staveništi lze 
kontejnery skládat i na sebe. 

 Součástí pronájmu kontejner  je dodávka na staveništ , napojení na sít , montáž 
kontejner  do sestav. 

 Mezi vnit ní vybavení 1 kontejneru ĚBK1 i BK2ě pat í elektrické topidlo,  
3x elektrická p ípojka, okna s plastovou žaluzií a podle požadavku objednatele 
kontejner  je možné dovybavení židlemi, stolem, v šákem a sk ín mi. 

Technické parametry BK1: 

Ší ka – 2 43Ř mm 

Délka – 6 05Ř mm 

Výška – 2 Ř00 mm 

Elektrická p ípojka – 3Ř0 V / 32 ů  

 

  

  

Obrázek 46 - Rozměry kontejneru BK1 [3] 



 

Technické parametry BK2: 

Ší ka – 2 43Ř mm 

Délka – 3 000 mm 

Výška – 2 Ř00 mm 

Elektrická p ípojka – 3Ř0 V / 32 ů  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2 Toalety TOI TOI FRESH 
 Toalety budou dodány od firmy Toi Toi, konkrétní typ: mobilní toaleta TOI TOI 
FRESH se samozavíráním. K dodávce toalet je zajišt n pravidelný servis od firmy  
Toi Toi. Na stavb  budou umíst ny celkem 2 kabiny. 

 Mobilní toaleta se skládá z 1 sedadla a 1 pisoáru. Objem nádrže je 250 l a toaleta 
má dvojité odv trávání. Kabiny lze dovybavit za ízením na mytí rukou. 

 K doplňkovému za ízení toalety pat í: držák na toaletní papír, je ábová oka, 
zrcadlo, háček na od vy a oboustranný uzamykatelný 
mechanismus. 

Technické údaje: 

Ší ka – 1 200 mm 

Výška – 2 300 mm 

Hloubka – 1 200 mm    

Hmotnost – Ř2 kg 

 

 
Obrázek 49 - Mobilní toaleta 

TOI TOI FRESH [16] 

Obrázek 47 - Kontejner BK2 [2] 

Obrázek 48 - Půdorysné rozměry kontejneru BK2 [2] 



 

2.4.2.3 Umývárny 
 Sprchy budou zajišt ny sanitárním mikrokontejnerem SMK ve variant   
2 sprchy, místo základního složení 1x sprcha,  1x toaleta1 1x pisoár. Odpad bude 
sveden do fekální nádrže s objemem 4,5 m3 a pravideln  vyvážen. Součástí pronájmu 
je doprava na staveništ , osazení na fekální nádrž, p ípadn  montáž do sestav. 

 Součástí vnit ního vybavení je elektrické topidlo, 2 sprchové kabiny, umyvadlo, 
pr tokový oh ívač vody. 

Technické údaje: 

Ší ka – 1 750 mm 

Délka – 1 700 mm 

Výška – 2 600 mm 

Elektrická p ípojka – 3Ř0 V / 32 ů 

Odpad – potrubí DN 100 

P ívod vody – 3/4“ 

 

 

Rozm ry se mohou v jednotlivých variantách lehce lišit.  

2.4.3 Výrobní prostory 

2.4.3.1 Míchací centrum 
 Suchá pytlovaná sm s pro provád ní vnit ních omítek ruční metodou se bude 
zpracovávat v kontinuální míchačce umíst né na zpevn né odvodn né ploše umíst né 
v blízkosti stavebního výtahu, skladovacích ploch, odb rného místa vody  
a staveništního rozvad če.  

2.5 Výkres za ízení staveniště 
Viz. p íloha č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 50 - Sanitární mikrokontejner SMK [17] 
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3.1 Obecné informace 
Název stavby:    Administrativní budova 

Charakter stavby:   Kancelá ské prostory – novostavba 

M sto:     Kolín 

Katastrální území:   Kolín 

Ulice:     T ídvorská 1371 

Parcelní čísla pro výstavbu:  Ř50/12 , Ř54/ř  

Zastav ná plocha:    1 050,5 m2 

Novostavba administrativní budovy bude realizována ve východní části m sta Kolín-
Zálabí. Staveništ  je dostatečn  velké pro uskladn ní veškerého pot ebného materiálu. 
Je p ístupné z jedné strany, po p íjezdové cest  firmy SPEL a.s., která se napojuje  
na silnici II. t ídy 322 Ěulice T ídvorskáě. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Poloha staveniště ve Středočeském kraji vzhledem k mapě 
České republiky [1] 



 
 

 

Obrázek 2 - Poloha staveniště ve Středočeském kraji [2] 

 

 

Obrázek 3 - Poloha staveniště v Kolíně [3] 



 
 

 

Obrázek 4 - Možné směry zásobování staveniště [3] 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Situace stavby 
Viz. p íloha č. 2 – Koordinační situace s dopravním značením. 

 

 

 Směr Praha  Směr Pardubice 

Obrázek 5 - Budoucí poloha řešeného objektu [3] 
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4.1 Výkaz vým r pro provád ní omítek 

4.1.1 Hlavní materiál 
1NP 

LEVÁ ČÁST 
ST NY 
délka [m] 25,Ř5+15,2+25,Ř5+3,3+6,Ř 77,00 
výška [m]   3,45 
plocha [m2] 265,65 
SLOUPY 
délka [m] Ř*4*0,3Ř+5*0,3Ř+0,14+0,3Ř+0,05+3*0,3Ř 15,77 
výška [m]   3,45 
plocha [m2] 54,41 
OKNA 
plocha [m2] Ř*2*2,115+4*4*2,115+3*2,115 -74,03 
ost ní+nadpraží [m2] 13*2*2,115*0,1+Ř*2*0,1+4*4*0,1+3*0,1 ř,00 
plocha celkem [m2] -65,03 
DVE E 
plocha [m2] 1,7*2+1,76*2 -6,ř2 
ost ní+nadpraží [m2] 2*0,2*2+0,2*1,7 1,14 
plocha celkem -5,7Ř 

Plocha levá část celkem [m2] 24ř,25 
 

ST EDNÍ ČÁST 
ST NY 
délka [m] 5,ř*2+7,2*2+16,ř+3,1+3,74+1Ř,3 6Ř,24 
výška [m]   3,76 
plocha [m2] 256,5Ř 
DVE E 
plocha [m2] 2*1,Ř*2 -7,20 
ost ní+nadpraží [m2] 4*0,2*2+2*0,2*1,Ř 2,32 
plocha celkem [m2] -4,ŘŘ 
STROP 
plocha [m2] 5,ř*7,2 42,4Ř 

Plocha st ední část celkem [m2] 2ř4,1Ř 
 

 

 

 



 

 

PRAVÁ ČÁST 
ST NY 
délka [m] 2*25,Ř5+2*15,2 Ř2,10 
výška [m]   3,45 
plocha [m2] 2Ř3,25 
SLOUPY 
délka [m] Ř*4*0,3Ř+Ř*0,3Ř 15,20 
výška [m]   3,45 
plocha [m2] 52,44 
OKNA 

plocha [m2] 
4*4*2,115+6*2*2,115+2*3*2,115+ 
1*2,115 -74,03 

ost ní+nadpraží [m2] 
13*2*2,115+4*4*0,1+6*2*0,1+2*3*0,1+ 
1*0,1 5Ř,4ř 

plocha celkem [m2] -15,54 
DVE E 
plocha [m2] 1,7*2+1,76*2 -6,ř2 
ost ní+nadpraží [m2] 1,7*0,2+2*2*0,2 1,14 
plocha celkem [m2] -5,7Ř 

Plocha pravá část celkem[m2] 314,37 
PLOCHA CELKEM 1NP [m2] 857,80 

 

2NP 
LEVÁ ČÁST 

ST NY 
délka [m] 25,Ř5+15,2+25,Ř5+3,3+4,ř+1,Ř 76,ř0 
výška [m]   3,3Ř 
plocha [m2]   25ř,ř2 
SLOUPY 
délka [m] Ř*4*0,3Ř+Ř*0,3Ř+0,05+0,14 15,3ř 
výška [m]   3,3Ř 
plocha [m2] 52,02 
OKNA 
plocha [m2] Ř*2*2,115+4*4*2,115+3*2,115+1*2,115 -76,14 

ost ní+nadpraží [m2] 
2*14*2,115*0,1+Ř*2*0,1+4*4*0,1+ 
1*1*0,1+3*0,1 ř,52 

plocha celkem [m2]   -66,62 
DVE E 
plocha [m2] 1,Ř*2,505 -4,51 
ost ní+nadpraží [m2] 2*0,3*2,505+1,Ř*0,Ř 2,ř4 
plocha celkem [m2]   -1,57 



 

 

PLOCHA LEVÁ ČÁST CELKEM [m2] 243,76 
ST EDNÍ ČÁST 

ST NY 
délka [m] 7,2*2+2*5,ř+16,ř+3,1+3,74+1Ř,3 6Ř,24 
výška [m]   3,76 
plocha [m2]   256,5Ř 
OKNA 
plocha [m2] 1,5*2+1*2,115 -5,12 
ost ní+nadpraží [m2] 2*2*0,1+2*2,115*0,1+1,5*0,1+1*0,1 1,07 
plocha celkem [m2]   -4,04 
DVE E 
plocha [m2] 3*0,ř6*1,ř7+2*2,505+1,Ř*2,505+1,1*2 -17,3ř 

ost ní+nadpraží [m2] 
2*0,3*2,505+2*0,3+2*0,3*2,505+0,3*1,Ř 
+2*0,2*2+0,2*1,1 5,17 

plocha celkem [m2]   -12,23 
STROP     
PLOCHA [m2] 5,ř*7,2 42,4Ř 

PLOCHA ST EDNÍ ČÁST CELKEM [m2] 2Ř2,7ř 
 

PRAVÁ ČÁST 
ST NY 
délka[m] Ě25,Ř5+15,2ě*2 Ř2,10 
výška [m]   3,3Ř 
plocha [m2]   277,50 
SLOUPY 
délka [m] Ř*4*0,3Ř+Ř*0,3Ř+0,14 15,34 
výška [m]   3,3Ř 
plocha [m2]   51,Ř5 
OKNA 

plocha [m2] 
1*2,115+6*2*2,115+2*3*2,115+ 
4*4*2,115 -74,03 

ost ní+nadpraží [m2] 
13*2*2,115*0,1+1*0,1+6*2*0,1+2*3*0,1 
+4*4*0,1 ř,00 

plocha celkem [m2]   -65,03 
DVE E 
plocha [m2] 1,1*2*2+2*2,505 -ř,41 
ost ní+nadpraží [m2] 2*0,3*2,505+0,3*2+4*0,2*2+2*0,2*1,1 4,14 
plocha celkem [m2]   -5,27 

PLOCHA PRAVÁ ČÁST CELKEM [m2] 25ř,05 
PLOCHA 2NP CELKEM [m2] 785,60 



 

 

PLOCHA CELÝ OBJEKT CELKEM [m2] 1643,41 
ztratné 10% 164,34 

Celkem [m2] 1808 
 

Obklad 
1NP 
St ední část 
délka [m] Ě2,15+1,Ř5ě*2 Ř 
výška [m]   2,1 
plocha celkem [m2]   16,Ř 
2NP 
St ední část 
délka [m] Ě2,15+1,Ř5ě*2 Ř 
výška [m]   2,1 
celkem [m2]   16,Ř 
Plocha obklad celkem [m2] 33,6 

Plocha potřebná pro nanesení štuku [m2] 1774 
 

4.1.2 Doplňkový materiál 
APU lišta 

1NP 
okna 
ší ka oken  [m] 14*2+3*3+Ř*4 6ř,00 
výška oken  [m] 26*2*2,115 10ř,řŘ 
celkem [m]   17Ř,řŘ 
dve e     
ší ka dve í [m] 2*1,4 2,Ř0 
výška dve í [m] 2*2*2 Ř,00 
celkem [m]   10,Ř0 
pot ebná délka 1NP celkem [m] 1Řř,7Ř 
2NP 
ší ka oken [m] 14*2+3*3+1,5+3*1+Ř*4 73,50 
výška oken [m] 2ř*2,115 61,34 
pot ebná délka 2NP celkem [m] 134,Ř4 
délka celkem [m]   324,62 
ztratné 5%   16,23 
Potřebná délka APU lišt celkem [m] 341 
 

 



 

 

Rohová lišta 
1NP 
okna 
ší ka oken [m] 2*Ě14*2+3*3+Ř*4ě 13Ř,00 
ost ní [m] 26*2*2,115 10ř,řŘ 
celkem [m]   247,řŘ 
dve e     
ší ka dve í [m] 2*1,4 2,Ř0 
výška dve í [m] 2*2*2 Ř,00 
celkem [m]   10,Ř0 
sloupy     
výška [m] Ř4*3,45 2Řř,Ř0 
pot ebná délka celkem 1NP [m] 54Ř,5Ř 
2NP 
okna 
ší ka oken [m] 2*Ě14*2+3*3+1,5+3*1+Ř*4ě 147,00 
ost ní [m] 2ř*2,115 61,34 
celkem [m]   20Ř,34 
sloupy 
výška [m] Ř4*3,3Ř 2Ř3,ř2 
pot ebná délka celkem 2NP 2ř*2,115 4ř2,26 
ztratné 5 % 24,61 
Potřebná délka rohových lišt celkem [m] 517 
 

Plastový omítník 
1NP 
délka omítaných st n [m] 77+6Ř,24+Ř2,1 227,34 
osová vzdálenost [m]   1,40 
počet [ks]   162,3ř 
výška [m]   3,61 
pot ebná délka omítníků 1NP [m] 5Ř6,21 
2NP 
délka omítaných st n [m] 77+6Ř,24+Ř2,1 227,34 
osová vzdálenost [m]   1,40 
počet [ks]   162,3ř 
výška [m]   3,57 
pot ebná délka omítníků 2NP [m] 57ř,72 
Potřebná délka plastových omítníků celkem [m] 1166 
 

 

 



 

 

Armovací tkanina 
1NP 
okna [m2] 26*0,3*0,6*4 1Ř,72 
dve e [m2] 4*0,3*0,6 0,72 
strop [m2] Ř*6,1 4Ř,Ř0 
pot ebná plocha tkaniny 1NP [m2] 6Ř,24 
2NP 
okna [m2] 2ř*0,3*0,6*4 20,ŘŘ 
strop [m2] Ř*6,1 4Ř,Ř0 
pot ebná plocha tkaniny 2NP [m2] 6ř,6Ř 
Potřebná plocha armovací tkaniny celkem [m2] 138 
 

Zakrývací folie  
1NP 
okna [m2] 70*2,115 14Ř,05 
dve e [m2] 2*1,4*2 5,60 
pot ebná plocha zakrývací folie 1NP [m2] 153,65 
2NP 
okna [m2] 73,5*2,115 155,45 
pot ebná plocha zakrývací folie 2NP [m2] 155,45 
pot ebná plocha celkem   30ř,10 
Ztratné 5 %   15,46 
Potřebná plocha zakrývací folie celkem [m2] 325 

4.2 Výkaz vým r pro provád ní sádrokartonových příček 

4.2.1 Hlavní materiál 
Desky Knauf White  

Desky Knauf White 1NP 
délka [m] 4,4+5,6+4,4+4,4+5,5+4,4+0,3 2ř,00 
výška [m]   3,75 
plocha průvlaku 
zasahující do plochy 
desky [m2] 7*0,2*0,25 0,35 
dve e [m2] 2*0,ř*2,03 3,65 
délka [m] 4,5+4,5+1,05+0,4+0,4+0,6+4,Ř 16,25 
výška [m]   3,50 
dve e [m2] 3*0,ř*2,03 5,4Ř 
plocha 1NP [m2]   156,14 
dvojité oplášt ní - plocha 
celkem [m2]   624,56 



 

 

Desky Knauf White 2NP 
délka [m] 1,Ř+7,2+4,4+1,65+2+0,3+0,3 17,65 
výška [m]   3,75 
plocha průvlaku 
zasahující do plochy 
desky [m2] 0,2*0,25+2*0,1*0,25 0,10 
dve e [m2] 3*0,ř*2,03+2*1,7*2,05 12,45 

délka [m] 
1,05+0,4+0,4+0,6+0,625+1,ř5+ 
0,6 5,63 

výška [m]   3,50 
plocha 2NP [m2]   73,32 
dvojité oplášt ní - plocha 
celkem [m2]   2ř3,30 
plocha celkem 1NP+2NP [m2] ř17,Ř6 
ztratné 10 % ř1,7ř 
Desky Knauf White celkem včetn  ztratného [m2] 1010 
 

Deska Knauf Red  
Deska Knauf Red 1NP 
délka [m] 5,ř 5,ř0 
výška [m]   3,76 
celkem 1NP [m2]   22,1Ř 
dvojité oplášt ní - plocha 
celkem [m2]   ŘŘ,74 
Deska Knauf Red 2NP 
délka [m] 5+2,35+1,Ř+1,Ř+1 11,ř5 
výška [m]   3,75 
dve e [m2] 2*0,ř*2,03 3,65 
celkem 2NP [m2]   41,16 
dvojité oplášt ní - plocha 
celkem [m2]   164,63 
plocha celkem 1NP+2NP [m2] 253,37 
ztratné 10 % 25,34 
Desky Knauf Red celkem včetn  ztratného [m2] 279 
 

 

 

 

 

 



 

 

Deska Knauf Green  
Deska Knauf Green 1NP 

délka [m] 
5,1+4,Ř+0,Ř+3*2,1+2*1,2+1,Ř+2,44+2,ř6
+1,Ř5+2+1+3,Ř+1+1,75+1,Ř+1,ř5+2 43,75 

výška [m]   3,75 
plocha průvlaku 
zasahující do plochy 
desky [m2] 2*0,2*0,25+0,6*0,25 0,25 
dve e [m2] 6*0,ř*2,03+4*0,Ř*2,03 17,46 
Plocha 1NP celkem [m2] 146,35 
dvojité oplášt ní - plocha 
celkem [m2]   5Ř5,42 
Deska Knauf Green 2NP   
délka [m] 5,1+3,6+0,625+0,75 10,0Ř 
výška [m]   3,75 
plocha průvlaku 
zasahující do plochy 
desky [m2] 2*0,Ř*0,25 0,40 
Plocha 2NP celkem [m2] 37,3Ř 
dvojité oplášt ní - plocha 
celkem [m2]   14ř,53 
plocha celkem 1NP+2NP [m2] 734,ř4 
ztratné 10 % 73,4ř 
Desky Knauf Green celkem včetn  ztratného [m2] 808 
 

Desky Knauf Red Green 
Desky Knauf Red Green 2NP 

délka [m] 
3*2,1+2*1,2+1,Ř+2,ř6+2,44+1,Ř5+2,1+1
+1,ř+2,34+1,1+2+1,Ř5 30,04 

výška [m]   3,75 
dve e [m2] 5*0,ř*2,03+4*0,Ř*2,03 15,63 
Plocha 2NP celkem [m2] ř7,02 
dvojité oplášt ní - plocha 
celkem [m2]   3ŘŘ,0Ř 
plocha celkem [m2] 3ŘŘ,0Ř 
ztratné 10 %   3Ř,Ř1 
Desky Knauf Red Green celkem včetn  ztratného [m2] 427 
 

 

 

 



 

 

Profily UW 
UW 50 
1NP 

délka podlaha+strop [m] 

2*Ě4,4+5,6+4,4+4,4+5,5+4,4+0,3+4,5+4,5
+1,05+0,4+0,4+0,6+4,Ř+5,ř+5+2,35+1,Ř
+1,Ř+1+5,1+4,Ř+0,Ř+4*2,1+2*1,2+2,44+
1,Ř5+2+1+3,Ř+1+1,75+1,Ř+1,ř5+2 200,6Ř 

ztratné 10 %   20,06Ř 
celkem [m]   220,75 
2NP 

délka podlaha+strop [m] 

2*Ě1,Ř+7,2+4,4+1,65+2+0,3+0,3+1,05+0,
4+0,4+0,6+0,625+1,ř5+0,6+2,35+1,Ř+1,Ř
+1+5,1+0,625+0,75+4*2,1+2*1,2+1,Ř+2,
44+1,Ř5+2,1+1+1,ř+2,34+1,1+2+1,Ř5ě 131,76 

ztratné 10 %   13,1Ř 
celkem [m]   144,ř4 
UW 50 celkem [m]   366 

  
UW 100 
1NP 
délka podlaha+strop [m] 2*Ě2*1,75*1,Ř+2,ř6ě 1Ř,52 
ztratné 10 %   1,Ř5 
celkem [m]   20,37 
2NP 
délka podlaha+strop [m] 2*Ě3,5+2,ř6+5ě 22,ř2 
ztratné 10 %   2,2ř 
celkem [m]   25,21 
UW 75 celkem [m]   46 
 

Profily CW 
CW 50/3 500  
1NP 
délka [m] 4,5+4,5+1,05+0,4+0,4+0,6+4,Ř 16,25 
osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   3,5 
celkem [m]   ř1 
ztratné 10%   ř,1 
celkem 1NP [m]   100,1 
2NP 
délka [m] 1,05+0,4+0,4+0,6+0,625+1,ř5+0,6 5,625 
osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   3,5 



 

 

celkem [m]   31,5 
ztratné 10%   3,15 
celkem 2NP [m]   34,65 
CW 50/3 500 
celkem [m]   135 
    
CW 50/4 000 
1NP 

délka [m] 
4,4+5,6+4,4+4,4+5,5+4,4+0,3+5,ř+5,1+4,Ř+0,Ř+3
*2,1+2*1,2+1,Ř+2,44+1,Ř5+2+1+3,Ř+1+1,ř5+2 72,14 

osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   3,75 
celkem  [m]   432,Ř4 
ztratné 10%   43,2Ř4 
celkem 1NP [m]   476,124 
2NP 

délka [m] 

1,Ř+7,2+4,4+1,65+2+0,3+0,3+5+2,35+1,Ř+1,Ř+1+
5,1+3,6+0,625+0,75+3*2,1+2*1,2+1,Ř+2,ř6+2,44
+1,Ř5+2,1+1+1,ř+2,34+1,1+2+1,Ř5 6ř,715 

osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   3,75 
celkem [m]   41Ř,2ř 
ztratné 10%   41,Ř2ř 
celkem 2NP [m]   460,11ř 
CW 50/4 000 
celkem [m]   936 
    
CW 100/4 000 
1NP 
délka [m] 2*1,75*1,Ř+2,ř6 ř,26 
osová vzdálenost 
[m]   0,625 
výška [m]   4 
celkem [m]   5ř,264 
ztratné 10%   5,ř264 
celkem 1NP [m]   65,1ř04 
2NP 
délka [m] 3,5+2,ř6+5 11,46 
osová vzdálenost 
[m]   

0,625 

výška [m]   4 
celkem [m]   73,344 
ztratné 10%   7,3344 



 

 

celkem 2NP [m]   Ř0,67Ř4 
CW 75/4 000 
celkem [m]   146 
 

Profily UA 
UA 50/3 000 
1NP 
počet dve í [ks] 13 
počet UA / 1 dve e [ks] 2 
délka profilu [m] 3 
celkem [ks] 7Ř 
2NP 
počet dve í [ks] 16 
počet UA / 1 dve e [ks] 2 
délka profilu [m] 3 
celkem [ks] ř6 
UA 50/3 000 celkem [ks] 174 
 

Izolace TI 140 T 
tl. 40 mm 
plocha viz výkaz desek 
[m2] 

156,14+73,32+22,1Ř+41,16+146,35+37,3Ř+ 
ř7,02 573,55 

plocha s rozdílnou tl. 
Izolace [m2] 1Ř,52*3,75/2+22,ř2*3,75/2 77,7 
plocha celkem   4ř5,Ř5 
ztratné 10 %   4ř,5Ř5 
celkem [m2]   545,435 

  
tl. 60 mm 
plocha [m2]   77,7 
ztratné 10 %   7,77 
celkem [m2]   85,47 
 

4.2.2 Doplňkový materiál 
Patka pro usazení UA profilů 

počet dve í [ks] 2ř 
počet patek / dve e [ks] 4 
počet patek / 1 balení [ks] 4 
celkový počet balení [ks] 29 
 

 



 

 

Rychlošroub TN 25 
délka CW profilů [m] 135+ř37+146 121Ř 
počet p i rozteči 250 mm [ks]   4Ř72 
2 strany oplášt ní   ř744 
ztratné 5 %   4Ř7,2 
celkem   10231 
počet kusů/1 balení   1000 
celkový počet balení [ks]   11 
 

Rychlošroub TN 35 
délka CW profilů [m] 135+ř37+146 121Ř 
počet p i rozteči 750 mm [ks]   1624 
2 strany oplášt ní   324Ř 
ztratné 5 %   162,4 
celkem   3410 
počet kusů/1 balení   1000 
celkový počet balení [ks]   4 
 

Tmel Trenwandkitt 
délka UW profilů [m] 366+46 412 
dotmelení dilatační spáry [m] 0,5*412 206 
délka CW profilů [m] Ě23+13ě*3,75 135 
celkem [m]   753 
spot eba 100 ml/m 75300 
ztratné 10 %   7530 
celkové množství včetn  ztratného 
[ml]   Ř2Ř30 
vydatnost 1 kusu 550 [ml/m]     
počet kusů   150,6 
počet kusů/1 balení   20 
počet balení celkem [ks]   7,53 
 

Natloukací hmoždinka K6/35 
délka UW profilů [m] 366+46 412 
délka CW profilů [m] Ě23+13ě*3,75 135 
délka celkem [m]   547 

prům rná vzdálenost hmoždinek [m]   0,5 
počet hmoždinek včetn  ztratného 
[ks]   10ř4 
ztratné 10 %   10ř,4 
počet hmoždinek včetn  ztratného 
[ks]   1203,4 



 

 

počet kusů/1 balení   100 
celkový počet balení [ks]   13 
 

Tmel Uniflott 
Plocha [m2] 505+140+404+214 1263 
vydatnost [kg/m2]   0,3 
celkem [kg/m2]   37Ř,ř 
ztratné 10 %   37,ř 
celkem [kg]   417 
hmotnost [kg]/ 1 pytel   25 
počet balení [ks]   17 
počet [ks] /1 paleta   42 
počet palet [ks]   1 
 

Tmel Fugenfüller Leicht 
plocha [m2] 505+140+404+214 1263 
vydatnost [kg/m2]   0,Ř 
celkem [kg]   1010,4 
ztratné 10 %   101,0 
celkem [kg]   1111,4 
hmotnost [kg]/ 1 pytel   25 
počet balení [ks]   44 
počet [ks] /1 paleta   42 
počet palet [ks]   1 
 

Tmel Uniflott Finish 
Plocha [m2] 253+70+202+107 632 
Vydatnost na každý mm tloušťky 
vrstvy [kg/m2]   1,75 
celkem [kg]   1106 
ztratné 10 %   110,6 
celkem [kg] včetn  ztratného   1217 
hmotnost [kg] / 1 balení   Ř 
celkový počet balení [ks]   153 
počet balení  [ks] / 1 paleta   60 
počet palet [ks]   3 
 

 

 

 



 

 

Výztužná páska Alux 
počet koutů [ks] 61 
délka [m] 3,75 
celkem [m] 22Ř,75 
ztratné 10 % 22,ř 
celkem [m] 251,6 
délka 1 role [m] 30,4 
počet rolí [ks] Ř,3 
počet rolí / 1 balení 10 
počet balení [ks] 1 
 

Papírová výztužná páska 
délka svislých spár [m] 135+ř36+146 1217 
dvojité oplášt ní   4Ř6Ř 
délka vodorovných spár +30 %   121,7 
celkem [m]   4řŘř,7 
odhad 1/3 spár ezných   1663,2 
cca 70 % spár Ězbytek skelnou 
páskouě   1164,3 
ztratné 10 %   116,4 
celkem [m]   12Ř1 
délka 1 role [m]   23 
počet rolí [ks]   56 
počet rolí / balení   20 
počet balení [ks]   3 
 

Skelná výztužná páska 
délka svislých spár [m] 135+ř36+146 1217 
dvojité oplášt ní   4Ř6Ř 
délka vodorovných spár +30 %   365,1 
celkem [m]   5233,1 
cca 30 % spár Ězbytek papírovou 
páskouě   156ř,ř 
ztratné 10 %   157,0 
celkem [m]   1726,ř 
délka 1 role [m]   25 
počet rolí [ks]   6ř,1 
počet rolí / balení   40 
počet balení [ks]   2 
 

 

 



 

 

Plastový úhelník 
Délka rohů [m] 13*3,75 4Ř,75 
ztratné 5%   2,4375 
celkem [m]   51,1Ř75 
délka úhelníku [m]   3 
počet úhelníků [ks]   17,0625 
počet úhelníků / 1 balení   10 
počet balení [ks]   2 
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5.5 Obecné informace 

5.5.1 Obecné informace o stavb  
 Jedná se o administrativní budovu firmy ControlTech, která je situována  
na stavební parcele k.č. Ř50/1Ň a Ř54/ř v Kolín , na ulici T ídvorská, ve východní části 
m sta. Terén je rovinný.  Objekt je nepodsklepený, má dv  nadzemní podlaží a výška 
objektu je ř,17 m. Zastav ná plocha objektu je 1050,5 mŇ a obestav ný prostor  
cca 11 600 mň. V objektu se nachází halové i samostatné kancelá e. Konstrukční výška 
místností je ň,76 m a sv tlá výška místností je ň,Ň m. Objekt se nenachází v ochranném 
pásmu ani v chrán né oblasti. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce 
a nemá tedy vliv na výstavbu. Ochrana proti pronikání radonu je zajišt na hydroizolací 
z folie ůlkorplan tl. 1,5 mm. Objekt je již napojen na veškeré inženýrské sít . 
Podrobn jší popis ešeného území je uveden v technické zpráv  stavebn  
technologického objektu. 

 Objekt je navržen z betonových tvárnic EKO BET tloušťky ň00 mm, které tvo í 
obvodové a vnit ní nosné zdivo, a z prefabrikovaných betonových sloup  o rozm rech 
ňŘ0xňŘ0 mm. Vodorovné konstrukce tvo í betonové trámce a vložky  EKO BET 
s nabetonávkou o celkové tloušťce Ň50 mm, a sp ažený ocelobetonový strop 
z trapézových plech  nesených ocelovými válcovanými profily tvaru I a nabetonávky 
z betonu C 16/Ň0. Podpory pro uložení trámc  tvo í prefabrikované pr vlaky. Vnit ní 
nenosné konstrukce tvo í sádrokartonové p íčky Knauf r zných tloušt k a vlastností, 
a systémové p íčky Liko. Zast ešení objektu je jednoplášťovou plochou st echou  
se sklonem 1 %. Základy tvo í dvoustup ové monolitické pasy a prefabrikované 
dvoustup ové patky. Schodišt  je železobetonové monolitické. 

5.5.2 Obecné informace o procesu 
 V objektu budou zhotoveny na obvodových a vnit ních nosných st nách 
dvouvrstvé vápenné omítky. Jádrovou vrstvu bude tvo it jádrová omítka Cemix 10Ň 
v tloušťce 10 mm. Vrchní vrstva bude provedena ze štuku Cemix 0ňň o tloušťce  
Ň,5 mm. V místnostech s mokrým provozem bude část povrchové úpravy tvo ena 
keramickým obkladem. Vzhledem k tomu, že podklad pro omítání tvo í nenasákavé 
betonové tvárnice, je nutné povrch upravit polymercementovým spojovacím m stkem 
Cemix ŇŇ1 v tloušťce 1 mm. Omítání bude provád no ručn . 

5.6 P ipravenost a p edání staveništ  

5.6.1 P ipravenost stavby 
 P ed zahájením technologické etapy omítání musí být dokončeny svislé nosné 
konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce zast ešení, tedy kompletn  hrubá stavba. 
Dále musí být osazeny ocelové zárubn  dve í, rámy pro výpln  otvor  i samotné výpln  
Ěokenní k ídlaě, zap n ní okenních i dve ních rám  montážní p nou, která bude  
po zatuhnutí od ezána. Musí být provedeny a odzkoušeny veškeré instalace vedené  
pod omítkou a v drážkách. 

 P ed samotným omítáním je nutná kontrola kvality provedení svislých 
konstrukcí a stropu, p edevším jejich rovinnost Ě5mm/Ňm latiě, vypln ní ložných spár 
maltou v celé ploše zdiva a styčných spár v rozích. Minimáln  Ň4 hodin p ed samotným 
omítáním musí být dorovnány v tší spáry zdiva, prohlubn  a nerovnosti všude tam,  
kde by byla p ekročena maximální tloušťka vrstvy omítky a zapraveno vedení 
inženýrských sítí. Podklad pro omítání musí být suchý, pevný, zbavený všech nečistot 



 

 

Ěprach, mastnota, výkv ty, asy,…ě a nesmí být zmrzlý. Zdivo již musí být dotvarováno 
a zdící malta musí být dostatečn  vyzrálá. 

5.6.2 P ipravenost staveništ  
 Staveništ  bude po celém svém obvodu odd leno od ve ejných prostor mobilním 
oplocením do výšky Ň m. P íjezd na staveništ  bude umožn n z jižní strany staveništ , 
z ulice T ídvorská. P íjezdová cesta bude opat ena na vjezdu na staveništ  
uzamykatelnou bránou, zabra ující nepovolenému vstupu osob na staveništ . Zásobu 
vody bude zajišťovat nov  zbudovaná p ípojka z ve ejné vodovodní sít . 
Vnitrostaveništní komunikace bude tvo it recyklovaná zhutn ná stavební drť tloušťky 
Ň00 mm. Bude použita frakce suťového recyklátu ňŇ-64. Ší ka komunikace bude ň m 
Ějednosm rnáě. Na staveništi bude z ízeno bu kovišt , které bude obsahovat bu ku  
pro BOZP umíst nou u vstupu na staveništ , bu ku sloužící jako kancelá  
stavbyvedoucího, bu ky hygienického zázemí, mobilní toaleta TOI TOI, šatny a bu ky 
sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu. 

5.7 Obecné pracovní podmínky 
 P íjezd na staveništ  bude umožn n z jižní strany staveništ , z ulice T ídvorská. 
Jedná se o stávající m stskou asfaltovou silnici, dvouproudou, širokou 7,5 m. Kolmo  
na ulici T ídvorskou navazuje dvouproudá asfaltová silnice, v současné dob  končící  
na začátku pozemku, široká 7 m, tedy dostatečná pro zásobování staveništ .  
Pro vnitrostaveništní dopravu bude vybudována provizorní komunikace ze zhutn ného 
stavebního recyklátu tloušťky Ň00 mm a frakce ňŇ-64. Ší ka komunikace bude ň m. 
Komunikace bude dostatečn  pevná pro pojezd nákladních automobil  a jiných vozidel 
pot ebných pro výstavbu. Základní hygienické podmínky bude zajišťovat mobilní 
toaleta TOI TOI Fresh s umyvadlem. 

5.7.1 Pracovní podmínky procesu 
 Práce smí být provád ny pouze za teplot vzduchu i podkladu vyšších než 5°C  
do maximáln  ň0°C. Práce se také nesmí provád t za zvýšené vlhkosti, regulovat  
se bude dostatečným p irozeným v tráním. 

5.Ř Materiál 
Podrobný výkaz vým r viz. kapitola č. 4. 

5.Ř.1 Hlavní materiál 
Tabulka 1 - Spotřeba hlavního materiálu 

MůTERIÁL PLOCHů 
mŇ 

VYDůTNOST 
kg/mŇ 

POT EBů 
kg 

1 
BůL. 

kg 

POČET 
BůLENÍ HMOTNOST 

1 PůLETY kg 

POČET 
PůLET 

Polymercem. 
spojovací 

m stek Cemix 
ŇŇ1 

1 Ř0Ř 1,4 Ň 5ňŇ Ň5 10Ň 1 Ň00 
Ň+6 
pytl  

Jádrová 
omítka Cemix 

10Ň 
1 Ř0Ř 14 Ň5 ňŇ0 40 6ňň 1 400 1Ř+ň 

pytle 

Vnit ní štuk      
Cemix 0ňň 1 774 ň,ň 5 Ř55 ň0 1ř6 1 Ň00 5 



 

 

Polymercementový spojovací můstek Cemix 221: 

 Spojovací m stek pro úpravu podkladu, vyrovnává extrémn  nízkou  
nebo vysokou nasákavost podkladu a výrazn  zvyšuje p ídržnost následných vrstev  
a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí.  

Zrnitost – 0,7 mm  

Tloušťka – 1 mm     

Spot eba – 1-Ň kg/mŇ 

Balení – Ň5 kg 

P ídržnost k podkladu – min 1,5 MPa 

Doba zpracovatelnosti – cca 1 hodina 

Množství zám sové vody: 1 pytel ĚŇ5 kgě= cca Ř,Ň l => řŘ pytl  = Ř04 l 

Jádrová omítka Cemix 102: 

 Slouží k vytvá ení podkladu pod štukové omítky. Určená pro ruční i strojní 
zpracování, pouze ve vnit ním prost edí. 

Zrnitost – 1,Ň mm 

Tloušťka – 10 mm 

Spot eba – 14 kg/mŇ 

Balení – 40 kg 

Reakce na ohe  – ů1 

Doba zpracovatelnosti – min. ň hodiny 

Množství zám sové vody: 1 pytel Ě40 kgě cca Ř,4 l => 60Ř pytl  = 5 10Ř l 

Vnit ní štuk Cemix 033: 

 Slouží pro tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek. 
Určena pro ruční nanášení ve vnit ním prost edí. 

Zrnitost – 0,7 mm 

Tloušťka – Ň,5 mm 

Spot eba – ň,ň kg/mŇ 

Balení – ň0 kg 

Doba zpracovatelnosti – min. 5 hodin 

Reakce na ohe  – ů1 

Množství zám sové vody: 1 pytel Ěň0 kgě cca ř,ř l => 1Ř1 pytl  = 1 7ř4 l 

Obrázek 1 - Polymercementový 
spojovací můstek Cemix 221 [1] 

Obrázek 2 - Jádrová omítka Cemix 
102 [2] 

Obrázek 3 - Vnitřní štuk Cemix 033 [ ] 



 

 

5.Ř.2 Doplňkový materiál 
Tabulka 2 - Spotřeba doplňkového materiálu 

MůTERIÁL VÝM Rů MNOŽSTVÍ POT EBů 
CELKEM 

ůPU lišta ň41 m Ň,4 m/ kus 14ň ks 

Hliníkový roh s tkaninou 1 067 m Ň,5 m/ kus 4Ň6 ks / 17 balení 

Plastový omítník 1 166 m ň m/ kus ňŘř ks 

ůrmovací tkanina Vertex R 117 10Ř mŇ 55 mŇ/ balení Ň balení 

Univerzální zdící a omítková sm s    

Zakrývací folie CQ Mask ňŇ5 mŇ 4,Ň mŇ/kus ň balení 

 

Začišťovací profil okenní APU lišta s tkaninou ř mm: 

 Určená pro vytvo ení pevného, ale dilatujícího spoje s okenním rámem, 
zabra uje odtržení omítky od rámu okna nebo dve í. 

 

Obrázek 4 - Začišťovací okenní profil [4] 

Hliníkový roh s výztužnou tkaninou 100x100 Vertex, délka 2,5 m: 

 Určená pro zpevn ní roh , zabra uje vzniku trhlin a umož uje snažší vytvá ení 
hran. 

 

Obrázek 5 - Rohová hliníková lišta [5] 



 

 

Plastový omítník DN/22: 

 Slouží k vytvo ení rovného povrchu omítky, použití pro vnit ní i vn jší omítky. 
  

    

 

 

 

 

Sklotextilní armovací tkanina Vertex R 117: 

 Slouží ke zpevn ní, vyztužení povrchu omítky. V tomto p ípad  k vyztužení 
roh  okenních a dve ních otvor , a stropu. Nanáší se na vrstvu lepidla. 

 

 

 

 

 

 

Univerzální zdící a omítková sm s Cemix 001: 

 Slouží pro zapravení nerovností zdiva a vedení instalací. 

 

Obrázek 8 – Univerzální zdící a omítková směs Cemix 001 [Ř] 

Zakrývací folie CQ Mask 2,1x20 m: 

 Slouží k zakrývání ploch a jejich ochranu p ed pot ísn ním nebo poškozením. 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Plastový omítník [ ] 

Obrázek 7 - Sklotextilní armovací 
tkanina [ ] 

Obrázek 9 - Zasklívací folie CQ Mask [9] 



 

 

5.Ř.3 Doprava 

5.8.3.1 Primární 
 Palety s pytlovými sm smi a objemn jší materiál bude na staveništ  dopravován 
pomocí nákladního automobilu MůN Ň6.ň64 s hydraulickou rukou HIůB ŇŘŘ EP-4. 
Drobný stavební materiál bude p ivážen dodávkou Peguote Boxer Furgon LňHŇ. 

5.8.3.2 Sekundární 
 Materiál bude na staveništi p emisťován vysokozdvižným vozíkem, ručn , 
pomocí stavebních koleček, pomocí stavebního výtahu GEDů Ň00 Z a p ípadn  uvnit  
objektu paletovým vozíkem. 

5.Ř.4 Skladování 
 Pytlované omítkové sm si budou skladovány ve skladu na d ev ných paletách, 
v suchu, v originálních obalech, se zamezením p sobení vody a vysoké relativní 
vlhkosti. Doba skladovatelnosti: 6 m síc  pro jádrovou omítku a spojovací m stek, 1Ň 
m síc  pro štuk. Lišty a omítníky musí být skladovány v suchu, podéln  na rovné 
podložce, aby nedošlo k jejich deformaci. Výztužná tkanina bude skladována v rolích 
nastojato, chrán na p ed UV zá ením a tlakovým zatížením, které by zp sobilo trvalé 
deformace vláken. Zednické ná adí pro provád ní omítek bude uskladn no 
v uzamykatelných bu kách. 

5.ř Pracovní postup 

5.ř.1 P íprava podkladu 
 P ed započetím prací musí být zkontrolován podklad pro omítání. Kontroluje se, 
zda je zdivo dostatečn  pevné, dotvarované a malta vyzrálá. Kontroluje se rovinnost 
podkladu Ňmetrovou latí, zda je podklad čistý, zbavený nečistot všeho druhu Ěmastnota, 
prach, pavučiny, výkv ty,…ě a zda není promrzlý. I p esto, že se podklad nezdá 
zaprášený, je doporučeno, aby byl i tak ometen suchou malí skou št tkou. 

 Minimáln  Ň4 hodin p ed samotným omítáním musí být dorovnány v tší spáry 
zdiva, prohlubn  a nerovnosti všude tam, kde by byla p ekročena maximální tloušťka 
vrstvy omítky a zapraveno vedení inženýrských sítí. 

5.ř.2 Z ízení lešení 
 Pro provedení omítek stropu a ve Ň. výšce Ěnad 1,7 mě bude z ízeno pojízdné 
lešení ůltrex. Pracovní ší ka lešení je 0,75 m a výška podlahy je 1,Ř m. Toto lešení 
umož uje omítání do výšky ň,Ř m, což je pro daný objekt dostačující.  

5.ř.3 Zakrytí oken 
 ůby se p edešlo zbytečnému zašpin ní výpln  oken, ale i okenního k ídla  
a rámu, provede se zakrytí t chto prvk  zakrývací folíí. Folie je opat ena papírovým 
lepicím páskem, který nepoškodí povrch okenního rámu, až se bude strhávat.  

5.ř.4 Provedení spojovacího můstku 
 Vzhledem k tomu, že je podklad nenasákavý, je pot eba nejprve zdivo opat it 
polymercementovým spojovacím m stkem. Suchá sm s se postupn  p isypává  
do vhodné nádoby s vodou, současn  se musí se vsypáváním suché sm si zamíchávat 
pomalub žným mísidlem s míchacím nástavcem. Míchání bude probíhat do té doby,  
než získáme homogenní hmotu. Po dosažení požadované konzistence nanášíme sm s  
na podklad buď válečkem, nebo št tcem v tloušťce 1 mm. ůby z stala sm s homogenní 



 

 

a zabránilo se sedání plniv, musíme ji pr b žn  promíchávat.  Nastává technologická 
p estávka min. Ň4 hodin. 

5.ř.5 Osazení omítníků, rohových a APU lišt  
 Na všechny vn jší rohy a hrany se osadí pozinkované rohové lišty, které slouží 
ke snazšímu provád ní hran, zpev ují rohy a chrání je p ed mechanickým poškozením  
a trhlinami. Požadovanou délku lišty vytvo íme pomocí n žek na profily. Lišty  
se osazují do malty stejného složení, jako je jádrová vrstva omítky, ale hustší 
konzistence. Lišty se vyrovnají do požadované polohy pomocí vodováhy a svinovacího 
metru. 

 Plastové okenní dilatační profily tvo í dilataci mezi omítkou a okenním rámem. 
Z lišty se odstraní lepicí pásek a osadí se na hranu okenního rámu. 

 Plastové omítníky budou sloužit k vytvo ení požadované rovinnosti a tloušťky 
omítky. Nejprve se na zdivu vytvo í maltové terče o pr m ru Ň50-ň00 mm, ustaví  
se vodováhou pop . olovnicí jejich svislý sm r, terče musí být v zákrytu, pokud nejsou, 
musí se část malty strhnout nebo naopak p idat. Mezi terče se nanese ve svislém sm ru 
pruh malty, do kterého se osadí plastové omítníky. V p ípad  pot eby je možné 
omítníky p ipevnit i h ebíky nebo hmoždinkami. Vzdálenost mezi jednotlivými 
omítníky je max. 1,5 m a musí se vyrovnat ve svislém i vodorovném sm ru. Omítníky 
tvo í vodící pruhy pro strhávání nanášené omítky. Po zavadnutí malty se m že začít 
s nanášením jádrové omítky. 

5.ř.6 Jádrová vrstva 
 Sm s pro omítání bude zpracovávána v kontinuální míchačce KM 40. Sm s 
bude z pytl  vsypávána do násypky míchačky a následn  mísena se zám sovou vodou. 
Takto p ipravená sm s bude nanášena pomocí zednické lžíce nebo ocelového hladítka 
nejprve na strop a poté na svislé povrchy v tloušťce 10 mm. Na povrch aplikujeme sm s 
v ploše 1-Ň mŇ a poté povrch srovnáme stahovací latí Ětzv. H-profilě. Na strop se použije 
skelná tkanina Ětzv. perlinkaě s p esahem jednotlivých pruh  a návazností na svislé 
konstrukce o 100 mm na každou stranu. Omítání svislých povrch  se provádí od horní 
části st ny sm rem k podlaze. Sm s se nanáší op t v ploše max. Ň mŇ a poté se povrch 
srovnává stahovací latí. 

 Na vyztužení roh  použijeme diagonální pásy armovací tkaniny o rozm rech 
ň00x600 mm. Pásy se p ikládají našikmo p ímo k rohu, s p esahem ň00 mm na každou 
stranu. Perlinka se zatlačí do 1/ň tloušťky vrstvy od vn jšího povrchu. Není dovoleno 
p idávat do sm si žádné pojiva nebo jiné p ísady. Doba zpracovatelnosti je min.  
ň hodiny. Nastává technologická p estávka min 10 dní Ě1 den/1 mm vrstvyě. 

5.ř.7 Nanášení štuku 
 Štuk se nanáší na jádrovou vrstvu poté, co je povrch pevný, objemov  
stabilizovaný a vyzrálý. Sypká sm s se bude zpracovávat rychlob žným míchačem. 
Sm s se vsype do vhodné nádoby s vodou a míchá tak dlouho, dokud se nedocílí hladké 
homogenní vrstvy. Malta se následn  nanese velkým nerezovým hladítkem, p ípadn  
novodurovým hladítkem na podklad v pruzích. Op t se postupuje stejn , nejprve strop, 
poté od horní části st n sm rem k podlaze. Tloušťka vrstvy je Ň,5 mm. Po částečném 
zavadnutí se povrch stočí filcovým hladítkem za současného zakráp ní vodou. Poté  
se povrch rozfilcuje jemným molitanovým hladítkem. Doba zpracovatelnosti je min.  
5 hodin. Nastává technologická pauza cca 1 m síc Ěmin. 14 dníě.  



 

 

5.10 Personální obsazení 
 Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, zejména kv li práci ve výškách 
na lešení, budou seznámeni s technologickým postupem provád ní omítek a budou mít 
kvalifikaci v provád ní omítek. Po celou dobu výstavby je na stavb  p ítomen 
stavbyvedoucí, p ípadn  jím pov ený mistr, jehož úkolem je zadávání a kontrola 
provedené práce. Omítky budou provád t Ň pracovní čety. 

Tabulka 3 - Složení pracovní čety 

PROFESE POČET 
PRůCOVNÍK  NÁPL  PRÁCE 

Certifikovaný 
vedoucí omítká  1 Kontrola hotové sm si, kontrola provád né 

práce omítká  i d lník  

Omítká  4 Osazení omítník , rohových a ůPU lišt, 
omítání 

Pomocný d lník 4 

Míchání sm si, dodávka sm si a 
dopl kového materiálu na pot ebné místo, 

st ihání profil , úklidové práce, zakrytí 
otvor ,… 

 

5.11 Stroje, ná adí a pomůcky BOZP 
Tato část je zpracována podrobn  v kapitole Ř – Návrh strojní sestavy. 

5.11.1 Stroje 
Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 2ŘŘ EP-4 s hydraulickou rukou. 

 Palivo – nafta 
 Typ karoserie – valník 
 Ložná plocha – 6 Ň00xŇ 450 mm  
 Výkon motoru – Ň65 kW 
 Nosnot – 11 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Nákladní automobil MAN 26.364 s                                                                                  
hydraulickou rukou HIAB 288 EP-4 [ ] 



 

 

Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2  

 Motor – Ň.Ň HDi 1ň0k 
 Zdvihový objem – Ň 1řŘ cmň 
 Maximální výkon – ř6 kW / 1ň0 CEE p i 

 ň 500 ot. / min 
 Emisní norma – EURO 5 
 Palivo – motorová nafta 
 Objem nákladového prostoru – 1ň mň 
 Provozní hmotnost – Ň 050 kg 
 Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
 Nejv tší povolená hmotnost – ň 500 kg 

 

Stavební výtah Geda 200 Z 

 Nosnost – Ň00 kg 
 Max výška – 60 m 
 Rychlost zdvihu – Ň5 m/ min 
 Rozm r klece Ěd x š x vě – 1 Ň40 x Řň0 x 1 100 mm   
 Zastav ná plocha – 1,ŘxŇ,5 m 
 Hmotnost – ň65 kg  

          

     

 

 

 
Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 

Technické údaje: 
 Nosnost – Ň 000 kg 
 Výška zdvihu – ň m  
 Pohon – diesel 
 Obsluha – sedící 
 Počet kol – 4 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Dodávka Peguote Boxer 
Furgon L3H2 [ ] 

Obrázek 12 - Stavební výtah 
Geda 200 Z [ ] 

Obrázek 13 - Vysokozdvižný vozák 
CPCD20-RW22 [ ] 



 

 

Kontinuální míchačka KM 40 

 Technický výkon 40 dmň/h 
 Jmenovitý p íkon – 5,5 kW 
 Max velikost zrna – 4 mm 
 Rozm ry Ěd x š x vě – Ň 160x740x 1 410 mm 
 Celková hmotnost – Ň71 kg 

 

5.11.2 Ná adí 
 Malí ská št tka, pomalub žné mísidlo s míchacím nástavcem, nádoba  
na míchání sm si, n žky na st íhání profil , vodováha, svinovací metr, zednická lžíce, 
ocelové hladítko, stahovací Ňm lať, rychlob žný míchač, velké nerezové hladítko, 
novodurové hladítko, filcové hladítko, jemné molitanové hladítko, olovnice, pojízdné 
lešení ůltrex, provázek, zalamovací n ž, zednická nab račka, stavební kolečko,… 

5.11.3 Pomůcky BOZP 
 Ochranná p ilba, pevná obuv, pracovní od v, ochranné brýle, reflexní vesta  
Ěp i pohybu po staveništiě, rukavice, respirátor. 

5.12 Jakost a kontrola kvality 
Tato část je podrobn  zpracována v p íloze č.ň – Kontrolní a zkušební plán pro provád ní 
vnit ních omítek. 

5.12.1 Vstupní kontrola 
 Kontroluje se, zda jsou hotové veškeré rozvody instalací vodovodu, kanalizace, 
vytáp ní a elektrické energie vedené pod omítkou. Musí být hotové svislé nosné 
konstrukce, vodorovné konstrukce, hrubé podlahy, musí být osazeny dve ní zárubn   
a okenní rámy a k ídla. Objekt musí být zast ešen. Kontroluje se vjezd na staveništ , 
za ízení staveništ  – kapacita sklad , pop . meziskládka p i dodávce materiálu, 
hygienické zázemí pro personál. Omítané zdivo musí být již dotvarované, zdící malta 
vyzrálá. Podklad pro budoucí omítání musí být suchý, pevný, zbaven prachu, mastnoty, 
výkv t , p ípadn  jiných nečistot, nesmí být zmrzlý. Teplota v interiéru a teplota 
povrchu musí být t i dny p ed omítáním minimáln  5°C. P i p ejímce dodaného 
materiálu bude kontrolován požadovaný počet kus  a správnost dodaného materiálu 
podle objednávky a projektové dokumentace. Materiál nesmí být poškozen, pytle sm si 
nesmí být roztržené nebo navlhčené. 

O provedené vstupní kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5.12.2 Mezioperační kontrola 
 Mezioperační kontrola spočívá v pr b žném kontrolování provád né práce. 
Kontroluje se dodržení p edpis , které se týkají provád ní omítek, správná konzistence 
maltové sm si p i jejím nanášení, tloušťka jednotlivých vrstev, zp sob strhávání  
a zarovnávání sm si, rovinnost povrchu, p ídržnou vrstev k podkladu, svislost hran  
a kout . P ed nanášením další vrstvy omítky se kontroluje vyzrálost p edchozí vrstvy.  

O jednotlivých mezioperačních kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Obrázek 14 - Kontinuální míchačka 
KM 40 [1ň] 



 

 

5.12.3 Výstupní kontrola 
 Kontroluje se kvalita a jakost výsledného produktu. Vizuáln  se zkontroluje 
povrch omítek, zda na n m nevznikají nežádoucí mapy od nedokonalého zahlazení 
štukové vrstvy. M ením se kontroluje výsledná rovinnost povrchu Ňm latí. Maximální 
odchylky jsou Ň mm/Ňm lati. Kontroluje se kvalita provedení hran a roh , p edevším 
jejich p ímost a ostrost. Ke kolaudačnímu ízení se musí doložit certifikáty o shod   
od dodavatel , pro všechny materiály dodané na stavbu. 

Výstupní kontrola bude zapsána do stavebního deníku. 

5.13 Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
Tato část je podrobn  zpracována v kapitole ř – Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci. 

 Pracovníci musí vykonávat pouze práci, která p ísluší jejich kvalifikaci. 
Pomocní pracovníci budou ádn  proškoleni. Všichni pracovníci budou seznámeni  
se správným technologickým postupem provád ní omítání, s používáním ochranných 
prost edk  a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti p i práci na staveništi. Každá 
osoba, která se bude pohybovat na staveništi, musí dodržovat bezpečnostní p edpisy,  
se kterými bude p edem seznámena. Pracovníci musí na pracovišti nosit ochrannou 
p ilbu a další ochranné pom cky, pracovní od v a obuv, a p i pohybu po staveništi musí 
nosit reflexní vestu. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci, konkrétn  provád ní omítek, vychází 
z následujících zákon  a na ízení vlády: 

Zákon č. 30ř/2006 Sb. o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
p i práci. [14] 

Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví p i práci na staveništích. [16] 

Na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. [1Ř] 

Na ízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prost edí. [1ř] 

Na ízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. [17] 

5.14 Ekologie 
 Podle zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb. o odpadech [15] a podle vyhlášky ministerstva 
životního prost edí č. řň/Ň016 Sb. o katalogu odpad  [Ň0], bude ešeno nakládání  
se vzniklým odpadem. Na staveništi budou p istaveny kontejnery pro t íd ný odpad  
a budou pr b žn  odváženy podle pot eby. B hem výstavby m že dojít ke znečišt ní 
p ilehlé komunikace v d sledku zásobování staveništ . Stav komunikace bude 
kontrolován stavbyvedoucím, a v p ípad  pot eby bude zjednána náprava. B hem 
pracovní doby po celou dobu výstavby objektu, lze očekávat zvýšené zatížení hlukem, 
zp sobené zásobovacími vozy a stroji nezbytnými k realizaci výstavby. 

 



 

 

Tabulka 4 - Vzniklé odpady a způsob jejich likvidace 

NÁZEV KÓD ZP SOB 
LIKVIDůCE 

Sm sný komunální odpad Ň0 0ň 01 Odvoz na skládku 

Sklo, plasty a d evo obsahující nebezpečné látky 
nebo jsou jimi nečišt né 17 0Ň 04 Odvoz na skládku 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Recyklace 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly t mito látkami znečišt né 15 01 10 Odvoz na skládku 

Sm sné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 0ř 01, 17 0ř 0Ň a 17 0ř 0ň 17 0ř 04 Odvoz na skládku 

Kal ze septik  a žump Ň0 0ň 04 ČOV 
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6.1 Obecné informace 

6.1.1 Obecné informace o stavb  
 Jedná se o administrativní budovu firmy ControlTech, která je situována  
na stavební parcele k.č. Ř50/1Ň a Ř54/ř v Kolín , na ulici T ídvorská, ve východní části 
m sta. Terén je rovinný.  Objekt je nepodsklepený, má dv  nadzemní podlaží a výška 
objektu je ř,17 m. Zastav ná plocha objektu je 1050,5 mŇ a obestav ný prostor  
cca 11 600 mň. V objektu se nachází halové i samostatné kancelá e. Konstrukční výška 
místností je ň,76 m a sv tlá výška místností je ň,Ň m. Objekt se nenachází v ochranném 
pásmu ani v chrán né oblasti. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce 
a nemá tedy vliv na výstavbu. Ochrana proti pronikání radonu je zajišt na hydroizolací 
z folie ůlkorplan tl. 1,5 mm. Objekt je již napojen na veškeré inženýrské sít . 
Podrobn jší popis ešeného území je uveden v technické zpráv  stavebn  
technologického objektu. 

 Objekt je navržen z betonových tvárnic EKO BET tloušťky ň00 mm, které tvo í 
obvodové a vnit ní nosné zdivo, a z prefabrikovaných betonových sloup  o rozm rech 
ňŘ0xňŘ0 mm. Vodorovné konstrukce tvo í betonové trámce a vložky  EKO BET 
s nabetonávkou o celkové tloušťce Ň50 mm, a sp ažený ocelobetonový strop 
z trapézových plech  nesených ocelovými válcovanými profily tvaru I a nabetonávky 
z betonu C 16/Ň0. Podpory pro uložení trámc  tvo í prefabrikované pr vlaky. Vnit ní 
nenosné konstrukce tvo í sádrokartonové p íčky Knauf r zných tloušt k a vlastností,  
a systémové p íčky Liko. Zast ešení objektu je vytvo eno jednoplášťovou plochou 
st echou se sklonem 1 %. Základy tvo í dvoustup ové monolitické pasy  
a prefabrikované dvoustup ové patky. Schodišt  je železobetonové monolitické. 

6.1.2 Obecné informace o procesu 
 V objektu budou zhotoveny na obvodových a vnit ních nosných st nách 
jednovrstvé sádrové omítky gletované. Gletované omítky, neboli hlazené, jsou  
ve finální fázi, po úplném zatuhnutí omítky navlhčeny a vyhlazeny gletovacím 
hladítkem do finální hladkosti. Díky gletování se na omítku neusazuje prach a jsou 
velmi vhodné pro alergiky.  Vrstvu bude tvo it sádrová omítka Cemix 016 G v tloušťce 
10 mm. V místnostech s mokrým provozem bude část povrchové úpravy tvo ena 
keramickým obkladem. P ed omítáním se podklad opat í kontaktním m stkem Kontakt 
B. Omítání bude provád no strojn . Výhodami strojního omítání je urychlení výstavby, 
p esnost a vysoká kvalita omítek, nebo nap íklad menší počet pracovník . Sádrové 
omítky navíc regulují vlhkost v místnosti, jsou schopné akumulovat teplo z místnosti  
do st n a jsou prodyšné pro vodní páru. Strojní omítání jsem si vybrala jako variantní 
ešení zejména proto, že m  zajímá cenový a časový rozdíl mezi ručním strojním 

zp sobem omítání, ale i proto, že kombinace strojního omítání a sádrových omítek 
podle mého názoru zcela spl uje požadavek na kvalitní a modern  zpracovaný výsledný 
povrch konstrukce. 



 
 

6.2 P ipravenost a p edání pracovišt  

6.2.1 P ipravenost stavby 
 P ed zahájením technologické etapy omítání musí být dokončeny svislé nosné 
konstrukce, vodorovné konstrukce, konstrukce zast ešení, tedy kompletn  hrubá stavba. 
Dále musí být osazeny ocelové zárubn  dve í, rámy pro výpln  otvor  i samotné výpln  
Ěokenní k ídlaě, zap n ní okenních i dve ních rám  montážní p nou, která bude  
po zatuhnutí od ezána. Musí být provedeny a odzkoušeny veškeré instalace vedené pod 
omítkou a v drážkách. 

 P ed samotným omítáním je nutná kontrola kvality provedení svislých 
konstrukcí a stropu, p edevším jejich rovinnost Ě5 mm/Ň m latiě, vypln ní ložných spár 
maltou v celé ploše zdiva a styčných spár v rozích. Minimáln  Ň4 hodin p ed omítáním 
musí být dorovnány v tší spáry zdiva, prohlubn  a nerovnosti všude tam, kde by byla 
p ekročena maximální tloušťka vrstvy omítky a zapraveno vedení inženýrských sítí. 
Podklad pro omítání musí být suchý, pevný, zbavený všech nečistot Ěprach, mastnota, 
výkv ty, asy,…ě a nesmí být zmrzlý. Zdivo již musí být dotvarováno a zdící malta 
musí být dostatečn  vyzrálá. 

6.2.2 P ipravenost staveništ  
 Staveništ  bude po celém svém obvodu odd leno od ve ejných prostor mobilním 
oplocením do výšky Ň m. P íjezd na staveništ  bude umožn n z jižní strany staveništ , 
z ulice T ídvorská. P íjezdová cesta bude opat ena na vjezdu na staveništ  
uzamykatelnou bránou, zabra ující nepovolenému vstupu osob na staveništ . Zásobu 
vody bude zajišťovat nov  zbudovaná p ípojka ze stávající vodovodní sít . 
Vnitrostaveništní komunikace bude tvo it recyklovaná zhutn ná stavební drť tloušťky 
Ň00 mm. Bude použita frakce suťového recyklátu ňŇ-64. Ší ka komunikace bude ň m 
Ějednosm rnáě. Na staveništi bude z ízeno bu kovišt , které bude obsahovat bu ku pro 
stavební dozor umíst nou u vstupu na staveništ , bu ku sloužící jako kancelá  
stavbyvedoucího, bu ky hygienického zázemí, mobilní toalety TOI TOI, šatny a bu ky 
sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu. 

6.3 Obecné pracovní podmínky 
 P íjezd na staveništ  bude umožn n z jižní strany staveništ , z ulice T ídvorská. 
Jedná se o stávající m stskou asfaltovou silnici, dvouproudou, širokou 7,5 m. Kolmo  
na ulici T ídvorskou navazuje dvouproudá asfaltová silnice, v současné dob  končící  
na začátku pozemku, široká 7 m, tedy dostatečná pro zásobování staveništ .  
Pro vnitrostaveništní dopravu bude vybudována provizorní komunikace ze zhutn ného 
stavebního recyklátu tloušťky Ň00 mm a frakce ňŇ-64. Ší ka komunikace bude ň m. 
Komunikace bude dostatečn  pevná pro pojezd nákladních automobil  a jiných vozidel 
pot ebných pro výstavbu. Základní hygienické podmínky bude zajišťovat mobilní 
toaleta TOI TOI Fresh s umyvadlem. Na staveništi bude z ízena zpevn ná plocha  
ze silničních panel  uložených na pískovém loži, o rozm rech ňxň metry, pro ustavení 
mobilního ocelového zásobníku Ěsilaě. 



 
 

6.3.1 Pracovní podmínky procesu 
 Práce smí být provád ny pouze za teplot vzduchu i podkladu vyšších než +5°C 
do maximáln  +ň0°C. Práce se také nesmí provád t za zvýšené vlhkosti, regulovat  
se bude dostatečným p irozeným v tráním. 

6.4 Materiál 

6.4.1 Hlavní materiál 
Podrobný výkaz vým r viz kapitola 4 – Výkaz vým r. 

Tabulka 1 - Spotřeba hlavního materiálu 

MůTERIÁL PLOCHů 
mŇ 

VYDůTNOST 
kg/mŇ 

POT EBů 
kg Ěmňě 

1 
BůLENÍ 

kg 

POČET 
BůLENÍ 

OBJEM 
SILů mň 

POČET 
PLN NÍ 

Kontaktní 
m stek 

Kontakt B 
1 Ř0Ř 0,4 7Ň4 Ň4 ň1   

Sádrová 
omítka 016 

G 
1 Ř0Ř 10 1Ř 0Ř0   7,5 Ň 

 
Kontaktní můstek Kontakt B: 

 Používá se na úpravu nosných betonových podklad , p ed aplikací sádrových 
omítek a st rek, na hladké a málo savé podklady, po vyschnutí výrazn  zvyšuje adhezi 
následných vrstev. 

 

Spot eba – 0,4 kg/mŇ 

Balení – Ň4 kg 

P ídržnost k podkladu – min 0,ň MPa 

Doba schnutí p i normálních podmínkách  

ĚŇ0°C, 65% relativní vlhkostiě – 1Ň hodin   

Reakce na ohe  – t ída B 

Hodnota pH – Ř-ř 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Kontaktní můstek 
Kontakt B [1] 



 
 

Sádrová omítka 016 G: 

 Používá se pro jednovrstvé strojní omítání všech klasických stavebních 
materiál  ve vnit ním prost edí, Zejména p i nízké relativní vlhkost je zkrácena doba 
zrání oproti klasickým jednovrstvým omítkám. Povrchová úprava gletováním – 
hlazením. 

Zrnitost – 0,7 mm 

Spot eba – 10 Kg/mŇ 

Doporučená tloušťka – 10 mm 

Objemová hmotnost – 1 Ň00 Kg/mň   

Voln  ložená dodávaná v sile 

Množství zám sové vody: 1 kg cca 0,ňŘ l 

 => 17 ň50 kg = 6 5řň l 

6.4.2 Doplňkový materiál 
Tabulka 2 - Spotřeba doplňkového materiálu 

 

Začišťovací profil okenní APU lišta s tkaninou ř mm: 

 Určená pro vytvo ení pevného, ale dilatujícího spoje s okenním rámem, 
zabra uje odtržení omítky od rámu okna nebo dve í. 

 

Obrázek 3 - Začišťovací okenní profil [ň] 

MůTERIÁL VÝM Rů MNOŽSTVÍ POT EBů 
CELKEM 

ůPU lišta ň41 m Ň,4 m/ kus 14ň ks 
Hliníkový roh s tkaninou 1 067 m Ň,5 m/ kus 4Ň6 ks / 17 balení 

Plastový omítník 1 166 m ň m/ kus ňŘř ks 
ůrmovací tkanina Vertex R 117 10Ř mŇ 55 mŇ/ balení Ň balení 
Univerzální zdící omítková sm s     

Zakrývací folie CQ Mask ňŇ5mŇ 4,Ň mŇ/kus ň balení 

Obrázek 2 - Silo, objem 
7,5 m3 [Ň] 



 
 

Hliníkový roh s výztužnou tkaninou 100x100 Vertex, délka 2,5 m: 

 Určená pro zpevn ní roh , zabra uje vzniku trhlin a umož uje snažší vytvá ení 
hran. 

 

Obrázek 4 - Rohová pozinkovaná lišta [4] 

Plastový omítník DN/22: 

 Slouží k vytvo ení rovného povrchu omítky, použití pro vnit ní i vn jší omítky. 

 

 

 

 

 

       Obrázek 5 - Plastový omítník [5] 

Sklotextilní armovací tkanina Vertex R 117: 

 Slouží ke zpevn ní, vyztužení povrchu omítky. V tomto p ípad  k vyztužení 
roh  okenních a dve ních otvor , a stropu. Nanáší se na vrstvu lepidla. 

 

Obrázek 6 - Sklotextilní armovací tkanina [6] 



 
 

Univerzální zdící a omítková sm s Cemix 001: 

Slouží pro zapravení nerozvností zdiva a vedení instalací. 

 

 

 

Zakrývací folie CQ Mask 2,1x20 m: 

Slouží k zakrývání ploch a jejich ochranu p ed pot ísn ním nebo poškozením. 

 

Obrázek 8 - Zakrývací folieCQ Mask [Ř] 

6.4.3 Doprava 

6.4.3.1 Primární 
 Voln  ložená omítková sm s bude na staveništ  dopravena silonosičem 
Mercedes-Benz ůctros ň4Ň1 K. Omítková sm s bude dopravena nákladním 
automobilem s cisternou Daf CF 400. Drobný stavební materiál bude p ivážen 
dodávkou Peguote Boxer Furgon LňHŇ. 

6.4.3.2 Sekundární 
 Materiál bude na staveništi p emisťován vysokozdvižným vozíkem, ručn , 
pomocí stavebních koleček, stavebním výtahem GEDů Ň00 Z a uvnit  objektu p ípadn  
paletovým vozíkem.  

6.4.4 Skladování 
 Objednaná voln  ložená sm s sádrové omítky bude skladována ve stacionárním 
silu. Nádoby se spojovacím m stkem budou skladovány v uzamykatelném skladu  
a musí být chrán ny p ed mrazem. Doba skladovatelnosti je 1Ň m síc . Lišty a omítníky 
musí být skladovány v suchu, podéln  na rovné podložce, aby nedošlo k jejich 

Obrázek 7 – Univerzální zdící a omítková 
směs Cemix 001 [7] 



 
 

deformaci. Výztužná tkanina bude skladována v rolích nastojato, chrán na p ed UV 
zá ením a tlakovým zatížením, které by zp sobilo trvalé deformace vláken. Zednické 
ná adí pro provád ní omítek bude uskladn no v uzamykatelných bu kách. 

6.5 Pracovní postup 

6.5.1 P íprava podkladu 
 P ed započetím prací musí být zkontrolován podklad pro omítání. Kontroluje se, 
zda je zdivo dostatečn  pevné, dotvarované a malta vyzrálá. Kontroluje se rovinnost 
podkladu Ňmetrovou latí, zda je podklad čistý, zbavený nečistot všeho druhu Ěmastnota, 
prach, výkv ty,…ě a zda není promrzlý. I p esto, že se podklad nezdá zaprášený,  
je doporučeno, aby byl i tak ometen suchou malí skou št tkou. Je nutné chránit okolní 
konstrukce proti post íkání kontaktním m stkem. 

 Minimáln  Ň4 hodin p ed samotným omítáním musí být dorovnány v tší spáry 
zdiva, prohlubn  a nerovnosti všude tam, kde by byla p ekročena maximální tloušťka 
vrstvy omítky a zapraveno vedení inženýrských sítí zdící maltou. 

6.5.2 Z ízení lešení 
 Pro provedení omítek stropu a ve Ň. výšce Ěnad 1,7 mě bude z ízeno pojízdné 
lešení ůltrex Pracovní ší ka lešení je 0,75 m a výška podlahy je 1,Ř m.  Toto lešení 
umož uje omítání do výšky ň,Ř m, což je pro daný objekt dostačující.  

6.5.3 Zakrytí oken 
 ůby se p edešlo zbytečnému zašpin ní výpln  oken, ale i okenního k ídla  
a rámu, provede se zakrytí t chto prvk  zakrývací folíí. Folie je opat ena papírovým 
lepicím páskem, který nepoškodí povrch okenního rámu, až se bude strhávat.  

6.5.4 Provedení kontaktního můstku 
 P ed nanášením strojních omítek se ošet í zdivo kontaktním m stkem, který  
po zaschnutí výrazn  zvyšuje adhezi následných vrstev. Nát r se nanáší nez ed ný, 
pouze ádn  promíchaný, pomocí válečku nebo št tce. P ed aplikací další vrstvy se musí 
nechat ádn  vyschnout. Nastává technologická pauza cca 1Ň hodin. 

6.5.5 Osazení omítníků, rohových a APU lišt  
 Na všechny vn jší rohy a hrany se osadí pozinkované rohové lišty, které slouží 
ke snazšímu provád ní hran, zpev ují rohy a chrání je p ed mechanickým poškozením  
a trhlinami. Požadovanou délku lišty vytvo íme pomocí n žek na profily. Lišty  
se osazují do malty stejného složení, jako je následná vrstva omítky. Lišty se vyrovnají 
do požadované polohy pomocí vodováhy a svinovacího metru. 

 Plastové okenní dilatační profily tvo í dilataci mezi omítkou a okenním rámem. 
Z lišty se odstraní lepicí pásek a osadí se na hranu okenního rámu. 

 Plastové omítníky budou sloužit k vytvo ení požadované rovinnosti omítky. 
Nejprve se na zdivu vytvo í maltové terče o pr m ru Ň50-ň00 mm, ustaví se vodováhou 
pop . olovnicí jejich svislý sm r, terče musí být v zákrytu, pokud nejsou, musí se část 



 
 

malty strhnout nebo naopak p idat. Mezi terče se nanese ve svislém sm ru pruh malty 
stejné konzistence jakou má následná vrstva, do kterého se osadí plastové omítníky. 
V p ípad  pot eby je možné omítníky p ipevnit i h ebíky nebo hmoždinkami. 
Vzdálenost mezi jednotlivými omítníky je max. 1,4 m a musí se vyrovnat ve svislém  
i vodorovném sm ru. Omítníky tvo í vodící pruhy pro strhávání nanášené omítky.  
Po zavadnutí malty je možné začít s nanášením omítky. 

6.5.6 Nanášení omítky 
 P ed započetím omítání se musí hadice a omítací stroj propláchnout vápenným 
mlékem. Sm s pro omítání bude zpracovávána v omítacím stroji. Ten je napojen  
na pneumatický dopravník Ěsilomatě a suchá sm s je tak dopravována ze sila  
do omítacího stroje pneumaticky. V omítacím stroji je sm s míchána na požadovanou 
konzistenci, která má být lehce plastická Ěpo nanesení na podklad by m la tém  
neznateln  stékatě.  

 Na zpevn ní stropu a vyztužení roh  se použije skelná vláknina Ětzv. perlinkaě 
s p esahem jednotlivých pruh  a návazností na svislé konstrukce o 100 mm na každou 
stranu. Na vyztužení roh  použijeme diagonální pásy armovací tkaniny o rozm rech 
ň00x600 mm. Pásy se p ikládají našikmo p ímo k rohu, s p esahem ň00 mm na každou 
stranu. Tkanina se vtlačí do čerstvé omítkové sm si tak, aby její poloha byla zhruba 
v 1/ň tloušťky vrstvy od horního líce celkové vrstvy. 

 Na podklad nanášíme sm s v jedné tloušťce Ě10 mmě v pruzích. Nanášení  
na st ny probíhá mezi omítníky v pruzích, od podlahy sm rem nahoru ve tvaru  
tzv. housenky.  Povrch se zarovná stahovací latí ĚH- laťě tzv. ,,do k íže“. Tím 
dosáhneme lepšího vyrovnání, než p i zarovnávání ,,do oblouku“. 

 

Obrázek 9 - Omítání stropu [10] 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Nanášení směsi omítací pistolí [11] 



 
 

 

Obrázek 11 - Srovnání omítky H-latí [12] 

  Z omítky se vyjmou plastové omítníky, a povrch omítky se vyspraví omítkou 
stejného stá í, jaká je použita v ploše. Tím se zabrání rozdílnému tuhnutí omítky.  

 Po úplném zatuhnutí omítky Ěomítka již odolá tlaku ruky, nezanechá na ní vodu 
a nelepí, ale lze v ní ud lat d lekě se povrch lehce zkropí vodou a rozfilcuje houbovým 
hladítkem. Po krátkém zatuhnutí se povrch vyhladí gletovací špachtlí do finální 
hladkosti. 

 

 

 Strojní omítání lze p erušit na max. 15 minut, p i delším p erušení je nutné 
omítačku i hadice vyčistit. Není dovoleno p idávat do sm si žádné pojiva nebo jiné 
p ísady. Maximální doba p erušení nanášení omítky je 15 minut, poté je nutné stroj  
i hadici vyčistit. Nastává technologická p estávka min 10 dní Ě1 den/1mmě. 

6.6 Personální obsazení 
 Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, zejména kv li práci ve výškách 
na lešení, budou seznámeni s technologickým postupem provád ní omítek a budou mít 
kvalifikaci v provád ní omítek. Po celou dobu výstavby je na stavb  p ítomen 
stavbyvedoucí, p ípadn  jím pov ený mistr, jehož úkolem je zadávání a kontrola 
provedené práce. Omítky budou provád t Ň pracovní čety. 

Obrázek 13 - Rozfilcování povrchu [12] Obrázek 12 - Gletování omítky [12] 



 
 

Tabulka 3 - Složení pracovní čety 

PROFESE POČET 
PRůCOVNÍK  NÁPL  PRÁCE 

Certifikovaný vedoucí 
omítká  1 Kontrola hotové sm si, kontrola 

provád né práce omítká  i d lník  

Omítká  Ň Osazení omítník , rohových a ůPU lišt, 
omítání 

Pomocný d lník Ň St ihání profil , úklidové práce, zakrytí 
otvor  a další pomocné práce… 

6.7 Stroje, ná adí a pomůcky BOZP 
Tato část je podrobn  zpracována v samostatné kapitole Ř – Návrh strojní sestavy. 

6.7.1 Stroje 
Silonosič Mercedes-Benz ACTROS 3421 K 

 Objem motoru – 11,ř mň 

 Pohon – Řx4 
 P ední náprava – Mercedes-Benz Ňx7,500 kg 
 Hnací náprava – Mercedes-Benz Ňx1ň,000 kg 
 Palivo – diesel, objem nádrže 400 l 

 

Obrázek 14 – Orientační rozměry silonosiče [2] 

Silodofukovač DAF CF 400 

 Pohon – Řx4 
 Palivo - nafta 
 Rozvor nápravy – 5,05 m 
 Zadní p evis – 1,65 m 
 Nosnost p ední náprava – ř 040 kg 
 Nosnost zadní náprava – 15 Řň5 kg 
 Nosnost celkem – Ň1 Ř75 kg 

 

 

 

      Obrázek 15 – Orientační rozměry cisterny [2] 



 
 

Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2 

 Motor – Ň.Ň HDi 1ň0k 
 Zdvihový objem – Ň 1řŘ cmň 
 Maximální výkon – ř6 kW / 1ň0 CEE 

p i ň 500 ot. / min 
 Emisní norma – EURO 5 
 Palivo – motorová nafta 
 Objem nákladového prostoru – 1ň mň 
 Provozní hmotnost – Ň 050 kg 
 Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
 Nejv tší povolená hmotnost – ň 500 kg 

 
Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 

Technické údaje: 
 Nosnost – Ň 000 kg 
 Výška zdvihu – ň m 
 Pohon – diesel 
 Obsluha – sedící 
 Počet kol – 4 
 Typ kol – nafukovací pneumatiky 

  

 
 

 

Stavební výtah Geda 200 Z       

 Nosnost – Ň00 kg 
 Max výška – 60 m 
 Rychlost zdvihu – Ň5 m/ min 
 Rozm r klece Ěd x š x vě – 1 Ň40 x Řň0 x 1 100 mm   
 Zastav ná plocha – 1,ŘxŇ,5 m 
 Hmotnost – ň65 kg  

 
   

 

 

  

 

      

Obrázek 16 - Dodávka Peguote Boxer 
Furgon 3 500 L3H2 [13] 

Obrázek 18 - Stavební 
výtah Geda 200 Z [14] 

Obrázek 17 - Vysokozdvižný vozík 
CPCD20-RW22 [24] 



 
 

Omítací stroj PTF G4 

 Dopravní vzdálenost: až 50 m 
 P íkon mísícího motoru: 5,5 kW Ňň0/400 V, 50 

Hz, 400 ot./min 
 Vzduchový kompresor: 0,ř kW 
 Výkon: cca Ň50 l/min 
 Rozm ry Ělxšxvě: 1 Ň00x7ň0x 1 550 mm 

 

 

 

 

Pneumatický dopravník M-TEC F 140 

 Výkon kompresoru: 140 mň/hod 
 P íkon motoru: 7,5 kW/ 400 V 50 Hz 
 Rozm ry Ělxšxvě: 1 050x550x650 mm 

 

 

 

 

Silo 

 Objem: 7,5 mň 

 Rozm ry Ělxšxvě: ŇxŇx4,ŘŇ m 
 Plocha pot ebná pro postavení: ňxň m 

 

 

 

 

 

6.7.2 Ná adí 
 Váleček, št tec, gletovací špachtle, n žky na st íhání profil , vodováha, 
svinovací metr, zednická lžíce, ocelové hladítko, stahovací Ňm lať, rychlob žný míchač, 
jemné molitanové hladítko, olovnice, pojízdné lešení ůltrex, provázek, zalamovací n ž, 
hadice k omítacímu stroji,omítací pistole,… 

Obrázek 19 - Omítací 
stroj PTF G4 [15] 

Obrázek 20 - Pneumatický 
dopravník M-TEC F 140 [16] 

Obrázek 21 - Silo, objem 7,5 
m3 [2] 



 
 

6.7.3 Pomůcky BOZP 
 Ochranná p ilba, pevná obuv, pracovní od v, ochranné brýle, reflexní vesta Ěp i 
pohybu po staveništiě, rukavice, respirátor. 

6.Ř Jakost a kontrola kvality 
Tato část je podrobn  zpracována v p íloze č. ň – Kontrolní a zkušební plán  
pro provád ní vnit ních omítek. 

6.Ř.1 Vstupní kontrola 
 Kontroluje se vjezd na staveništ , za ízení staveništ  – kapacita sklad , pop . 
meziskládka p i dodávce materiálu, hygienické zázemí pro personál, zpevn ná plocha 
sila. Musí být hotové svislé nosné konstrukce, vodorovné konstrukce, hrubé podlahy, 
musí být osazeny dve ní zárubn  a okenní rámy a k ídla. Objekt musí být zast ešen. 
P ed začátkem prací se kontroluje, zda jsou hotové veškeré rozvody instalací vodovodu, 
kanalizace, vytáp ní a elektrické energie vedené pod omítkou. Omítané zdivo musí být 
již dotvarované, zdící malta vyzrálá. Podklad pro budoucí omítání musí být suchý 
Ěvlhkost max. 4%ě, pevný Ěmin. 50 % z celkové pevnostiě, zbaven prachu, mastnoty, 
výkv t , p ípadn  jiných nečistot, nesmí být zmrzlý Ěvizuální kontrola, dotekem dlan ě. 
Teplota v interiéru a teplota povrchu musí být t i dny p ed omítáním minimáln  5°C. 

 P i p ejímce dodaného materiálu bude kontrolován požadovaný počet kus   
a správnost dodaného materiálu podle objednávky a projektové dokumentace. Materiál 
nesmí být poškozen. 

O provedené vstupní kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.Ř.2 Mezioperační kontrola 
 Mezioperační kontrola spočívá v pr b žném kontrolování provád né práce. 
Kontroluje se dodržení p edpis , které se týkají provád ní omítek, p ed nanášením 
omítky se kontroluje vyzrálost kontaktního m stku. Dále se kontroluje správná 
konzistence maltové sm si p i jejím nanášení Ěpo aplikaci by m la neznateln  stékatě, 
osazení výztužné tkaniny, tloušťka vrstvy omítky, zp sob strhávání a zarovnávání 
sm si, rovinnost povrchu, p ídržnost vrstvy k podkladu Ěpoklepem, odtrhom remě, 
svislost hran a kout  Ěolovnicí, vodováhouě. O jednotlivých mezioperačních kontrolách 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.Ř.3 Výstupní kontrola 
 Kontroluje se kvalita a jakost výsledného produktu. Vizuáln  se zkontroluje 
povrch omítek, jejich spojitost v ploše, zda na n m nevznikají nežádoucí mapy  
od nedokonalého zahlazení. M ením se kontroluje výsledná rovinnost povrchu Ňm latí. 
Maximální odchylky jsou Ň mm/Ňm lati. Kontroluje se kvalita provedení hran a roh , 
p edevším jejich p ímost a ostrost. Ke kolaudačnímu ízení se musí doložit certifikáty  
o shod  od dodavatel , pro všechny materiály dodané na stavbu. 

Výstupní kontrola bude zapsána do stavebního deníku. 



 
 

6.ř Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
Tato část bude podrobn  zpracována v kapitole ř – Bezpečnost a ochrana zdraví  
p i práci. 

 Pracovníci musí vykonávat pouze práci, která p ísluší jejich kvalifikaci. 
Pomocní pracovníci budou ádn  proškoleni. Všichni pracovníci budou seznámeni  
se správným technologickým postupem provád ní omítání, s používáním ochranných 
prost edk  a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti p i práci na staveništi. Každá 
osoba, která se bude pohybovat na staveništi, musí dodržovat bezpečnostní p edpisy,  
se kterými bude p edem seznámena. Pracovníci musí na pracovišti nosit ochrannou 
p ilbu a další ochranné pom cky, pracovní od v a obuv, a p i pohybu po staveništi musí 
nosit reflexní vestu. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci, konkrétn  provád ní omítek, vychází 
z následujících zákon  a na ízení vlády: 

Zákon č. 30ř/2006 Sb. o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i 
práci. [17] 

Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví p i práci na staveništích. [1ř] 

Na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. [Ň1] 

Na ízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobn jších požadavcích na pracovišti a pracovní 
prost edí. [ŇŇ] 

Na ízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  
p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. [Ň0] 

6.10 Ekologie 
 Podle zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb. o odpadech [1Ř] a podle vyhlášky ministerstva 
životního prost edí č. řň/Ň016 Sb. o katalogu odpad  [Ňň], bude ešeno nakládání  
se vzniklým odpadem. Na staveništi budou p istaveny kontejnery pro t íd ný odpad  
a budou pr b žn  odváženy podle pot eby. B hem výstavby m že dojít ke znečišt ní 
p ilehlé komunikace v d sledku zásobování staveništ . Stav komunikace bude 
kontrolován stavbyvedoucím, a v p ípad  pot eby bude zjednána náprava. B hem 
pracovní doby po celou dobu výstavby objektu, lze očekávat zvýšené zatížení hlukem, 
zp sobené zásobovacími vozy a stroji nezbytnými k realizaci výstavby. 

 

 

 



 
 

Tabulka 4 - Vzniklé odpady a způsob jejich likvidace 

NÁZEV KÓD ZP SOB 
LIKVIDůCE 

Sm sný komunální odpad Ň0 0ň 01 Odvoz na 
skládku 

Sklo, plasty a d evo obsahující nebezpečné látky 
nebo jsou jimi nečišt né 17 0Ň 04 Odvoz na 

skládku 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Recyklace 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly t mito látkami znečišt né 15 01 10 Odvoz na 

skládku 

Sm sné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 0ř 01, 17 0ř 0Ň a 17 0ř 0ň 17 0ř 04 Odvoz na 

skládku 

Kal ze septik  a žump Ň0 0ň 04 ČOV 
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10.1 Obecné informace 

10.1.1 Obecné informace o stavb  
 Jedná se o administrativní budovu firmy ControlTech, která je situována na 
stavební parcele k.č. Ř50/1Ň a Ř54/ř v Kolín , na ulici T ídvorská, ve východní části 
m sta. Terén je rovinný.  Objekt je nepodsklepený, má dv  nadzemní podlaží a výška 
objektu je ř,17 m. Zastav ná plocha objektu je 1050,5 mŇ a obestav ný prostor  
cca 11 600 mň. V objektu se nachází halové i samostatné kancelá e. Konstrukční výška 
místností je ň,76 m a sv tlá výška místností je ň,Ň m. Objekt se nenachází v ochranném 
pásmu ani v chrán né oblasti. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce 
a nemá tedy vliv na výstavbu. Ochrana proti pronikání radonu je zajišt na hydroizolací 
z folie ůlkorplan tl. 1,5 mm Ěst ední radonové rizikoě. Objekt je již napojen na veškeré 
inženýrské sít . Podrobn jší popis ešeného území je uveden v technické zpráv  
stavebn  technologického objektu. 

 Objekt je navržen z betonových tvárnic EKO BET tloušťky ň00 mm, které tvo í 
obvodové a vnit ní nosné zdivo, a z prefabrikovaných betonových sloup  o rozm rech 
ňŘ0xňŘ0 mm. Vodorovné konstrukce tvo í betonové trámce a vložky  EKO BET 
s nabetonávkou o celkové tloušťce Ň50 mm, a sp ažený ocelobetonový strop 
z trapézových plech  nesených ocelovými válcovanými profily tvaru I a nabetonávky 
z betonu C 16/Ň0. Podpory pro uložení trámc  tvo í prefabrikované pr vlaky. Vnit ní 
nenosné konstrukce tvo í sádrokartonové p íčky Knauf r zných tloušt k a vlastností,  
a systémové p íčky Liko. Zast ešení objektu je jednoplášťovou plochou st echou  
se sklonem 1 %. Základy tvo í dvoustup ové monolitické pasy a prefabrikované 
dvoustup ové patky. Schodišt  je železobetonové monolitické. 

10.1.2 Obecné informace o procesu 
 V objektu budou zhotoveny sádrokartonové p íčky Knauf v n kolika 
provedeních. Všechny p íčky mají dvojité oplášt ní, tloušťku jedné desky 1Ň,5 mm  
a hranu desky typu HRůK Ěpodélná p lkulat  zplošt láě. Liší se vlastní tloušťkou a tím 
i tloušťkou izolace. Dále se liší druhem desek, podle vlastností na n  kladených. Budou 
použity desky Knauf White, vhodné do suchých prostor  s relativní vlhkostí vzduchu 
65% p i Ň0°C, desky Knauf Red, které se používají v p ípad  požadavku na požární 
odolnost konstrukce nebo p i použití jako ochrany konstrukce p ed požárem, dále desky 
Knauf Green používané v p ípad  relativní vlhkosti v interiéru do 75%, p íp.Ř5 %  
po dobu kratší než 10 hodin nebo 100% po dobu kratší než Ň hodiny, a jako poslední 
desky Knauf Red Green spl ující současn  požadavek na požární ochranu konstrukce  
a její umíst ní v prostoru se zvýšenou relativní vlhkostí viz. Knauf Green. P íčky budou 
zhotoveny v tloušťkách 100 mm, 150 mm, Ň05 mm a ň60 mm.  

10.2 P ipravenost a p edání pracovišt  

10.2.1 P ipravenost stavby 
 P ed zahájením prací musí být dokončeny svislé nosné konstrukce, vodorovné 
konstrukce, konstrukce zast ešení a hrubé podlahy, tedy kompletn  hrubá stavba. Dále 
budou vyzrálé omítky a osazeny rámy pro výpln  otvor  i samotné výpln  Ěokenní 
k ídlaě. 

 P ed samotným vytyčením polohy p íček je nutná kontrola kvality provedení 
svislých konstrukcí, podlahy a stropu, p edevším jejich rovinnost Ěomítky 1 mm/Ň m 
lati, stropní konstrukce, hrubá podlaha Ň mm/Ňmě. 



 
 

10.2.2 P ipravenost staveništ  
 Staveništ  bude po celém svém obvodu odd leno od ve ejných prostor mobilním 
oplocením do výšky Ň m. P íjezd na staveništ  bude umožn n z jižní strany staveništ , 
z ulice T ídvorská. P íjezdová cesta bude opat ena na vjezdu na staveništ  
uzamykatelnou bránou, zabra ující nepovolenému vstupu osob na staveništ . Zásobu 
vody bude zajišťovat nov  zbudovaná p ípojka z ve ejné vodovodní sít . 
Vnitrostaveništní komunikace bude tvo it recyklovaná zhutn ná stavební drť tloušťky 
Ň00 mm. Bude použita frakce suťového recyklátu ňŇ-64. Ší ka komunikace bude ň m 
Ějednosm rnáě. Na staveništi bude z ízeno bu kovišt , které bude obsahovat bu ku  
pro stavební dozor umíst nou u vstupu na staveništ , bu ku sloužící jako kancelá  
stavbyvedoucího, bu ky hygienického zázemí, mobilní toaletu TOI TOI, šatny a bu ky 
sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu. 

10.3 Obecné pracovní podmínky 
 P íjezd na staveništ  bude umožn n z jižní strany staveništ , z ulice T ídvorská. 
Jedná se o stávající m stskou asfaltovou silnici, dvouproudou, širokou 7,5 m. Kolmo  
na ulici T ídvorskou navazuje dvouproudá asfaltová silnice, v současné dob  končící  
na začátku pozemku, široká 7,5 m, tedy dostatečná pro zásobování staveništ .  
Pro vnitrostaveništní dopravu bude vybudována provizorní komunikace ze zhutn ného 
stavebního recyklátu tloušťky Ň00 mm a frakce ňŇ-64. Ší ka komunikace bude ň m. 
Komunikace bude dostatečn  pevná pro pojezd nákladních automobil  a jiných vozidel 
pot ebných pro výstavbu. Základní hygienické podmínky bude zajišťovat mobilní 
toaleta TOI TOI Fresh s umyvadlem.  

10.3.1 Pracovní podmínky procesu 
 Práce smí být provád ny pouze za teploty podkladu vyšší než +5°C a p i 
stabilizované relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Je doporučeno, aby byla udržována stálá 
teplota a relativní vlhkost vzduchu v místnosti minimáln  dva dny p ed začátkem  
a po ukončení tmelení proto, aby se p edešlo vzniku trhlin, které hrozí p i prudkých 
zm nách teplot a vlhkosti. Teplota vzduchu p i tmelení je požadována +10 °C. Dále  
je stanovená maximální relativní vlhkost vzduchu p i montáži desek na Ř0 %. 

10.4 Materiál 

10.4.1 Hlavní materál 
Podrobný výkaz vým r viz samostatná kapitola 4 – Výkaz vým r 

Tabulka 1 - Spotřeba sádrokartonových desek Knauf včetně ztratného 10 % 

MůTERIÁL ROZM RY 
[mm] 

PLOCHů/
1 DESKů 
[mŇ] 

POT EBNÁ 
PLOCHů 
[mŇ] 

POČET 
DESEK 
[ks] 

MNOŽSTVÍ 
/1 PůLETů 
[ks] 

POČET 
PůLET 
[ks] 

Deska 
KNůUF 
White 

1 Ň50 x ň 000 ň,75 1 010 Ň70 56 5 

Deska 
KNůUF Red 1 Ň50 x Ň 000 Ň,5 Ň7ř 11Ň 46 ň 

Deska 
KNůUF 

1 Ň50 x ň 000 ň,75 Ř0Ř Ň16 56 4 



 
 

Green 

Deska 
KNůUF Red 
Green 

1 Ň50 x Ň 000 Ň,5 4Ň7 171 56 ň+ň 
desky 

 

Deska Knauf White: 

Sádrokartonové desky, které tvo í oplášt ní kovové podkonstrukce p íčky, vhodné  
do suchých prostor  s relativní vlhkostí vzduchu 65% p i Ň0°C. 

Typ hrany – HRůK 

Rozm ry Ěš x l x dě – 1 Ň50 x ň 000 x 1Ň,5 
mm     

Hmotnost 1 desky – ňň,75 kg   

T ída reakce na ohe  – ů1 

Faktor propustnosti vodní páry – 10 

      
          Obrázek 1 - desky Knauf White [1]

       
       

      

 

Obrázek 2 - typ hrany HRAK [2] 

Deska Knauf Red: 

Sádrokartonové desky, které tvo í oplášt ní kovové podkonstrukce p íčky, vhodné 
v p ípad  požadavku na požární odolnost konstrukce nebo p i použití jako ochrany 
konstrukce p ed požárem. 

Typ hrany – HRůK 

Rozm ry Ěš x l x dě – 1 Ň50 x Ň 000 x 1Ň,5 
mm  

Hmotnost 1 desky – ŇŇ,5 kg 

T ída reakce na ohe  – ů1 

 

Deska Knauf Green: 

Sádrokartonové desky, které tvo í oplášt ní kovové podkonstrukce p íčky, vhodné 
v p ípad  relativní vlhkosti v interiéru do 75%, p íp. Ř5 % po dobu kratší než 10 hodin 
nebo 100% po dobu kratší než Ň hodiny. 

Obrázek 3 - desky Knauf Red [3] 



 
 

Typ hrany – HRůK 

Rozm ry Ěš x l x dě – 1 Ň50 x ň 000 x 1Ň,5 mm 

Hmotnost 1 desky – ň4,5 kg 

Reakce na ohe  – ů1 

Faktor propustnosti vodní páry – 1Ř,5 

 

 

Deska Knauf Red Green: 

Sádrokartonové desky, které tvo í oplášt ní kovové podkonstrukce p íčky, spl ující 
současn  požadavek na požární ochranu konstrukce a její umíst ní v prostoru  
se zvýšenou relativní vlhkostí viz. Knauf Green. 

Typ hrany – HRůK 

Rozm ry Ěš x l x dě – 1 Ň50 x Ň 000 x 1Ň,5 mm  

Hmotnost 1 desky – Ň5,5 kg 

Faktor propustnosti vodní páry – 1Ř,5 

T ída reakce na ohe  – ů1 

 

Podrobný výkaz vým r viz. samostatná kapitola 4 – Výkaz vým r 

Tabulka 2 - Spotřeba doplňkového materiálu včetně ztratného 5-10 % 

MůTERIÁL ROZM RY 
[mm] 

DÉLKů 
PROFILU 
[mm] 

POT EBNÁ 
DÉLKů       
[m] 

POČET 
PROFIL  
[ks] 

MNOŽSTVÍ
/1 BůLÍK          
[ks]    
malý/velký 

POČET 
BůLÍK  
[ks] 

PROFIL  
UW 50 50/40 4 000 ň66 řŇ 1Ň/- Ř 

PROFIL  
UW 100 100/40 4 000 46 1Ň Ř/- Ň 

PROFIL  
CW 50 50/50 ň 500 1ň5 ňř Ř/- 5 

PROFIL  
CW 50 50/50 4 000 řň6 Ňň5 -/1ŇŘ Ň 

PROFIL  
CW 100 75/50 4 000 146 ň7 Ř/- 5 

PROFIL Uů 50/40 ň 000 174 5Ř 6/- 10 

 

Obrázek 4 - desky Knauf Green[4] 

Obrázek 5 - desky Knauf Red Green [5] 



 
 

Profil UW: 

Profily, které slouží k založení p íčky, osazují se a kotví na podlahu a strop. Společn  
s CW profily tvo í podkonstrukci p íčky. 

Rozm ry Ěš x v x dě – 50/100 x 40 x 0,6 mm 

Hmotnost 1 profilu ší ky 50 / 100 mm délky 4 mm – Ň,ňŇ / 
ň,ŇŇ kg 

Reakce na ohe  – ů1  

 

Profil CW: 

Nosné profily p íčky, které slouží jako montážní profily pro upevn ní oplášt ní p íčky 
deskami Knauf. 

Rozm ry Ěš x v x dě – 50/75 x 50 x 0,6 mm 

Hmotnost 1 profilu CW 50 délky ň 500 / 4 000 mm – Ň,4Ň / Ň,76Ř kg 

Hmotnost 1 profilu CW 100 délky 4 000 mm – ň,6Ř kg 

Reakce na ohe  – ů1 

  

 

 

 

 

Obrázek 7 - CW profil [7]  

Profily UA: 

Slouží k vytvo ení zárubní dve ního otvoru. Použití t chto profil  je vyžadováno 
z d vodu vysoké výšky p íček a nárok  na protipožární ochranu. 

Rozm ry Ěš x v x dě – 50 x 40 x Ň,0 mm 

Hmotnost 1 profilu – 5,4ř kg 

D rování – jedno adé 

Reakce na ohe  – ů1 

 

        Obrázek 8 - UA profil [Ř] 

 

Obrázek 6 - UW profil [6] 



 
 

Podrobný výkaz  vým r viz. samostatná kapitola 4 – Výkaz vým r 

Tabulka 3 - Spotřeba izolace ze skelné vlny včetně ztratného 10 % 

MůTERIÁL ROZM RY 
š x tl. [mm] 

DÉLKů 
[mm] 

POT EB. 
PLOCHů 

[mŇ] 

PLOCHů 
/ 1 ROLE 

[mŇ] 

POČET 
ROLÍ 
[ks] 

POČET 
ROLÍ/1 

PůLETů 
[ks] 

POČET 
PůLET 

[ks] 

IZOLůCE 
TI 140T 6Ň5 X 40 1Ň 500 546 15,6ň ň5 Ň4 Ň 

IZOLůCE 
TI 140T 6Ň5 X 60 7 500 Ř6 ř,ňŘ 10 Ň4 1 

 

Izolace ze skelné vlny: 

Izolace sádrokartonových p íček primárn  určená jako zvukopohltivá, má ale i výborné 
tepeln  izolační vlastnosti. Umíst ná voln  mezi rošt p íček. 

Rozm ry Ěš x l x dě – 6Ň5 x 1Ň 500 / 7 500 x 40 / 60 mm 

T ída reakce na ohe  – ů1 

Součinitel tepelné vodivosti λD - 0,0ň6 W/mK 

Tepelný odpor R p i tloušťce 40 / 60 mm –  

1,1 / 1,65 mŇK/W  

Odpor p i proud ní vzduchu ůFR - ≥5,0 Kpa.s/mŇ 

10.4.2 Doplňkový materiál 
Podrobný výkaz  vým r viz. samostatná kapitola 4 – Výkaz vým r 

Tabulka 4 - Spotřeba doplňkového materiálu včetně ztratného 5-10 % 

MůTERIÁL MNOŽSTVÍ POČET BůLENÍ 
[ks] POZNÁMKů 

Patka pro usazení Uů profil  k 
zárubním Ňř ks Ňř 

Sada pro jedny zárubn  
obsahuje 4 konzoly, 10 

hmoždinek 

Rychlošroub TN Ň5 10 Ňň1 ks 11 Ztratné 5% 

Rychlošroub TN ň5 ň 410 ks 4 Ztratné 5% 

Tmel TRENWůNDKITT ŘŇ Řň0 ml Ř 
Ztratné 10 %, balení 

obsahuje Ň0 náplní po 550 
ml 

Natloukací hmoždinka K6/ň5 1 Ň04 1ň Ztratné 10 % 

Tmel Uniflott 417 kg 17 Ztratné 10 % 

Tmel Fungenfüller Leicht 1 11Ň kg 44 Ě1 paleta + Ňksě Ztratné 10 % 

Obrázek 9 - izolace TI 140 T [ř] 



 
 

Tmel Uniflott Finish 1 16Ň kg 15ň Ěň paletyě Ztratné 10 % 

Páska ůLUX Ň5Ň m ř Ztratné 10 % 

Papírová výztužná páska 1 ŇŘ1 m ň Ztratné 10 %, balení 
obsahuje Ň0 rolí po Ňň m 

Skelná výztužná páska 1 7Ň7 m Ň Ztratné 10 %, balení 
obsahuje 40 rolí po Ň5 m 

Plastový úhelník 5Ň m Ň Ztratné 5% 

Záv sný díl 16 ks   

 

Patka pro usazení UA profilů: 

Patka slouží pro spojení Uů profil  s CW profily na podlaze a strop . 

 

Obrázek 10 - patka pro usazení UA profilů [10] 

Rychlošroub TN 25: 

Slouží k p ipevn ní sádrokartonových desek k CW profil m. 

 

Obrázek 11 - rychlošroub TN 25 [11]  

 

Tmel Trenwandkitt: 

Slouží k p ipojení profil  k ohraničujícím konstrukcím s akustickými a protipožárními 
požadavky. Nanášen pomocí pistole. 

 

Obrázek 12 - tmel Trenwandkitt [12] 



 
 

Natloukací hmoždinka K6/35: 

Slouží k p ipojení UW a CW profil  ke konstrukci podlahy, st ny a stropu. 

 

Obrázek 13 - natloukací hmoždinka K6/35[13] 

Tmel Uniflott: 

Sádrový tmel, který slouží k tmelení sádrokartonových desek Ěspár, hlaviček 
spojovacích materiál ě bez použití výztužné pásky. 

 

Obrázek 14 - tmel Uniflott [14] 

Tmel Fugenfüller Leicht: 

Sádrový tmel, který slouží k základnímu tmelení sádrokartonových desek p i použití 
výztužné pásky. 

 

Obrázek 15 - tmel Fugenfüller Leicht [15] 

 

 

 



 
 

Tmel Uniflott Finish: 

Tmel určený pro finální st rkování k dosažení požadovaného stupn  kvality QŇ. 

 

Obrázek 16 - Tmel Uniflott Finish [41] 

Výztužná páska Alux: 

Flexibilní páska z kombinace papír-hliník, která bude použita v koutech p íček,  
aby bylo zabrán no vzniku trhlin v této oblasti. 

 

Obrázek 17 - výztužná páska Alux [16] 

Papírová výztužná páska: 

Vkládá se do ezných spár sádrokartonových desek. 

 

Obrázek 18 - papírová výztužná páska [17] 

Skelná výztužná páska: 

Vkládá se do spár sádrokartonových desek s protipožárními požadavky. 

 

Obrázek 19 - skelná výztužná páska [1Ř] 



 
 

Plastový úhelník: 

Slouží k ochran  roh  p ed mechanickým poškozením. 

 

Obrázek 20 - plastový úhelník [1ř] 

10.4.3 Doprava 

10.4.3.1 Primární 
 Sádrokartonové desky, izolace, p ípadn  další materiál p evážený na paletách, 
bude dovážen nákladním automobilem MůN Ň6.ň64 s hydraulickou rukou. Drobn jší  
a dopl kový materiál bude dopravován dodávkou Peguote Boxer Furgon LňHŇ. 
Sádrokartonové desky mohou být p epravovány max. ve ň blocích na sob , zajišt né 
ocelovou páskou. 

10.4.3.2 Sekundární 
 Materiál bude na staveništi p emisťován pomocí vysokozdvižného vozíku, 
ručn , pomocí stavebních koleček, stavebního výtahu GEDů Ň00 Z, desky pomocí 
držáku desek a uvnit  p ípadn  paletovým vozíkem.  

10.4.4 Skladování 
 Palety s deskami a izolací budou po p evozu dočasn  uloženy na zpevn né 
odvodn né ploše, chrán né plachtou p ed pov trnostními vlivy, a v co nejkratší dob  
budou p emíst ny a skladovány na suchém a rovném podkladu, chrán ny p ed 
pov trnostními vlivy. Skladovány budou uvnit  objektu a bude zajišt no pr b žné 
zásobování, aby byl zachován dostatečný pracovní prostor. Izolace se bude skladovat 
rozbalená, ve stozích. UW, CW profily, dopl kový materiál a ná adí pot ebné  
pro provád ní p íček, bude skladován v uzamykatelném, suchém skladu, chrán ném 
p ed pov trnostními vlivy a odcizením. Profily se nejprve ádn  rozt ídí a poté se budou 
skladovat naležato, na d ev ných hranolcích umíst ných na krajích a uprost ed tak,  
aby nedošlo k deformaci profil  pr hybem. Tmely budou také skladovány 
v uzamykatelném skladu, na d ev ném roštu, chrán ny p ed mrazem.  

10.5 Pracovní postup 

10.5.1 Kontrola p edešlých prací 
 P ed vytyčením p íček musí být provedena kontrola p edešlých prací. Kontroluje 
se rovinnost a svislost obvodového a vnit ního omítnutého zdiva. Dále se kontroluje 
vodorovnost a rovinnost stropní a hrubé podlahové konstrukce. Musí se také 
zkontrolovat, jestli jsou omítky dostatečn  suché, vyzrálé, kontroluje se vlhkom rem. 

10.5.2 Vytyčení polohy p íčky 
 Pomocí svinovacího metru se vym í poloha p íčky a pomocí značkovací š ry 
se vyznačí na podlaze, st nách i strop  budoucí poloha p íčky. Skutečná poloha musí 
souhlasit s projektovou dokumentací. Hrana UW profilu však není skutečná tloušťka 



 
 

p íčky, proto je nutné nezapomenout p ipočítat i tloušťku desek oplášt ní. U p íček 
W11Ň je celková tloušťka = ší ka UW profilu 50/75 mm + ŇxŇx1Ň,5 mm, u p íček 
W115 je celková tloušťka = Ňx ší ka UW profilu 75 mm+ŇxŇx1Ň,5 mm a u p íčky 
W116 je celková tloušťka = Ňx ší ka UW profilu 50 mm + ŇxŇx1Ň,5 mm + instalační 
prostor Ň10 mm. Dále se také vyznačí p ípadná poloha dve ního otvoru, pokud  
se v p íčce bude nacházet. 

 
Obrázek 21 - Vyznačení budoucí polohy příčky [20] 

10.5.3 Osazení UW profilů na podlahu a strop 
 Nejd íve si rozm íme pot ebné délky profil  a pomocí n žek na plech profily 
zkrátíme na požadovanou délku. Vodící UW profily opat íme na zadní stran  t snícím 
tmelem Trennwandkitt. Tmel se nanáší ve dvou pruzích, ve tvaru tzv. housenky.  
Po vytlačení tmelu z pistole se odst ihne šikmo. Povrch, na který se budou profily 
osazovat, musí být zbaven prachu, mastnoty a dalších nečistot zhoršujících p ilnavost 
tmelu k povrchu. Profily osadíme na podlahu a strop podle vytyčené polohy a upevníme 
natloukacími hmoždinkami K 6/ň5. Vzdálenost mezi jednotlivými hmoždinkami  
je určena podle výšky st ny. Pro st ny vyšší než ň m je vzdálenost 500 mm, minimáln  
však ň upevn ní na délku profilu. První p ipojení v rozích je max. Ň0 mm od kraje. 

 

Obrázek 22 - osazení UW profilů na podlahu a strop [21] 

 U p íčky W116 je vzdálenost mezi jednotlivými hmoždinkami 1000 mm,  
avšak min. ň upevn ní na délku profilu. 

10.5.4 Osazení CW profilů 
 Nejd íve si rozm íme pot ebné délky profil  a pomocí n žek na plech profily 
zkrátíme na požadovanou délku. Profil p ipevn ný k postraní st n  se osazuje stejným 
zp sobem jako UW profily, včetn  t snícího tmelu Trennwandkitt. Mezilehlé CW 
profily v požadovaných délkách se rozmístí mezi vodorovné podlahové a stropní UW 



 
 

profily, v osových vzdálenostech max. 6Ň5 mm. Délka profilu je vždy o 10-15 mm 
kratší, než je sv tlá výška mezi UW profily. Je to z toho d vodu, aby byla umožn na 
dilatace p i dodatečném pr hybu stropu, a nedošlo k op ení stropu do st ny a tím  
ke následnému poškození p íčky. Profily jsou ukládány mezi UW profily voln , nejsou 
p išroubované. Ve spodní části se opírají o dno UW profilu, v horní části musí být 
dodržen minimální p esah CW profilu p es stropní UW profil. Profily se kladou  
ve sm ru montáže sádrokartonových desek oplášt ní. 

 U instalační p íčky W116 se svislé CW profily vzájemn  spojují 
sádrokartonovou deskou tloušťky min. 1Ň,5 mm, výšky ň00 mm a ší ky v závislosti  
na rozteči CW profil . 1. deska se k CW profil m p išroubuje ve vzdálenosti  
cca 750 mm od podlahy. Vzdálenost mezi jednotlivými deskami je cca 600 mm. Desky 
se šroubují ň rychlošrouby TN Ň5 ke každému CW profilu.  

       
Obrázek 23 - osazení CW profilů [20]    Obrázek 24 - spřažení CW profilů [22] 

10.5.5 Osazení úchytů pro zav šení sanitární techniky 
 Zárove  s osazováním CW profil  se osazují i díly pro zav šení sanitární 
techniky. Nejprve se osadí CW profily v p edepsaných roztečích a poté se mezi n  vloží 
záv sný díl. Díl se musí vyvážit p esn  do svislé polohy vodováhou. Poté se ukotví p es 
UW profily k podlaze pomocí šroub  a hmoždinek, a k p ilehlým CW profil m  
se ukotví pomocí nýt . Počet upev ovacích prost edk  určuje výrobce záv sných díl . 
Poté se postupuje b žným zp sobem. 

 
Obrázek 25 - osazení dílů sanitární techniky [23] 

 



 
 

10.5.6 Vytvo ení zárubní dve í 
 Ocelové zárubn  budou zhotoveny z profilu Uů 50, z ocelového plechu  
tl. Ň mm. Podle vytyčené polohy budoucího dve ního otvoru na podlaze se osadí patky 
na podlahu a strop do UW profil  a p ipevní se pomocí Ň hmoždinek ke konstrukci 
podlahy a stropu. Patky slouží k osazení Uů profil  k zárubním. Po p ipevn ní patek  
se do nich osadí svislé Uů profily a p ekontroluje se jejich svislost. P eklad  
nad dve ním otvorem je vytvo en na stavb  z ocelového CW profilu na koncích 
ohnutého sm rem nahoru a p ipevn ného k Uů profil m. Do nadpraží se osadí CW 
profily pro p ipevn ní desek. V závislosti na ší ce otvoru se osadí 1, Ň, p ípadn  více 
profil . Spáry mezi deskami se umisťují vždy nad dve ním otvorem, minimáln  150 
mm od stojiny, nikdy v oblasti stojiny. Vzdálenost a typ upev ovacích prost edk   
pro uchycení zárubn  dve í p edepisuje v montážní dokumentaci výrobce zárubní. 

     
Obrázek 26 - Provedení spár v oblasti dveřního otvoru Obrázek 27 - Schéma vytvoření dveřního 
[22]       otvoru [22] 

10.5.7 Zabudování elektrokrabic 
 Zásuvky, rozd lovače, vypínače apod. se mohou v p íčce umísťovat kdekoliv, 
avšak nesmí být umíst ny Ň naproti sob  z požárního a akustického hlediska Ěmin. Ň00 
mm od sebeě. Otvory se po rozm ení na desce vytvo í diamantovým záhlubníkem. 
Tloušťka izolace po osazení elektrokrabic nesmí být menší než ň0 mm a izolace musí 
p esahovat min 500 mm na každou stranu elektrokrabice. V tomto p ípad  se p esah 
izolace eší pouze u p íček W116 na stran , která není opat ena izolací celoplošn .  
U ostatních p íček je izolace uložena celoplošn . Vzniklé otvory se musí dot snit 
tmelem Uniflott. 

 

 

 

 

    Obrázek 28 - vytvoření otvorů v SDK desce [24] 



 
 

10.5.Ř Oplášt ní první strany p íčky 
 S oplášt ním začínáme deskou plné ší ky Ě1 Ň50 mmě kladenou svisle. Délku 
desky upravíme zalamovacím nožem. Desku p iložíme ke konstrukci p íčky  
a p išroubujeme k profil m. Deska se klade na osu profilu. Deska se šroubuje pouze 
k CW profil m! Ke šroubování se používají rychlošrouby TN Ň5. U dvojitého oplášt ní 
lze rozteč šroub  rozší it z Ň50 mm na 750 mm. Šroubování se provádí od st edu desky 
nebo od jednoho kraje desky k protilehlému okraji, aby se p edešlo pnutí desky. Šrouby 
musí být umíst ny kolmo k desce, nevhodn  provedené upev ovací prost edky musí být 
odstran ny a nahrazeny pln  funkčními a správn  upevn nými p ipev ovacími 
prost edky ve vzdálenosti 40-50 mm od p vodních. V p ípad , že desky nemají 
požadovanou délku p es celou sv tlou výšku místnosti a používají se desky krácené 
délky, nesmí být délka desky menší než 400 mm. Nesmí se také použít dv  krácené 
desky nad sebou nebo vedle sebe, vždy se musí proložit deskou b žné délky. Desky 
musí být odsazeny od podlahy o cca 10 mm z d vodu eliminace možných nerovností 
povrchu, které by zp sobily vychýlení plášt né desky. Vzniklá mezera se následn  
dotmelí tmelem Trennwandkitt.  

Po provedení oplášt ní provede tmelení stupn  jakosti QŇ. Zatmelí pouze svislé spáry 
jednotlivých desek a ezné hrany s výztužnou páskou. Stupe  kvality povrchu  
QŇ vychází ze stupn  Q1, který nevyžaduje u spodní vrstvy dvojitého oplášt ní 
p est rkování hlaviček p ipev ovacích prost edk . V p ípad  požárních p íček se však 
tmelí veškeré spáry, včetn  hlaviček p ipev ovacích prost edk .  Zatmelení se provede 
st rkovou hmotou Uniflott Ě Fugenfuller Leichtě, která se zpracuje ve vhodné nádob  
tak, že se max. Ň,5 kg sm si p isype do 1,Ň l čisté vody. Voda se nechá následn   
Ň-ň min. nasáknout, dokud nevznikne smetanová konzistence. Sm s se poté vtlačí do 
spáry pomocí špachtle a následn  se vyhladí. P ípadnou p ebytečnou hmotu odstraníme  
po cca 40 minutách. Doba zpracovatelnosti sm si cca 45 min. od vsypání sm si  
do počátku tuhnutí. 

 Zpracování hmoty Furgenfüller Leicht – vsypávání sm si do nádoby s čistou 
vodou Ěmax. cca Ň,5 kg na 1,ř l vody a zamíchá se zednickou lžící do požadované 
konzistence. 

    
Obrázek 29 - opláštění 1. Strany [20]  Obrázek 30 - tmelení spár [25] 

 Po zaschnutí tmelu se provede oplášt ní druhou vrstvou desek. Postupuje se tak, 
že první deska má poloviční ší ku, aby došlo k p ekrytí spár první vrstvy desek plochou 
desky druhé vrstvy oplášt ní. Kladení desek se musí provád t tak, aby nevznikly 
k ížové spáry, to platí i u první vrstvy oplášt ní. Rozteč šroub  TN ň5 je Ň50 mm. 



 
 

P etmelení se provádí stejným zp sobem jako u p edchozí vrstvy, avšak zde už se musí 
p est rkovat všechny spáry i hlavičky šroub . V p ípad  upravených desek a tím 
vznikem ezných hran, se do spáry vkládá papírová výztužná páska. Klade se do vrstvy 
tmelu Fugenfuller Leicht a zakrývá se další vrstvou v tší ší ky stejného tmelu.  
U protipožárních p íček se vkládá skelná páska do všech vzniklých spár. Pro spln ní 
stupn  jakosti QŇ se následn  provede finální st rkování,v trochu v ší ší ce než u stupn  
Q1, kterým zarovnáme spárované plochy do roviny s deskou. Na finální tmelení  
se použije tmel Uniflott Finish. V p ípad  pot eby se povrch po vytvrzení upraví 
jemným hlazením hladítkem s brusnou m ížkou Ěcca 5 hodin/1 mm tloušťky vrstvyě.  
Je nutné dbát na to, aby p i brousení nedošlo k poškození výztužné pásky nebo lícního 
kartonu desky. U ploch, které budou opat eny obkladem, se neprovádí hlazení spár  
a není vyžadováno p est rkování upev ovacích prost edk .  

 
Obrázek 31 - vazba 2. vrstvy opláštění [22] 

10.5.ř Vedení instalací a vložení izolace 
 V CW profilech vytvo íme pot ebné otvory pro vedení elektroinstalací ohnutím 
na ezaného plechu ve tvaru H, p ípadn  jiným otvorem vytvo eným v kombinaci s  
H-otvorem. Otvory by m ly být umíst ny ve stejné výšce, aby se dalo snadn ji vést 
instalace a neprodlužovala se zbytečn  jejich délka. U CW profil  50 smí být pouze 
jeden otvor v profilu, u CW profil  75 smí být Ň otvory na 1 profil. Instalace se nesmí 
vést voln  v UW profilu. Po dokončení vedení instalací m žeme vkládat izolaci. 
Tloušťka izolace se shoduje s ší kou profil , není tedy nutné izolaci p ipev ovat 
samolepícím trnem nebo oboustrannou samolepící páskou, izolace se pouze vtlačí mezi 
svislé profily. Izolaci klademe t sn  k sob , aby mezi nimi nevznikaly mezery a nedošlo 
ke zhoršení akustických vlastností. 

   

 

 

 

 

 

Obrázek 32 - ohnuté H-otvory pro vedení                                                
 elektroinstalací [26] 

       

        Obrázek 33 - vložení izolace mezi  
         CW profily [27] 



 
 

10.5.10 Oplášt ní druhé strany 
 V p ípad  že byla provedena kontrola rozvod , m žeme p ejít k zakrytí 
konstrukce. První vrstva oplášt ní druhé strany se začíná klást ze stejného místa jako 
první vrstva oplášt ní první strany, avšak s použitím poloviční ší ky desky, aby došlo 
k p ekrytí spáry první vrstvy oplášt ní první strany. Desky jsou op t p išroubovány 
pouze k CW profil m, v osové vzdálenosti 750 mm, krácené desky se nesmí klást  
nad sebe, nesmí vznikat k ížové vazby a svislé spáry desek se zatmelí sádrovým tmelem 
Uniflott ĚFugenfuller Leichtě. 

 
Obrázek 34 - opláštění 2. strany příčky [22] 

 Po zaschnutí tmelu se provede oplášt ní druhou vrstvou desek. Postupuje se tak, 
že první deska má poloviční ší ku, aby došlo k p ekrytí spár první vrstvy desek plochou 
desky druhé vrstvy oplášt ní. Kladení desek se op t musí provád t tak, aby nevznikly 
k ížové spáry. Rozteč šroub  je Ň50 mm. Úprava spár je shodná s druhou vrstvou první 
oplášt né strany. 

10.5.11 Vyztužení rohů a koutů, tmelení 
 Rohy se opat í plastovým úhelníkem, který chrání rohy proti mechanickému 
poškození. Úhelníky se kladou do tmelu Fugenfuller Leicht. Vodováhou se p em í 
správnost osazení. Kouty se vyztuží flexibilní páskou ůlux, která zabrání p ípadnému 
vzniku trhlin v této oblasti. Páska se klade do tmelu Fugenfuller Leicht a opat í se další 
vrstvou tmelu.  

 Tmelení je provedeno ve stupni QŇ, kdy základní tmelení stupn  Q1 Ěu první 
vrstvy oplášt ní je postačující p est rkování svislých spár, u protipožárních p íček všech 
spár a hlaviček šroub . U druhé vrstvy oplášt ní se p est rkují všechny spáry desek  
a hlaviček upev ovacích prost edk . Stejn  tak v p ípad  protipožárních p íček. 
V p ípad  ezných hran desek se do spáry vkládá papírová výztužná páska. U 
protipožárních p íček se klade do spáry skelná výztužná páska.ě je dopln no 
dodatečným tmelením pro dosažení rovných p echod  mezi deskami. Dodatečné 
tmelení se provádí v ší ce o n co v tší, než je provedeno základní tmelení a tmelí  
se horní vrstva oplášt ní. P etmelí se spáry i hlavičky šroub . 

Finální tmelení pro dosažení stupn  jakosti QŇ, se provádí tmelem Uniflot Finish a tento 
stupe  kvality je vhodný pro tapetování, nelesklé nát ry a omítky s velikostí nejv tšího 
zrna p es 1 mm. 



 
 

   

Obrázek 35 - ochrana rohů příček [2Ř]   Obrázek 36 - vyztužení řezných spár [2ř] 

10.6 Personální obsazení 
 Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, zejména kv li práci ve výškách, 
budou seznámeni s technologickým postupem provád ní sádrokartonových p íček  
a budou mít kvalifikaci v provád ní t chto prací. Po celou dobu výstavby je na stavb  
p ítomen stavbyvedoucí, p ípadn  jím pov ený mistr, jehož úkolem je zadávání  
a kontrola provedené práce. Sádrokartonové p íčky budou provád t Ň pracovní čety. 

Tabulka 5 - Složení pracovní čety 

PROFESE POČET 
PRůCOVNÍK  NÁPL  PRÁCE 

Vedoucí čety 1 Kontrola všech provád ných prací 
Sádrokartoná  ň Zhotovení konstrukce 

Pomocný 
pracovník 1 Úklidové práce, p eprava materiál  

na pracovišti,… 

Instalatér 1 Vedení a odzkoušení instalací 
vedených v p íčkách 

Elektriká  1 Vedení kabel  v p íčkách, osazení 
elektrokrabic 

10.7 Stroje, ná adí a pomůcky BOZP 
Tato část je zpracována podrobn  v samostatné kapitole Ř – Návrh strojní sestavy. 

10.7.1 Stroje 
Nákladní automobil MAN 26.364 s hydraulickou rukou HIAB 2ŘŘ EP-4 

 Palivo – nafta 
 Typ karoserie – valník 
 Ložná plocha – 6 Ň00xŇ 450 mm  
 Výkon motoru – Ň65 kW 
 Nosnot – 11 t 

      

 

 

 
Obrázek 37 - nákladní automobil MAN 26.364 s 
hydraulickou rukou [30] 



 
 

Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2 
 Objem: 1ň mň 

 Maximální výkon: ř6 kw/ 1ň0 CEE p i 
ň 500 ot/min 

 Emisní norma: EURO 5 
 Rozm ry Ělxšxvě: 5 řřŘxŇ 6ř0xŇ 5Ň4 

mm 
 Užitečná hmotnost: 1 450 kg 

 

 

Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 

 Nosnost – Ň 000 kg 
 Výška zdvihu – ň m  
 Pohon – diesel 
 Obsluha – sedící 
 Počet kol – 4 

 

 

 

Stavební výtah Geda 200 Z:   

 Nosnost: Ň00 kg 
 Rychlost zdvihu: Ň5 m/min 
 Rozm r klece Ědxšxvě: 1 Ň40xŘň0x1 100 mm 

   

 

 

 

 

 

 

10.7.2 Ná adí 
 Vodováha, svinovací metr, stavební kolečko, zalamovací n ž, šroubovák 
Makita, vrtačka bez p íklepu Narex, diamantový záhlubník s upínací stopkou, držák 
desek, značkovací š ra, pro ezávací pilka, rašple, hoblík, krymplovací klešt , špachtle 
klasická a rohová, nerezové hladítko, nádoba na p ípravu tmelu, brusná m ížka, plnící 

Obrázek 8 - dodávka Peguote Boxer Furgon  
500 L H  [31] 

Obrázek 40 - stavební výtah Geda 200 Z 
[32] 

Obrázek 39 - Vysokozdvižný vozík CPCD20-
RW22 [40] 



 
 

pistole, elektrické n žky na plech Makita, ruční n žky na plech, zednická lžíce, dvojitý 
žeb ík-štafle,… 

10.7.3 Pomůcky BOZP 
 Ochranná p ilba, pevná obuv, pracovní od v, ochranné brýle, reflexní vesta  
Ěp i pohybu po staveništiě, rukavice, respirátor. 

10.Ř Jakost a kontrola kvality 
Tato část je podrobn  zpracována v p íloze č.4 – Kontrolní a zkušební plán pro 
provád ní sádrokartonových p íček. 

10.Ř.1 Vstupní kontrola 
 Kontroluje se p ístupová cesta na staveništ , za ízení staveništ  – kapacita 
sklad , pop . meziskládka p i dodávce materiálu, hygienické zázemí pro personál, 
kontroluje se, zda je provedena kompletn  hrubá stavba, omítky, osazeny dve ní 
zárubn  a okenní rámy a k ídla. Objekt musí být zast ešen. Dále se kontroluje vyzrálost 
omítek, teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu. 

 P i p ejímce dodaného materiálu bude kontrolován požadovaný počet kus   
a správnost dodaného materiálu podle objednávky a projektové dokumentace. Materiál 
nesmí být poškozen. Poté se kontroluje zp sob uskladn ní materiálu a pom cek,  
jejich uložení, podmínky uskladn ní. 

Musí se také zkontrolovat zp sobilost pracovník  a pot ebný počet pom cek BOZP. 

10.Ř.2 Mezioperační kontrola 
 Mezioperační kontrola spočívá v pr b žném kontrolování provád né práce. 
Kontroluje se dodržení p edpis , které se týkají provád ní p íček, provád ní v souladu 
s projektovou dokumentací, kontroluje se pr b žn  stav pracovních pom cek, správnost 
osazení a rovinnost UW, Uů profil , osové vzdálenosti CW profil  a jejich svislost  
a v p ípad  záv sných díl  vodorovnost, kontrola dilatace u podlahy a stropu, 
p ipevn ní desek, dodržování vazeb, zamezení styku k ížových spár, provedení 
instalací, osazení izolace a tmelení spár a hlaviček šroub  a vložení výztuh roh  
správného druhu, kout  a ezných hran.  

10.Ř.3 Výstupní kontrola 
 Kontroluje se kvalita výsledného produktu. M ením se kontroluje výsledná 
rovinnost povrchu Ňm latí. Maximální odchylky jsou. Dále se kontroluje svislost 
konstrukce, stupe  kvality tmelení. Kontroluje se kvalita provedení hran a roh .  
Ke kolaudačnímu ízení se musí doložit certifikáty o shod  od dodavatel , pro všechny 
materiály dodané na stavbu. 

10.ř Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
Tato část je podrobn  zpracována v samostatné kapitole ř – Bezpečnost a ochrana 
zdraví p i práci. 

 Pracovníci musí vykonávat pouze práci, která p ísluší jejich kvalifikaci. 
Pomocní pracovníci budou ádn  proškoleni. Všichni pracovníci budou seznámeni  
se správným technologickým postupem provád ní sádrokartonových p íček, 
s používáním ochranných prost edk  a budou proškoleni o dodržování bezpečnosti  
p i práci na staveništi. Každá osoba, která se bude pohybovat na staveništi, musí 
dodržovat bezpečnostní p edpisy, se kterými bude p edem seznámena. Pracovníci musí 



 
 

na pracovišti používat bezpečnostní ochranné pom cky, nosit pracovní od v a obuv,  
a p i pohybu po staveništi musí nosit reflexní vestu a ochrannou p ilbu. 

Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci, konkrétn  provád ní omítek, vychází 
z následujících zákon  a na ízení vlády: 

[ňň] Zákon č. ň0ř/Ň006 Sb. o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
p i práci. 

[ň5] Na ízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

[ň6] Na ízení vlády č. ň7Ř/Ň001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. 

[ň7] Na ízení vlády č. 101/Ň005 Sb. o podrobn jších požadavcích na pracovišti  
a pracovní prost edí. 

[ňŘ] Na ízení vlády ň6Ň/Ň005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 

10.10 Ekologie 
 Podle zákona č. 1Ř5/Ň001 Sb. o odpadech [ň4] a podle vyhlášky ministerstva 
životního prost edí č. řň/Ň016 Sb. o katalogu odpad  [ňř] bude ešeno nakládání  
se vzniklým odpadem. Na staveništi budou p istaveny kontejnery pro t íd ný odpad  
a budou pr b žn  odváženy podle pot eby. B hem výstavby m že dojít ke znečišt ní 
p ilehlé komunikace v d sledku zásobování staveništ . Stav komunikace bude 
kontrolován stavbyvedoucím, a v p ípad  pot eby bude zjednána náprava. B hem 
pracovní doby po celou dobu výstavby objektu, lze očekávat zvýšené zatížení hlukem, 
zp sobené zásobovacími vozy a stroji nezbytnými k realizaci výstavby. 

Tabulka 6 - Vzniklé odpady a způsob jejich likvidace 

NÁZEV KÓD ZP SOB 
LIKVIDůCE 

Sm sný komunální odpad Ň0 0ň 01 Odvoz na 
skládku 

Sklo, plasty a d evo obsahující nebezpečné látky 
nebo jsou jimi nečišt né 17 0Ň 04 Odvoz na 

skládku 

Stavební materiál na bázi sádry 17 0Ř 0Ň Odvoz na 
skládku 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly t mito látkami znečišt né 15 01 10 Odvoz na 

skládku 

Kovy Ěvčetn  jejich slitině 17 04 05 Odvoz na 
skládku 

Kal ze septik  a žump Ň0 0ň 04 ČOV 
Sm sné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 0ř 01, 17 0ř 0Ň a 17 0ř 0ň 17 0ř 04 Odvoz na 
skládku 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 0ň 17 06 04 Odvoz na 

skládku 
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Ř.1 HLůVNÍ STROJE 

Ř.1.1 Nákladní automobil MůN 26.364 
Nákladní automobil bude sloužit k p eprav  paletového materiálu ze stavebnin  
na staveništ  a jeho následnému složení pomocí hydraulické ruky. 
Palivo – nafta 
Typ karoserie – valník 
Ložná plocha – 6 200x2 450 mm  
Výkon motoru – 265 kW 
Nosnot – 11 t 
Počet míst – 2 
Objem motoru – 11 m3 
Emisní norma – EURO 3 
 

 

P íslušenství: 

Hydraulická ruka HIůB XS 2ŘŘ EP-4: 

Otočná rychlost – 15°/s 
Rychlost zvedání – 1,5 m/s 
Otočný úhel – 420 ° 
Výška zdvihu nad úrovní instalované ruky – 
15,3 m 
Maximální dosah hydraulické ruky – 12,6Ř5 
m 
Natažení hydraulického výložníku – Ř,3 m 
Hmotnost zvedacího za ízení – 2 ř70 kg 
Hmotnost p ídavného za ízení – 402 kg 
Maximální nosnost p i nejmenším dosahu 
Ě2,2 mě – ř 700 kg  

Obrázek 1 - Nákladní automobil MAN 26.364 s 
hydraulickou rukou [1] 

Obrázek 2 - Diagram závislosti dosahu a 
únosnosti hydraulické ruky [2] 



 

 

 
Obrázek 3 - Standardní únosnost HR při jejím určitém dosahu[3] 

Ř.1.2 Silonosič Mercedes-Benz ůCTROS 3421 K 
Silo bude na staveništ  dopraveno nákladním automobilem Mercedes-Benz 
s podvozkem upraveným pro p evoz a skláp ní sila. Sm s bude dopravena 
z expedičního st ediska v Lod nici. 
Technické údaje: 

Objem motoru – 11,ř m3 

Pohon – Řx4 
P ední náprava – Mercedes-Benz 2x7,500 kg 
Hnací náprava – Mercedes-Benz 2x13,000 kg 
Odpružení p ední nápravy – Mercedes Benz 3 parabolické listové pružiny, stabilizátor  
a tlumič nárazů  
Odpružení zadní ocelové nápravy – Mercedes Benz 6 parabolické prutové pružiny, 
stabilizátor a tlumič nárazů, nosnot 2xř,500 kg 
Palivo – diesel, objem nádrže 400 l 

 

Obrázek 4 - Rozměry silonosiče Mercedes-Benz Actros 3421 K [4] 



 

 

 

Obrázek 5 - Orientační rozměry silonosiče[5] 

Ř.1.3 Silodofukovač DůF CF 400 
Cisterna na podvozku nákladního automobilu bude sloužit k doprav  a následnému 
p efuku sypké sm si omítky do sila. Materiál bude dovezen z expedičního st ediska 
v Lod nici. 
Technické údaje: 

Výkon 6ti válcového motoru MX 11– 2ř1 kW / 3ř6 hp 
Pohon – Řx4 
Palivo - nafta 
Rozvor nápravy – 5,05 m 
Zadní p evis – 1,65 m 
Nosnost p ední náprava – ř 040 kg 
Nosnost zadní náprava – 15 Ř35 kg 
Nosnost celkem – 21 Ř75 kg 
Emisní norma – EURO 6 
 

Obrázek 6 - Orientační rozměry 
silodofukovače [6] 

Obrázek 7 - Orientační rozměry 
silodofukovače [7] 



 

 

 

Obrázek 8 - Rozměry silodofukovače DAF CF 400 [Ř] 

 

Obrázek 9 - Rozměry silodofukovače DAF CF 400 [ř] 

Ř.1.4 Ddodávka Peguote Boxer Furgon 3 500, L3H2 
Dodávka bude sloužit k p eprav  doplňkového materiálu na stavbu. Nákladový prostor 
umožňuje pohodlnou p epravu dvou palet. 
Technické údaje:                   

Motor – 2.2 HDi 130k 
Zdvihový objem – 2 1řŘ cm3 
Maximální výkon – ř6 kW / 130 CEE p i 3 500 ot. / min 
Emisní norma – EURO 5 
Palivo – motorová nafta 
Objem nákladového prostoru – 13 m3 
Provozní hmotnost – 2 050 kg 
Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
Nejv tší povolená hmotnost – 3 500 kg 
Počet míst – 2/3 
Rozměry:  
Délka vozu – 5 řřŘ mm 
Výška vozu – 2 524 mm 
Výška hrany nákladového prostoru – 503-560 mm 
Délka nákladového prostoru – 3 705 mm 
Délka nákladového prostoru 1 m od podlahy – 3 530 mm  
Výška nákladového prostoru uprost ed – 1 ř32 mm 
Ší ka nákladového prostoru min/max – 1 422/1 Ř70 mm 
Ší ka x výška zadních dve í – 1 560 x 1 7ř0 mm 

Obrázek 10 - Dodávka Peguote Boxer Furgon    
3 500, L3H2 [10] 



 

 

Ší ka x výška bočních posuvných dve í – 1 250 x 1 755 mm 

Ř.1.5 Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
Čelní vysokozdvižný vozík bude sloužit k manipulaci s paletovým materiálem na 
staveništi. 
Technické údaje: 
Nosnost – 2 000 kg 
Výška zdvihu – 3 m 
Pohon – diesel 
Obsluha – sedící 
Počet kol – 4 

Typ kol – nafukovací pneumatiky 
  

Ř.1.6 Stavební výtah GEDů 200 Z 
Stavební výtah bude sloužit pro p epravu materiálu do 2NP. Vstup na plošinu  
je p ípustný pouze b hem nakládání a vykládání – výtah není určen pro p epravu osob. 
Jedná se o svislý výtah, který se pohybuje na ozubené tyči, patní díl se k zemi kotví 
kolíky, stožár se kotví max. po 4 metrech, volný konec stožáru může mít max. 3 m. 
Pokud je podklad pro kotvení p íliš tvrdý, musí být první kotvení stožáru ve výšce 0,5 – 
1 m nad zemí. Smí se používat do rychlosti v tru max. 72 km/hod a b hem montáže 
výtahu nesmí rychlost v tru p ekročit 45 km/hod.  
Technické údaje: 

Nosnost – 200 kg 
Max výška – 60 m 
Rychlost zdvihu – 25 m/ min 
Napájení – 230 V/16 A 
Tažná síla pohonu – 3 500 N 
Rozm r klece Ěd x š x vě – 1 240 x Ř30 x 1 100 mm  
Zastav ná plocha – 1,Řx2,5 m, Hmotnost – 365 kg  

 

Obrázek 11 - Rozměry dodávka Peguote Furgon [11] 

Obrázek 13 - Stavební výtah 
 Geda 200 Z [13] 

Obrázek 12 - Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
[12] 



 

 

Ř.1.7 Omítací stroj PTF G4 
Omítací stroj bude na stavb  sloužit ke kontinuálnímu a pln  automatickému míchání 
omítkové sm si a k následné automatické doprav  na místo pot eby.  Pro strojní 
omítání. Zpracování pytlované sm si i pln ní p ímo ze sila pomocí pneumatického 
kompresoru. 
Technické údaje: 

P íkon mísícího motoru Ěelektromotorě – 5,5 kW, nap tí 400 V,  50 Hz, 3Ř5 ot./min 
P íkon vzduchového kompresoru – 0,ř kW, 400 V, výkon 170 l/min, tlak 4 bary 
P íkon motoru podávacího kola Ěelektromotorě – 0,75 kW, 2Ř ot. /min 
Výkon čerpadla – 22 l/min 
Výška pln ní – ř10 mm 
Objem zásobníku bez/ s nástavcem – 145/200 l   
Rozm ry Ěd x š x vě -  1 200x720x1 550 mm  
Celková hmotnost – až 27ř kg 
Dopravní vzdálenost – až 50 m 
Hladina hluku – 77 dB 
P íslušenství – maltová a vzduchová hadice, omítací pistole, 
filtrační víko, míchací h ídel 

Ř.1.Ř Pneumatický dopravník M-TECH F 140 
Pneumatický dopravník bude sloužit k doprav  suché omítkové sm si pro strojní 
omítání ze sila k omítacímu stroji. Plní i funkci automatické kontroly tlaku v sile  
a odstraňování ucpání hadic. Pln  kompatibilní se všemi b žnými omítacími stroji.  
Po zkompletování je nutné dovybavit zpracovatelský stroj p íslušnou kapotou s filtry  
a otočnou sondou. 
Technické údaje: 

Výkon kompresoru – 140 m3/hod 
P íkon motoru – 7,5 kW, 400 V, 50 Hz, jišt ní 25 A 
Max. dopravní tlak – 2,5 bar 
Rozm ry Ěd x š x vě – 1 050x550x650 mm 
Hmotnost – 235 kg 
 
Dopravní blok - malý kompresor k ovládání balónového 
ventilu 0,06 kW, 400 V, 50 Hz 
             - rozm ry Ěd x š x vě – 540x350x440 mm 
             - hmotnost – 27 kg 
P íslušenství – dvojvýhybka pro p ipojení dvou dopravníků 
 

Obrázek 14 - Omítací stroj PTF G4 [14] 

Obrázek 15 - Pneumatický 
dopravník M-Tech F 140 [15] 

Obrázek 16 – Kompresor [16] 



 

 

Ř.1.ř Kontinuální míchačka KM 40 
Kontinuální míchačka bude sloužit k p íprav  omítky ze suché pytlované sm si  
pro ruční omítání. Míchačka je vybavena frekvenčním m ničem, který plynule reguluje 
výkon. Množství dávkované sm si je pozorováno na průtokom ru. 
Technické údaje: 
Jednorychlostní elektromotor 
Technický výkon 40 dm3/h 
Napájení – 3Ř0 V, 50 Hz 
Jmenovitý p íkon – 5,5 kW 
Tlak vody v p ívodním potrubí – 0,35 MPa 
Max velikost zrna – 4 mm 
Rozm ry Ěd x š x vě – 2 160x740x 1 410 mm 
Celková hmotnost – 271 kg 

Ř.2 DROBNÉ NÁ ůDÍ 
Ř.2.1 Stavební míchadlo EXTOL PREMIUM MX 1600 DP 
Použití – p íprava sm si polymercementového spojovacího můstku, st rkovací hmoty, 
štukové vrstvy omítky. 
Technické údaje: 

Nap tí – 3Ř0 V, 50 Hz 
P íkon – 1 600 W 
Dva rychlostní stupn  Ěbez zatíženíě: 

- první: 1Ř0-3Ř0 ot./min 
-  druhý: 300-650 ot./min  

Velikost závitu v etena, míchací metly – M14  
Prům r míchacího koše – 140 mm 
Délka míchací metly – 600 mm 
Hmotnost míchané sm si – 25-Ř0 kg 
Hmotnost míchadla – 4,5 kg 

Ř.2.2 Stavební kolečko 
Použití – vnitrostaveništní p eprava drobného materiálu. 

 

  Obrázek 19 - Stavební kolečko [1ř] 

Obrázek 17 - Kontinuální míchačka KM 40 
[17] 

Obrázek 18 - Stavební míchadlo Extol 
Premium MX 160 DP [1Ř] 



 

 

Ř.2.3 Nádoba 
Použití – míchání polymercementového můstku, st rkovací hmoty, štukové vrstvy 
omítky. 

 

    Obrázek 20 – Nádoba [20] 

Ř.2.4 Malí ská štětka 
Použití – očišt ní podkladu. 

 

Obrázek 21 - Malířská štětka [21] 

Ř.2.5 N žky na profily 
Použití – st íhání rohových pozinkovaných lišt. 

 

 

 

 

 

Ř.2.6 Zednická lžíce 
Použití – nanášení jádrové vrstvy omítky. 

 

        Obrázek 23 - Zednická lžíce [23] 

Obrázek 22 - Nůžky na profily [22] 



 

 

Ř.2.7 Ocelové hladítko 
Použití – alternativa nanášení jádrové vrstvy omítky. 

 

       Obrázek 24 - Ocelové hladítko [24] 

Ř.2.Ř Velké nerezové hladítko 
Použití – nanášení štukové vrstvy omítky. 

 

     Obrázek 25 - Velké nerezové hladítko [25] 

Ř.2.ř Novodurové hladítko 
Použití – alternativa nanášení štukové vrstvy omítky. 

 

  Obrázek 26 - Novodurové hladítko [26] 

Ř.2.10   Filcové hladítko 
Použití – úprava povrchu štukové vrstvy omítky. 

 

Obrázek 27 - Filcové hladítko [27] 

 



 

 

Ř.2.11   Jemné molitanové hladítko 
Použití – úprava povrchu štukové vrstvy omítky po rozfilcování. 

 

Obrázek 28 - Jemné molitanové hladítko [2Ř] 

Ř.2.12   Vodováha 
Použití – kontrola rovinnosti podkladu u omítek i sádrokartonových p íček, osazení 
omítníků, rohových lišt,… 

 

                  

 

 

Obrázek 29 - Vodováha [2ř] 

Ř.2.13   Svinovací metr 
Použití – m ení a kontrola délek rohových lišt, APU lišt, výztužné tkaniny,… 

 

             Obrázek 30 - Svinovací metr [30] 

Ř.2.14   Stahovací 2m lať 
Použití – srovnání jádrové vrstvy omítky u ručního omítání, vrstvy omítky nanášené 
strojn . 

 

   Obrázek 31 - Stahovací 2m lať [31] 



 

 

Ř.2.15   Olovnice 
Použití – kontrola svislosti hran, rohů, omítníků. 

 

 

 

 

 

 

Ř.2.16   Zalamovací n ž 
Použití – úprava rozm rů armovací tkaniny, na íznutí pohledové strany a odd lení 
kartonu na zadní stran  desek Knauf. 

 

Obrázek 33 - Zalamovací nůž [33] 

Ř.2.17   Zednická naběračka 
Použití – nabírání zpracované sm si omítky, doprava do mén  p ístupných míst,  
p i omítání stropu,… 

 

 Obrázek 34 - Zednická naběračka [34] 

Ř.2.1Ř   Váleček 
Použití – nanášení kontaktního můstku u strojního omítání, polymercementového 
spojovacího můstku u ručního omítání. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35 – Váleček [35] 

O rázek  – Olovni e [32] 



 

 

Ř.2.1ř   Štětec na velké plochy 
Použití – alternativa p i nanášení kontaktního můstku u strojního omítání, 
polymercementového spojovacího můstku u ručního omítání. 

 

Obrázek 36 - Štětec na velké plochy [36] 

Ř.2.20   Gletovací špachtle 
Použití – finální úprava strojní omítky. 

 

Obrázek 37 - Gletovací špachtle [37] 

Ř.2.21   Ocelové hladítko s jemnými zuby 
Použití – p i osazování výztužné tkaniny na strop , v rozích otvorů. 

 

Obrázek 38 - Ocelové hladítko s jemnými zuby [3Ř] 

Ř.2.22   Tužka 
Použití – vyznačení polohy omítníků. 

 

    Obrázek 39 – Tužka [3ř] 

 



 

 

Ř.2.23   Šroubovák Makita FS4000 
Použití – pro rychlé šroubování do sádrokartonu 
P íkon – 570 W 
Počet otáček – 0 - 4000/min 

 

Obrázek 40 - Šroubovák Makita FS4000 [40] 

Ř.2.24   Vrtačka bez p íklepu Narex EV 13 G-2 
Použití – vrtání elektroinstalačních krabic do sádrokartonu v kombinaci s diamantovým 
záhlubníkem. 
Nap tí – 230-240 v 
Jmenovitý p íkon – 740 W 
Otáčky naprázdno – 1. Rychlost 0-1000 ot./min, 2. Rychlost 0-3050 ot./min 
Hmotnost – 2,5 kg 

Ř.2.25 Diamantový záhlubník s upínací stopkou M16 
Použití – vyvrtání otvoru pro elektroinstalační krabice. 
Pracovní délka – 60 mm 

 

Obrázek 42 - Diamantový záhlubník [42] 

 

Obrázek 41 - Bezpříklepová vrtačka Narex EV 13 G-2 [41] 



 

 

Ř.2.26   Držák desek 
Použití – transport desek, pro snadné p enášení desek v ruce 

 

Obrázek 43 - Držák sádrokartonových desek [43] 

Ř.2.27   Značkovací šň ra 
Použití – značení a orýsování st n a stavebních otvorů 

 

Obrázek 44 - Značkovací šňůra [44] 

Ř.2.2Ř   Pro ezávací pilka 
Použití – pro vy íznutí otvorů v deskách. 

 

Obrázek 45 - Prořezávací pilka [45] 

 

 

 

 

 



 

 

Ř.2.2ř   Rašple 
Použití – začišt ní Ěvyrovnáníě hran desek. 

 

           Obrázek 46 – Rašple [46] 

Ř.2.30   Hoblík 
Použití – s vestav ným ost ím pro sražení hran pod úhlem 45°. 

 

 Obrázek 47 – Hoblík [47] 

Ř.2.31   Krimpovací kleště 
Použití – pro upevn ní a spojování vyrovnaných UW a CW profilů. 

 

        Obrázek 48 - Krimplovací kleště [4Ř] 

Ř.2.32   Špachtle 
Použití – vyst rkování spár mezi deskami. 

 

Obrázek 49 – Špachtle [4ř] 

 



 

 

Ř.2.33   Špachtle rohová 
Použití – tmelení rohů. 

 

         Obrázek 50 - Špachtle rohová [50] 

Ř.2.34   Rozdělávací lžíce 
Použití – rozmíchání st rkové hmoty. 

 

      Obrázek 51 - Rozdělovací lžíce [51] 

Ř.2.35   Brusná m ížka 
Použití – dodatečné broušení celoplošn  vyst rkovaných desek. 

 

      Obrázek 52 - Brusná mřížka [52] 

Ř.2.36 Plnící pistole 
Použití – tmelení u napojení UW a CW profilů na navazující konstrukce. 

 

       Obrázek 53 - Plnící pistole [53] 

 



 

 

Ř.2.37   Elektrické n žky na plech Makita JS1660 
Použití – pro ezání profilů, plechu. 
P íkon – 260 W 
Tloušťka plechu – max. 2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Ř.2.3Ř   Ruční n žky na plech 
Použití – st ihání plechu. 

 

       Obrázek 55 - Ruční nůžky na plech [55] 

Ř.2.3ř   Vlhkoměr GMH3Ř30 
Použití – m ení vlhkosti stavebních materiálů. 

 

Obrázek 56 - Vlhkoměr GMH 3830 [56] 

 

 

 

Obrázek 54 - Elektrické nůžky 
na plech Makita JS1660 [54] 



 

 

Ř.2.40   Oboustranný žeb ík- hliníkové štafle 2xŘ 
Použití – pro práce ve výškách, pracovní výška 3,30 m. 

 

Obrázek 57 - Hliníkové štafle 2x8 [57] 

Ř.3 POM CKY BOZP 

Ř.3.1 Ochranná p ilba 
Použití – p i pohybu po staveništi. 

 

   Obrázek 58 - Ochranná přilba [5Ř] 

Ř.3.2 Ochranné brýle 
Použití – p i omítání stropu, nanášení polymercementového spojovacího můstku a 
kontaktního můstku Kontakt B. 

 

    Obrázek 59 - Ochranné brýle [5ř] 

 

 

 



 

 

Ř.3.3 Pevná obuv 
Použití – b hem celé pracovní doby. 

 

   Obrázek 60 - Pevná obuv [60] 

Ř.3.4 Pracovní oděv 
Použití – b hem celé pracovní doby. 

 

  Obrázek 61 - Pracovní oděv [61] 

Ř.3.5 Reflexní vesta 
Použití – p i pohybu na staveništi. 

 

Obrázek 62 - Reflexní vesta [62] 

 

 

 

 



 

 

Ř.3.6 Pracovní rukavice 
Použití – p i manipulaci s materiálem, pop . i b hem samotného omítání. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 63 - Pracovní rukavice [63]   Obrázek 64 - Pracovní rukavice [64] 

Ř.3.7 Respirátor 
Použití – p i zpracování pytlových sm sí, p íp. p i samotném omítání, pro zamezení 
nep íjemných pachů a jemnému prachu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 65 – Respirátor [65] 
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11.1 Obecné informace 
 Bezpečnost a ochrana p i práci na staveništi se bude ídit p edevším zákonem  
č. 30ř/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, 
na ízením vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví p i práci na staveništích, na ízením vlády 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky a do hloubky, na ízením vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických za ízení, p ístrojů  
a ná adí, na ízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišti  
a pracovní prost edí, na ízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví p i práci a zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v plném zn ní. Dále  
se budou také dodržovat bezpečnostní pokyny a rady od výrobců jednotlivých 
dodávaných materiálů. 

  Stavbyvedoucí, nebo mistr v p ípad  nep ítomnosti stavbyvedoucího, jsou 
zodpov dní za dodržování stanoveného plánu bezpečnosti. 

 Zadané práce smí vykonávat pouze ti pracovníci, kte í jsou odborn  způsobilí 
k provád ní daných úkolů, tzn., mají dané vyučení nebo vyškolení. Pracovníci 
provád jící pomocné práce musí být minimáln  zacvičeni v minimálním rozsahu 
nutném k bezpečnému a odbornému vykonání práce. 

 P i vykonávání prací jsou pracovníci povinni používat osobní ochranné 
pomůcky, zejména pracovní od v, pevnou pracovní obuv, p íp. rukavice a p i pohybu 
na staveništi dále reflexní vestu a helmu. P i provád ní ešené technologické etapy 
navíc ochranné brýle, respirátor. 

 Na staveništi se smí pohybovat pouze povolané osoby, ostatní pouze 
v doprovodu osob povolaných a jsou nuceni používat ochranné pomůcky Ěhelma, 
reflexní vestaě. 

11.2 Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. [1] 
 Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích, ze dne 12. prosince 2006. 

11.2.1 P íloha č. 1, Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 

I. požadavky na zajištění staveniště 

Riziko: 

 Vstup nepovolaných osob na staveništ , ohrožení osob p i manipulaci se stroji, 
materiály. 

Opatření: 

 Staveništ  bude po celém svém obvodu oploceno mobilním oplocením, 
založeným na nosných patkách z recyklátu, opat ených neprůhlednou plachtou, která 
má zabránit p edevším zvýšené prašnosti staveništ . Výška oplocení je 2 m. Vjezd  
na staveništ  bude opat en otevírací brankou širokou 3 m, s pojízdným kolečkem,  
na které budou viditeln  Ěi za snížené viditelnostiě osazeny značky upozorňující  
na zákaz vstupu na staveništ , probíhající stavbu apod. Značky upozorňující na vjezd  



 

 

a výjezd vozidel budou umíst ny na p ilehlé komunikaci, na p ístupové komunikaci 
bude dále osazena značka upozorňující na zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám. 

 P i manipulaci se stroji, materiály a p emisťovanými b emeny se zamezí vzniku 
rizika tím, že budou pracovníci používat ochranné prost edky Ěp ilba, reflexní vestaě, 
nebudou se zdržovat v bezprost ední blízkosti p i manipulaci s b emeny Ěti kte í  
se nepodílí na dané činnostiě, p i skládání materiálu hydraulickou rukou se nebude 
s b emenem pohybovat nad prostorem, který není součástí za ízení staveništ . 

 

 Obrázek 2 - Informační a zákazové značky [4] 

II. Za ízení pro rozvod energie 

Riziko: 

 Nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, úrazu pracovníků zasažením elektrického 
proudu. 

Opatření: 

 Pracovníci obsluhující za ízení pro rozvod energie musí být odborn  způsobilí 
k provád ní pot ebných úkonů. Rozvody energie, existující p ed z ízením staveništ , 
budou identifikovány, zkontrolovány a viditeln  označeny. 

 Staveništní rozvad če budou pravideln  kontrolovány a revidovány  
ve stanovených intervalech. Bude zajišt n bezproblémový p ístup k hlavnímu vypínači, 
který bude ádn  označený. Všichni pracovníci, kte í se pohybují na staveništi, budou 
seznámeni s umíst ním hlavního vypínače a se zákazem neoprávn né manipulace s ním. 

 Elektrická za ízení, která nemusí být z provozních důvodů zapnutá v p ípad ,  
že se na staveništi nepracuje, budou muset být vždy odpojená od elektrické sít   
a zajišt ná proti nepovolané manipulaci. 

 

 

Obrázek 1 - Informační značka 
[5] 



 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: 

 Ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, 
pop ípad  ohrožení majetku nebo životního prost edí vlivem nep íznivých 
pov trnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, pop ípad  vlivem jiných nep edvídatelných okolností. 

Opatření: 

 Povinností zhotovitele bude v p ípad  možnosti vzniku výše uvedených rizik 
p erušení prací na dobu nezbytn  nutnou ke zhodnocení situace. V p ípad  že bude 
nutné práce p erušit, zhotovitel provede opat ení k ochran  bezpečnosti zdraví 
fyzických osob a o jím zvolených opat eních Ěnap . zm na technologického postupu  
p i omezení používání pracovních strojů Ěnap . výtah – nep íznivé klimatické 
podmínkyě provede zápis a se zm nami seznámí p íslušné pracovníky. 

11.2.2 P íloha č. 2, Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví p i 
provozu a používání strojů a ná adí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: 

 Vznik úrazu p i nedodržení bezpečnosti práce se stroji. 

Opatření: 

 Povinností zhotovitele bude seznámit pracovníky obsluhy strojů s místními 
provozními a pracovními podmínkami. Jedná se zejména o vedení inženýrských sítí  
po zemi nebo pod zemí a jejich p ekážkami, a únosností půdy. 

 Povinností pracovníků obsluhy strojů bude také zajišťovat stabilitu daného 
stroje. 

III. Míchačky 

Riziko: 

 Vznik úrazu způsobený nesprávným zacházením se strojem. 

Opatření: 

 Obsluha stroje zajistí p ed začátkem prací polohu a stabilitu míchačky. Plnit  
se bude pouze v p ípad , že buben míchačky rotuje. V p ípad  že bude míchačka pln na 
ručn  lopatou Ěnep edpokládá seě, nesmí se lopata dotknout rotujícího bubnu. 

 Čistit buben za ízení se nesmí, pokud je v provozu. Také se nesmí vstupovat  
na konstrukci míchačky, pouze když je mimo provoz. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Riziko: 

 Možnost vzniku úrazu p i nesprávné manipulaci a užívání, dorozumívání. 



 

 

Opatření: 

 Pracovníci musí zajistit vyúst ní potrubí na čerpání sm si, aby nedošlo k úrazu 
p i nenadálém pohybu vzniklém dynamickým účinkem dopravované sm si. Pracovníci 
obsluhující st íkací pistole strojní omítačky budou seznámeni se správným postojem 
Ěstabilní postaveníě, a spolu s obsluhou míchačky se domluví na nejvhodn jším způsobu 
dorozumívání mezi sebou. Pracovníci, kte í budou provád t čišt ní strojních za ízení,  
se musí p esv dčit o tom, že za ízení již není pod tlakem. 

VII. P epravníky a stabilní skladovací za ízení sypkých hmot 

Riziko: 

 Nebezpečí úrazu za ízení pod tlakem, použití poškozeného za ízení, p epln ní 
zásobníku. 

Opatření: 

 Obsluha se p ed p ipojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu adu 
pro tlakové zásobníky, jako sypkých hmot p esv dčí, zda není ad pod tlakem.  
P ed započetím p ečerpávacích prací se musí zkontrolovat stav a neporušenost dopravní 
hadice. V p ípad  poškození nesmí být práce jimi provád ny. Pracovníci nesmí spojovat 
hadice mezi sebou jinými prost edky, než spojkami a koncovkami k tomu určenými. 
Obsluha zajišťující p ečerpávání sm si musí sledovat stavoznak zásobníku,  
aby se p edešlo p epln ní zásobníku. 

XIII. Stavební výtahy 

Riziko: 

 Vznik úrazu špatným technickým stavem stroje. 

Opatření: 

 Zhotovitel sjedná v průb hu provozu za ízení v pravidelných intervalech  
jeho kontrolu. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů p i p erušení a ukončení práce 

Riziko: 

 Vznik úrazu špatným technickým stavem stroje a nepovolenou manipulací 
s nimi. 

Opatření: 

 V p ípad , že v průb hu obsluhy prací bude zjišt na závada na strojích, bude 
s nimi seznámena i p ípadná st ídající obsluha. Za ízení, která nebudou používána  
ani hlídána obsluhou budou opat ena proti nedovolené manipulaci s nimi,  
nap . uzamknutím ovládání stroje, a zajišt na v základní poloze aby nedošlo k jejich 
samovolnému pohybu. 

 

 



 

 

XV. P eprava strojů 

Riziko: 

 Vznik úrazu a hmotných škod na špatn  upevn ných p epravovaných strojích. 

Opatření: 

 V p ípad , že nejsou stanoveny podmínky p epravy, nakládání a skládání, 
upevňování stroje nebo jeho pracovního za ízení v pokynech a postupech k používání, 
určí tyto podmínky zhotovitel. Provád ní podle jiných podmínek je nep ípustné. 
Fyzické osoby se nesmí zdržovat v prostoru ložné plochy valníku, který bude sloužit 
k p eprav , pokud nebude stanoveno v podmínkách jinak. 

 P ed nakládáním a vykládáním stroje se musí obsluha dopravního za ízení 
ujistit, zda je vozidlo zaparkované na únosném podkladu, zda je ádn  zabrzd né  
a mechanicky zajišt né proti nežádoucímu pohybu. 

11.2.3 P íloha č. 3, Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: 

 Vznik úrazu nesprávným skladováním a likvidací odpadů, poškození materiálu. 

Opatření: 

 Meziskládky budou rovné, odvodn né a zpevn né. Sklady budou umíst ny  
na zpevn né vyrovnané ploše. Skladování materiálu se bude ídit p edevším pokyny 
výrobců danými v technických listech materiálů, nejčast ji v poloze jejich budoucího 
zabudování do konstrukce. 

 Pytlované omítkové sm si budou skladovány ve skladu na d ev ných paletách, 
v suchu, v originálních obalech, se zamezením působení vody a vysoké relativní 
vlhkosti. Smí být skladovány do výšky 3 metrů, čehož ale nebude využito. Lišty  
a omítníky budou skladovány v suchu, podéln  na rovné podložce, aby nedošlo k jejich 
deformaci. Výztužná tkanina bude skladována v rolích nastojato, chrán na p ed UV 
zá ením a tlakovým zatížením, které by způsobilo trvalé deformace vláken. Nádoby  
se spojovacím můstkem budou skladovány v uzamykatelném skladu, víkem nahoru,  
aby nedošlo k p ípadnému rozlití, a musí být chrán ny p ed mrazem. 

 Způsob likvidace prázdných obalů a zbytků materiálu ve v tšin  p ípadů také 
stanovuje výrobce, nebo se zat íd ní a způsob likvidace určí dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., 
o odpadech. Na staveništi budou k dispozici kontejnery na sm sný komunální odpad, 
kontejnery na t íd ný odpad, kontejner na stavební odpad. 

XI. Montážní práce 

Riziko:  

 Ohrožení zdraví Ěpoškození zraku, dýchacích cest, úraz následkem páduě. 

 



 

 

Opatření: 

 P i broušení tmele sádrokartonových desek dochází ke zvýšené prašnosti  
na pracovišti. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami 
Ěrespirátor, ochranné brýleě, které by m li zamezit ohrožení zdraví. Tyto pomůcky by 
m li použít také p i vkládání minerální vaty do konstrukce p íčky a dále zajistit 
dostatečné v trání místnosti. 

11.3 Na ízení vlády č. 362/2005 Sb. [2] 
 Na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, ze dne 17. 
srpna 2005. 

11.3.1 P íloha, Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit p i práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických za ízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko: 

 Nebezpečí úrazu pádem z lešení. 

Opatření: 

 Na lešení bude osazena v dolní části ochranná lišta výšky 15 cm a v horní části 
madlo osazené ve výšce 1,1 m. Práce nesmí začít d íve, než bude toto ochranné opat ení 
z ízeno. 

 III. Používání žeb íků 

Riziko: 

 Nebezpečí úrazu pádem ze žeb íku. 

Opatření: 

 Oboustranný žeb ík bude využit p i provád ní sádrokartových p íček. Pracovníci 
nesmí na žeb ík zdvihat b emena t žší než 15 kg, p i výstupu nahoru musí být otočeni 
čelem k žeb íku a musí mít možnost bezpečného uchopení. Provád t budou pouze 
krátkodobé práce s ručním ná adím. Na žeb íku se smí nacházet vždy jen jeden 
zam stnanec. Žeb ík bude postaven na pevném, stabilním, vodorovném podkladu 
Ěp íčle musí být vodorovnéě. Maximální vzdálenost od horního konce žeb íku, který 
musí pracovník dodržet, je 0,5 m Ěm eno od chodidelě. 

IV. Zajištění proti pádu p edmětů a materiálu 

Riziko: 

 Nebezpečí úrazu padajícím p edm tem. 

Opatření: 

 Pracovníci nebudou pokládat materiál a pomůcky k volným okrajům  
nebo zav šovat na madlo tak, aby p i necht né manipulaci došlo k jejich pádu. Drobný 



 

 

materiál bude ukládán do vhodn  upraveného pracovního od vu nebo výstroje. 
Zam stnanci musí také průb žn  propočítat, zda nedochází k p ekročení nosnosti lešení 
p i současném výskytu více pracovníků, materiálu a pomůcek. 

XI. Školení zaměstnanců 

Riziko: 

 Zvýšené riziko poškození materiálů, strojů a p edevším zvýšená úrazovost. 

Opatření: 

 Zam stnancům bude poskytnuto školení o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci 
ve výškách a nad volnou hloubkou a o používání osobních ochranných pracovních 
prost edků. 

11.4 Na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. [3] 
 Na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických za ízení, p ístrojů a ná adí, ze dne 12. zá í 2001. 

11.4.1 P íloha č. 1, Další požadavky na bezpečný provoz a používání za ízení pro 
zdvihání b emen a zaměstnanců 

Riziko: 

 Vznik úrazu a poškození za ízení p i nesprávném používání za ízení  
pro zdvihání b emen. 

Opatření: 

Stavební výtah Geda [6] 

 výtah smí obsluhovat pouze proškolený personál 
 nesmí být p ekročena maximální nosnost 200 kg, materiál se musí ukládat  

od st edu, nikoliv k jedné stran  
 je zakázána doprava osob, ty se sm jí pohybovat na plošin  pouze p i nakládání 

materiálu, montáži a obsluze výtahu 
 zajišt ní proti použití nepovolanou osobou – odstranit p ívod proudu 
 aby se zabránilo vtažení do stroje, pracovníci by m li nosit p iléhavý od v, 

spínat vlasy v p ípad  jejich v tší délky, nenosit šperky Ě etízky, náramky, 
prstenyě 

 montáž smí být provád na pouze odborným pracovníkem nebo pod jeho 
vedením a podle montážního návodu, rychlost v tru p i montáži nesmí p ekročit 
45 km/h 

 podklad pro montáž musí být vodorovný a nosný 
 opravy se smí provád t až tehdy, kdy stroj není pod proudem 
 v p ípad  ohrožení osob výtahem nebo nákladem nesmí být uveden do provozu 

– v bezprost edním okolí výtahu vyv sit varovné tabulky 
 práce musí být zastaveny, pokud rychlost v tru p esahuje 72 km/h – s plošinou 

výtahu se musí sjet dolů do výchozí polohy 
 jednou ročn  musí být za ízení p ezkoušeno odborníkem 

 
 



 

 

11.4.2 P íloha č. 2, Další požadavky na bezpečný provoz a používání za ízení pro 
zdvihání a p emisťování zavěšených b emen 

Riziko: 

 Vznik úrazu p i manipulaci se zav šeným b emenem 

Opatření: 

 Pracovník obsluhy nákladního vozidla s hydraulickou rukou musí v průb hu 
manipulace dbát na bezpečné p emisťování. Ostatní pracovníci, se nesmí zdržovat 
v manipulačním prostoru hydraulické ruky, pokud to není nezbytn  nutné. Musí nosit 
ochranné prost edky Ěhelma, reflexní vestaě, aby byli dostatečn  viditelní. 

11.4.3 P íloha č. 3, Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
za ízení 

Riziko: 

 Možnost úrazu p i p eklopení vysokozdvižného vozíku, nep izpůsobení jízdy 
konkrétním podmínkám. 

Opatření: 

 Vysokozdvižný vozík bude opat en bezpečnostním pásem, který eliminuje vznik 
úrazu v p ípad  jeho p eklopení. Obsluha musí p izpůsobit rychlost jízdy a manipulaci  
s vozíkem p i p evážení nákladu nebo poloze vidlice jiné než základní. 
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10.1 Obecné informace 
 Omítky tvo í lícní plochu omítaných konstrukcí. Používají zejména k ochran  
konstrukcí p ed mechanickým poškozením, z estetického hlediska, ke zlepšení 
technických vlastností konstrukce apod. Podle počtu vrstev se d lí na jednovrstvé, 
dvouvrstvé a vícevrstvé. 

10.1.1 Rozd lení z hlediska technologie provád ní 

10.1.2 Ruční omítání 
 Ruční omítání je tradiční zp sob provád ní omítek. Sm s je zpravidla dodávána 
v pytlích a následn  zpracována ve stavební míchačce nebo ručním míchadlem, nebo  
se sm s zpracuje z jednotlivých složek v daném pom ru Ězastaraléě. Sm s je nanášena 
na st ny a strop pomocí zednické lžíce nebo ocelového hladítka a následn  srovnána 
stahovací latí. 

Výhody: 

 Vhodné pro menší plochy – u strojního omítání často p íplatky za malou 
omítanou plochu 

 Tradiční zp sob nanášení s dlouholetou zkušeností 
 Snazší manipulace v malých prostorech 

Nevýhody: 

 Vysoká pracnost 
 Delší doba provád ní 
 V tší pot eba pracovník  oproti strojnímu omítání 
 V tší spot eba materiálu, ztráty 
 Vzniklé odpady z pytlované sm si oproti strojnímu omítání se stacionárním 

silem 
 Menší p esnost 

10.1.3 Strojní omítání 
 Strojní omítání je provád no pomocí omítací pistole do, které je sm s p ivád na 
z omítacího stroje. V omítacím stroji dochází ke zpracování sm si smícháním sm si 
s vodou. Sm s je do omítacího stroje buď vsypávána ručn , nebo je p ivád na pomocí 
pneumatického dopravníku ze stacionárního sila. 

Výhody: 

 Rychlost, jednodušší provád ní – úspora času i práce 
 Urychlení výstavby oproti ručnímu zpracování o cca polovinu 
 P esnost, hladký a rovný výsledný povrch 
 Vysoká kvalita 
 Pot eba menšího počtu pracovník  
 Tém  srovnatelná cena s ručním omítáním 



 

 

 Možnost nanášení siln jších vrstev Ěaž 40 mmě než u ručního omítání – nanášení 
pod tlakem zajišťuje hutn jší vrstvu a menší riziko praskání omítky 

 Materiály mají p esn  dané, nem nné složení kontrolované technologiemi – 
nehrozí výkyvy kvality nanášené omítky 

 Minimální ztráty materiálu 
 Minimální prostor pro uskladn ní materiálu Ěv p ípad  použití silaě 
 Ekologie – okolí objektu není znečišt no použitým materiálem 

Nevýhody: 

 V p ípad  aplikace omítek ze stacionárního sila nutná elektrická energie 
s dostatečným jišt ním Ě32 ůě – v tšinou problém u rodinných dom  – nutnost 
dočasného navýšení jističe u dodavatele energie 

 V p ípad  aplikace omítek ze stacionárního sila nutná zpevn ná plocha  
min. 3x3 m 

 

Obrázek 1 - Efektivnost práce při různých způsobech zpracování a nanášení omítkové směsi [1] 

 

 

 

 

 



 

 

10.1.4 Rozd lení z hlediska použitých materiálu 

10.1.5 Vápenné omítky 
Výhody: 

 Trvanlivost 
 Vysoká paropropustnost, regulace vlhkosti v místnosti 
 Rychlé vysychání – oproti vápenocementovým omítkám 
 M kké 
 Použití v interiéru, exteriéru, rekonstrukci a sanaci historických staveb 
 Výborná pohltivost pach  
 pH 12 a vyšší – zabraňuje vzniku plísní, zejména v oblasti tepelných most  
 Dobrá zpracovatelnost 
 Ekologické, zdravotn  nezávadné omítky 
 Výborné akumulační schopnosti – díky vyšší objemové hmotnosti 

Nevýhody: 

 V p ípad  p ípravy sm si z jednotlivých složek na stavb  nutno dbát zvýšené 
bezpečnosti práce – nebezpečí vniku vápna do oka, na které p sobí jako žíravina 

 Pevnost v tahu Ě0,1Ř MPaě cca 4x nižší než u sádrových omítek 
 Možnost tvorby výsušných trhlin ve tvaru Y 
 Oproti historickým vápenným maltám nižší kvalita a odolnost 
 V p ípad  aplikace omítek ze stacionárního sila nutná elektrická energie 

s dostatečným jišt ním Ě32 ůě – v tšinou problém u rodinných dom  – nutnost 
dočasného navýšení jističe u dodavatele energie 

10.1.6 Sádrové omítky 
Výhody: 

 Vysoká kvalita a estetika omítnutého povrchu – nedrolí se, p íjemné na dotek, 
rovné, hladké 

 Vhodné pro alergiky - dokonale hladký povrch, díky kterému se na omítnutém 
povrchu nedrží prach 

 Zajišt ní p íjemného klima v interiéru – díky vysoké paropropustnosti  
a akumulační schopnosti vrstvy omítky 

 Regulace klima v místnosti – díky jejich schopnosti p ijímat a vydávat vzdušnou 
vlhkost – prodyšné – nižší riziko vzniku plísní 

 Zvýšení požární odolnosti – díky uvolňování vodní páry ze sádry p i vysokých 
teplotách 

 pH 5,5 – neabsorbují pigmenty z malí ských barev – není nutné malovat  
tak často 

 Vhodné pro omítání st n i strop  jakéhokoliv podkladu Ěpouze v interiéruě, 
zejména pro povrchové úpravy vnit ního ost ní p i vým n  oken Ětloušťka 
vrstvy až 40 mmě, pro jednoduché a neznatelné opravy povrchu 



 

 

 ůplikace na geometricky p esné zdivo Ěpórobetoně – tloušťka vrstvy již od 5 mm 
 Možnost vytvá ení dekorativních prvk  r zných tvar  
 B hem tuhnutí nesesedají a nepraskají, nemusí se brousit 
 B hem aplikace omítky nedochází k podrážd ní k že v p ípad  kontaktu  

se sádrou 
 Ekologické, p írodní, zdravotn  nezávadné Ěviz. 2. bodě 
 Jednoduché a rychlé nanášení – díky jednovrstvé technologii a výborné 

p ídržnosti k podkladu 
 Úspora náklad  – díky rychlosti provád ní, vysychání a jednovrstvé technologii 

 
Nevýhody: 

 Nevhodné do trvale vlhkých prostor  Ěexteriér, velké prádelny, kuchyn , 
výva ovny,…ě 

 Urychlení oxidace v tšiny kov  v prost edí sádry – nutno chránit kovové prvky 
minimáln  základním nát rem 

 Použití speciálních lepidel nebo hloubkové penetrace v p ípad  lepení obklad  – 
kv li chemické reakci sádry a b žného cementového lepidla a tím narušení 
soudržnosti t chto materiál  

 M kčí než vápenocementové omítky – snadno se poškodí Ěale zároveň je lze 
velmi snadno a neznateln  opravit, viz. bod 7-výhodyě 

 Menší zkušenosti s provád ním této omítky oproti klasickým 
vápenocementovým omítkám, které mají na našem území dlouholetou tradici.  
 

10.2 Porovnání technologií provád ných vnit ních omítek z r zných 
hledisek 

10.2.1 Finanční hledisko 
 V České republice je zaveden obecný p edpoklad, že strojní omítání a ke všemu 
v kombinaci se sádrou, je značn  dražší než ruční omítání. Na vzestupu této technologie 
tomu tak určit  bylo, v dnešní dob  už jsou však náklady na provád ní spíše 
srovnatelné. Na první pohled se m že zdát, že jsou strojní sádrové omítky dražší, 
zejména kv li cen  materiálu, která sice je vyšší než materiál na vápenné omítky 
zpracováván ručn , avšak spot eba materiálu na m2 je podstatn  nižší Ě10 kg/m2ě oproti 
ručnímu omítání Ě14 kg/m2 u jádra, ř,2 kg/m2 u štukuě. Značná úspora financí je spojena 
také s použitím jednovrstvého omítání, oproti ručnímu dvouvrstvému, a tím i s výrazn  
kratší dobou provád ní Ěodpadá technologická pauza, menší pracnost strojního omítáníě. 

 Ze zpracovaného rozpočtu v programu BuildPower S, je úspora finančních 
prost edk  p i použití sádrových omítek provád ných strojní metodou oproti ručnímu 
zpracování vápenných omítek necelých 340 tis. Kč. Značná úspora je zde také v tom,  
že oproti vápenným omítkám není použito pačokování. 



 

 

10.2.2 Časové hledisko 
 Kratší doba výstavby p i použití strojních sádrových omítek je zp sobena 
p edevším menší pracností strojního omítání a také tím, že sádrové omítky jsou 
provád ny v jedné vrstv  a bez pačokování a odpadají tak rovnou dv  technologické 
pauzy. Na druhou stranu je kratší doba provád ní i p es to, že je uvažováno s menším 
počtem pracovník . 

Ze zpracovaného časového plánu v programu Contec, je časová úspora provád ní 
variantního ešení sádrových strojních omítek oproti vápenným omítkám zpracovaným 
ručn  6ř dní. 

10.3 Zhodnocení vnit ních omítek z tepeln  technického hlediska 
 Výpočet součinitele prostupu tepla byl proveden v aplikaci internetových stránek 
www.tzb-info.cz, vychází se ze základního vzorce: U=1/RT, kde: 

U…Součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1] 

RT…odpor p i prostupu tepla [m2.K/W], RT=Rsi+R+Rse, kde: 

       Rsi…Odpor p i p estupu tepla na vnit ní stran  konstrukce [m2.K/W] 

       R…Odpor konstrukce [m2.K/W] 

       Rse…Odpor p i p estupu tepla na vn jší stran  konstrukce [m2.K/W] 

 Z tepeln  technického hlediska není znatelný rozdíl v použití sádrové a vápenné 
omítky. 

Vápenné omítky: U=0,24 W.m-2.K-1 

Sádrové omítky:  U=0,24 W.m-2.K-1 

UN,20…Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla, UN,20 =0,3 W.m-2.K-1 

Urec,20…Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20=0,25 W.m-2.K-1 

Upas,20…Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro prasivní domy,                               
Upas,20=0,1Ř-0,12 W.m-2.K-1 

Obvodová konstrukce splňuje doporučené požadavky na součinitel prostupu tepla.  

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet součinitele prostupu tepla U obvodové konstrukce, p i použití vápenných 
vnit ních omítek, pomocí aplikace webu www.tzb-info.cz: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výpočet součinitele prostupu tepla U obvodové konstrukce, p i použití sádrových 
vnit ních omítek, pomocí aplikace webu www.tzb-info.cz: 

 



 

 

 

10.4 Zhodnocení 
Na základn  získaných informací bych se osobn  p iklán la k variant  sádrových 
omítek provád ných strojn  a to zejména z d vodu velké časové úspory až dvou 
m síc . Dalším z d vod  je také menší finanční náročnost a v neposlední ad  
vlastnosti této omítky, které splňují požadavky na moderní a zdravotn  nezávadné 
povrchy. I p es to že je sádrová omítka m kčí než vápenná a snadno se poškodí, 
nemyslím si, že by to m l být jeden z rozhodujících d vod  proč si sádrové omítky 
zvolit, protože v administrativní budov  je riziko poškození omítky minimální, na rozdíl 
od prostor , kde se nap íklad trvale pohybují d ti, nebo dochází k manipulaci s v tšími 
p edm ty, které by snadno omítku poškodili. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat technologickou etapu dokončovacích prací 
novostavby administrativní budovy v Kolíně-Zálabí. Zaměřila jsem se především  
na zhotovení vnitřních omítek vápenných prováděných ručně a sádrových zpracovaných 
strojně, a na zhotovení sádrokartonových příček. Tyto procesy byly podrobně zpracovány 
v technologickém postupu. Provádění sádrokartonových příček je doplněno schématy spojení 
dvou příček a napojení na nosnou stěnu. Veškeré informace jsou shrnuty v technické zprávě 
řešeného objektu. V práci je dále zpracován návrh strojní sestavy pro dané procesy, zařízení 
staveniště včetně výpočtu potřebných ploch pro zázemí personálu, výpočtu spotřeby vody  
a elektrické energie, a opatření na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Byl také 
vytvořen položkový rozpočet v programu BuildPower S a časový plán v programu Contec. 
Tyto části sloužili také ke zhodnocení prováděných omítek z časového a finančního hlediska. 
Dalším hlediskem pro porovnání byl výpočet součinitele prostupu tepla, který ovšem ukázal, 
že z tohoto pohledu není mezi použitými omítkami rozdíl. Na základě porovnání vnitřních 
omítek se přikláním k variantnímu řešení, tedy k sádrovým omítkám zpracovaným strojně. 
Představují především značnou časovou úsporu, z finančního hlediska vychází také lépe  
a nabízí velmi přesné, rovné, čisté povrchy, které jsou v dnešní době tak žádané. 
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