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Anotace 

 

P edm tem bakalá ské práce je stavebn  technologická studie zadaného objektu, která eší 

technologické postupy konstrukce podlah a technologické postupy s varianty podlahových 

krytin. Podlahy budou navrženy do bytového domu o osmi bytových jednotkách a technickém 

zázemí se spole enskou místností v suterénu. Bytový d m je zd ný objekt o jednom 

podzemním a t ech nadzemních podlaží s plochou st echou. Pro technologie podlah budou 

zpracovány položkové rozpo ty a asové harmonogramy, které budou v p íloze spole n  

s výkresovou dokumentací zadaného objektu v etn  vybraných detail  podlahových 

konstrukcí. Záv rem bakalá ské práce bude zhodnocení a porovnání dvou variant podlahové 

krytiny v obývacích pokojích v byte 3+1 v I.NP, II.NP a III.NP. 

 

Klí ová slova: anhydrit, cementový pot r, laminátová podlaha, vinylová podlaha, dlažba 

 

 

 

 

Annotation 

 

The subject of the thesis is structurally specified object technology study that addresses the 

technological processes of construction of floors and technological processes with variations 

of floor coverings. Floors will be designed into a building with eight residential units and 

technical background with the living room in the basement. The building is brick building 

with one basement and three storeys with a flat roof. The technology will be processed floors 

itemized budgets and timetables which will be included in conjunction with drawing 

documentation specified object selected details including floor structures. Finally thesis will 

evaluate and compare the two versions flooring in the living room in the apartment 3 +1 in 

I.NP, II.NP and III.NP. 

 

Keywords: anhydrite, cement screed, laminate flooring, vinyl flooring, tiles 
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5. ÁST POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ – výkresová ást 
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F 03 STUDIE II.NP 

F 04 STUDIE III.NP 

F 05 EZ A A’ 

 

DSP: 

F 01 P DORYS VÝKOP  

F 02 P DORYS ZÁKLAD  

F 03 P DORYS I.S 

F 04 P DORYS I.NP 

F 05 P DORYS II.NP 

F 06 P DORYS STROPU NAD I.S 

F 07 P DORYS STROPU NAD III.NP 

F 08 P DORYS PLOCHÉ ST ECHY 

F 09 EZ PODÉLNÝ A A’ 

F 10 EZ P Í NÝ B B’ 

F 11 POHLEDY 

F 12 KOORDINA NÍ SITUACE 

F 13 DETAILY 
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1. ÁST POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

TEXTOVÁ ÁST 



 
Bakalá ská práce                                                                                                      

  11 

 

A. PR VODNÍ   ZPRÁVA 

 

a1)  IDENTIFIKACE STAVBY  

 

Název stavby  :  Bytový d m  

Místo stavby    :  na pozemcích p. .4934/228, p. .4934/227 k.ú.  

                                                Záb eh na Morav  

Stupe  PD       :  Projektová dokumentace pro stavební povolení a ohlášení 

 

P edm tem dokumentace je výstavba nového podsklepeného bytového domu s t emi 

nadzemními podlaží v katastrálním území Záb eh na Morav .  

 

a2)   IDENTIFIKACE INVESTORA 

 

Název investora:  Marie Kotrlá 

Adresa:   Nemilská 54 

    789 01 Záb eh 

Telefon:   734 865 522 

 

 

a3)  IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE 

 

Generální projektant:   Petr Pohl 

     Rudolfa Pavl  14 

     789 01 Záb eh 

Mobil:     777 757 596 

E mail:    petrpohl.ska@seznam.cz  

Stavební ást:    Petr Pohl 

Kontrola:                                             Ing. Eva Rykalová 
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a4)  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ Ú EL 

 

Bytový d m je podsklepený objekt o t ech nadzemních podlažích s osmi bytovými 

jednotkami. Dva byty jsou typu 2+kk a šest byt  je typu 3+1. V podzemním podlaží má každý 

byt svoji sklepní kój a spole né prostory pro relaxaci, dále se zde nachází centrální kotelna 

pro celý bytový d m. V p ízemí je spole ná kolárna a ko árkárna. Stavba je zd ná 

z pórobetonových tvárnic s plochou st echou.   

 

b)  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV NOSTI POZEMKU 

 

Dot ené pozemky jsou nezastav né.  

 

p. . 4934/228     orná p da         –   Marie Kotrlá 

p. . 4934/227     orná p da         –   Marie Kotrlá 

 

c1)  ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR ZKUMECH 

 

Pozemek je nezastav ný, byl proveden inženýrsko geologický pr zkum, na základ  kterého 

byl navržen zp sob zakládání. 

 

c2)  NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Stavba bude v blízkosti hlavní ve ejné komunikace, inženýrské sít  sestávající z ve ejné 

elektrické sít , obecního vodovou, plynovodu a kanalizace splaškové a deš ové. Objekt bude 

p ipojen na vodovod, kanalizaci deš ovou a splaškovou, elektrickou sí  a plynovod. 

 

d)   INFORMACE O SPLN NÍ POŽADAVK  DOT ENÝCH ORGÁN   

 

ešení vychází z podklad  a vyjád ení dot ených orgán  a spl uje p edpisy a na ízení. 
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e)  INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK  NA VÝSTAVBU  

 

Stavebn  technické ešení vychází z p íslušných zákon  a vyhlášek a spl uje p íslušné 

p edpisy.  

 

f) ÚDAJE O SPLN NÍ PODMÍNEK REGULA NÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ  A ÚZEMN  PLÁNOVACÍ INFORMACE 

 

Stavba se bude nacházet na pozemcích, které jsou ur eny pro stavby pro bydlení územním 

plánem m sta Záb eh. 

 

g)   V CNÉ A ASOVÉ VAZBY STAVBY A JINÁ OPAT ENÍ  

 

Výstavba bytového domu není v cn  ani asov  vázána a omezena.  

 

h)   P EDPOKLÁDANÁ LH TA VÝSTAVBY A POSTUP VÝSTAVBY 

 

P edpokládaná lh ta výstavby je 24 m síc .  

Stru ný postup stavby: 

Vyty ovací a zemní práce 

Základové konstrukce a podkladní betony 

Vodorovné hydroizolace 

Svislé konstrukce I.S, svislé hydroizolace a zásypy stavební jámy 

Vodorovné konstrukce nad I.S v etn  schodišt  

Svislé konstrukce I.NP  

Vodorovné konstrukce nad I.NP v etn  schodišt  

Svislé konstrukce II.NP 

Vodorovné konstrukce nad II.NP v etn  schodišt  

Svislé konstrukce III.NP 

Vodorovné konstrukce nad III.NP 

Konstrukce atik 

Provedení konstrukce st ešního plášt  

 



 
Bakalá ská práce                                                                                                      

  14 

 

Výpln  otvor  

Provedení rozvod  TZB 

Provedení omítek a konstrukcí podlah 

Montované konstrukce a povrchové úpravy 

Klempí ské, záme nické, truhlá ské konstrukce 

Kompleta ní práce, malby, nát ry a dokon ovací práce 

Terénní úpravy, zpevn né plochy a oplocení  

 

i)   STATISTICKÉ ÚDAJE   

 

Celková orienta ní cena v tis. :             17.900 tis. v . DPH 21 % 

Podlahová plocha objektu: 

1.S    :   285,14 m
2
 

1.NP    :   290,13 m
2 

2.NP    :   289,64 m
2 

3.NP    :   289,64 m
2 

 

Zastav ná plocha      :          336,97 m
2 

Obestav ný prostor      :       4 228,97 m
3 
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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN  TECHNICKÉ EŠENÍ 

 

a) Zhodnocení staveništ  

 

Staveništ  bude tvo it nezastav ný pozemek investora p. . 4934/228 k.ú. Záb eh na Morav . 

P íjezd na staveništ  bude z místní komunikace Nemilská p. . 484/566 k.ú. Záb eh na 

Morav . Okolní pozemky jsou zastav né. Pozemek je zatravn n, vyskytují se na n m pouze 

náletové d eviny, které budou odstran ny p ed zahájením prací a stromy, které budou 

zachovány. Pozemek je mírn  svažitý od komunikace po zadní hranici parcely. 

Lokalita staveništ  je zasí ovaná. V rámci stavby dojde k vybudování p ípojek a napojení na 

splaškovou a deš ovou kanalizaci, elektrickou sí , ve ejný plynovod a vodovod.  

Budou vy len ny pot ebné prostory pro za ízení staveništ  v rámci pozemku investora. Dojde 

k vybudování do asné komunikace na pozemku investora k zásobování a obsluze staveništ . 

Staveništ  není nijak chrán no památkovým ú adem ani není v ochranném pásmu památkové 

rezervace. 

 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

 

Bytový d m je podsklepená stavba o t ech nadzemních podlažích obdélníkového tvaru. D m 

je zast ešen plochou st echou. Nosná konstrukce je tvo ena tepeln  izola ními tvárnicemi 

z pórobetonu YTONG Lambda+  tl. 375 mm. Stavba je situována v zástavb  bytových dom  

na jihovýchodním okraji m sta Záb eh. 

 

Objekt bude napojen na elektrickou sí , ve ejný vodovod, plynovod a kanalizaci. Nemovitost 

bude oplocena, p íjezd a p ístup bude z ve ejné komunikace po zpevn ných plochách ze 

zámkové dlažby. 

V I.NP se nacházejí dva byty 3+1, hlavní vstup, kolárna a ko árkárna. V II.NP se nacházejí 

dva byty 3+1 a jeden byt 2+kk. III.NP je totožné s II.NP. Celkem je v bytovém dom  šest 

byt  3+1 a dva byty 2+kk, v suterénu domu má každý byt svoji sklepní kóji, dále se zde 

nachází centrální kotelna a spole enská místnost se sociálním za ízením.  
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c)  Konstruk ní a technické ešení objektu 

 

Objekt je zd ná stavba s obvodovým zdivem z pórobetonových tepeln  izola ních tvárnic 

YTONG Lambda+ tl. 375 mm, obvodové zdivo podzemního podlaží je z p esných 

pórobetonových tvárnic s vyšší únosností P4 500 tl. 375 mm. Vnit ní nosné st ny jsou 

v podzemním podlaží z p esných pórobetonových tvárnic YTONG P6 650 tl. 300 mm a 

v nadzemních podlažích jsou z vápenopískových tvárnic SILKA S12 1800 tl. 300 mm. 

Vnit ní p í ky v bytech jsou z modrého akustického sádrokartónu tl. 100 mm. P í ky 

v podzemním podlaží jsou z pórobetonových p í kovek YTONG tl. 150 a 100 mm. Stropní 

konstrukce jsou tvo eny bílým stropem ze systému YTONG. St echa je plochá s atikou 

z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 300 mm a zateplena tepeln  izola ními deskami 

YTONG Multipor tl. 80 mm. Schodišt  je monolitické ze železobetonu C 25/30.               

Terén kolem objektu bude vysvahován. Zpevn né plochy budou z ízeny pro parkování 

vozidel, pro umíst ní kontejner  pro komunální odpad a pro p ší vstup do objektu. 

 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Z elní strany objektu je ve ejná hlavní komunikace. Z této komunikace bude vybudován 

p íjezd a p íchod k bytovému domu. 

Objekt bude p ípojkou napojen z ve ejné elektrické sít , p ípojky vody a kanalizace budou 

provedeny v samostatných výkopech a budou napojeny na obecní vodovod a kanalizaci. 

P ípojka plynu bude mít samostatný výkop a je nutné dodržovat minimální vzdálenosti 

p ípojek a jejich hloubky dle SN 73 6006 – Prostorová úprava vedení. 

 

e)  ešení dopravní a technické infrastruktury 

 

Veškeré p ípojky budou p ipojeny na stávající inženýrské sít .  

 

f1) Vliv stavby na životní prost edí 

 

Vliv stavby na životní prost edí eší zákon .100/2001 Sb. ve zn ní zákona .93/2004 Sb. o 

posuzování vliv  na životní prost edí. 
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Provedením stavby nedojde k ohrožení ani poškození životního prost edí. B hem realizace 

stavebních prací budou vznikající stavební odpady t íd ny a likvidovány dle platných 

právních p edpis . 

Deš ové vody z objektu budou svedeny do deš ové kanalizace. Deš ová voda ze zpevn ných 

ploch bude vsakována na vlastním terénu.  

 

f2) Likvidace stavebních odpad  

 

B hem realizace stavebních prací budou vznikající stavební odpady t íd ny a likvidovány dle 

platných právních p edpis . 

Za likvidaci odpad  vznikajících p i výstavb  je odpov dný stavebník, p ípadn  zhotovitel 

stavby. Ke kolauda nímu ízení je nutné doložit doklady o zneškodn ní, p ípadn  dalším 

využití odpad  vzniklých b hem realizace stavby. Doklady o likvidaci odpad  budou 

potvrzeny oprávn ným p íjemcem odpad . 

 

g) Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  

 

Není požadováno. Vstup do objektu a I.NP je bezbariérové. 

 

h) Pr zkumy, m ení a za len ní do projektové dokumentace  

 

Byl proveden inženýrsko geologický pr zkum podloží. Bylo provedeno m ení radonu 

s výsledkem – nízká kategorie radonového rizika. 

 

i) Podklady pro vytý ení stavby 

 

Pozemek byl zam en projektantem. 

 

j) len ní stavby na stavební a inženýrské objekty  

 

Stavba je roz len na na vlastní bytový d m, p ípojky k inženýrským sítím a úpravy terénu se 

zpevn nými plochami. 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed negativními 

ú inky 

 

Zákon .93/2004 Sb. eší posuzování vliv  na životní prost edí p ipravovaných staveb. 

Realizace stavby nebude mít závažný vliv na okolní stavby. Za ízení staveništ  se bude 

nacházet na pozemcích investora. Pouze p i realizaci p ípojek k stávajícím inženýrským sítím, 

dojde k zásahu do místní komunikace. K tomuto zásahu je nutné mít veškeré povolení od 

p íslušných orgán  a zamezit ohrožení zdraví a majetku uživatel  komunikace. Stavba bude 

mít p ístup z ve ejné místní komunikace Nemilská.  

Zákon 86/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  eší problematiku ochrany ovzduší 

z hlediska vlivu prašnosti. Zhotovitel je povinen p i realizaci stavby provád t opat ení ke 

snížení prašnosti pomocí ochranných sítí, ochranných folií, kropením atd. 

Zákon .114/1992 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  o ochran  p írody a krajiny eší 

problematiku ochrany p írody a krajiny. Pozemek je zatravn n, vyskytují se na n m pouze 

náletové d eviny, které budou odstran ny p ed zahájením prací a stromy, které budou 

zachovány, budou chrán ny p ed poškozením. Travnaté plochy budou uvedeny do p vodního 

stavu. 

Zákon .185/2001 Sb. o odpadech eší naložení se vzniklým odpadem b hem realizace 

stavby. Stavební su  je nutno rozt ídit na jednotlivé druhy stavebních odpad  a odvést na 

pat i né skládky. Za likvidaci odpad  vznikajících p i výstavb  je odpov dný stavebník, 

p ípadn  zhotovitel stavby. Ke kolauda nímu ízení je nutné doložit doklady o zneškodn ní, 

p ípadn  dalším využití odpad  vzniklých b hem realizace stavby. 

Zákon .254/2001 Sb. o vodách eší ochranu vod b hem realizace stavby. Povrchové a 

podzemní vody nebudou stavbou nijak dot eny ani ohroženy. 

 

l) Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník  

 

Zákon . 309/2006 Sb. eší požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy. P ed zahájením realizace stavby musí být 

všichni pracovníci zhotovitele seznámeni s platnými bezpe nostními p edpisy a normami. 

Zhotovitel je povinen mít veškeré pracovníky na dané stavb  ádn  proškolené o bezpe nosti  
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a ochran  zdraví na staveništi. V p ípad , že budou na staveništi p sobit zam stnanci více jak 

jednoho zhotovitele, je nutné dle zákona . 309/2006 Sb. zajistit koordinátora bezpe nosti a 

ochrany zdraví p i práci na staveništi. P ed zahájením zemních prací je nutné nechat vytý it 

od správc  sítí všechna podzemní vedení, aby p i výkopových prací nedošlo k ohrožení zdraví 

pracovník  a poškození cizího majetku. Musí být dodržovány bezpe nostní p edpisy, zejména 

o provád ní prací ve výškách, na lešení a pod ním, manipulaci s elektrickou energií, 

elektrickými spot ebi i a mechanismy, manipulaci s t žkými b emeny, s ho lavinami, látkami 

zdraví škodlivými, jedy, látkami, které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. 

Pracovníci zhotovitele budou p i práci používat ochranné pracovní pom cky a ídit se 

p edepsanými pracovními postupy dle p íslušných výrobc  materiál . P i realizaci je nutné se 

ídit platnými SN. 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Objekt je zd ný z pórobetonového systému YTONG, stropy jsou provedeny ze systému 

YTONG. P i stavb  je nutno dodržovat p edpisy a návody výrobce, zejména podpírání strop . 

St echa je plochá, schodišt  železobetonové. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPE NOST 

 

Bytový d m je vyzd n z pórobetonových tvárnic, p í ky jsou pórobetonové a sádrokartonové, 

strop je pórobetonový. D m je dostate n  vzdálen od sousední stavby, p ístup k stavb  je bez 

omezení. Pro opušt ní objektu je ur en hlavní vstup. Objekt bude vybaven hasicími p ístroji, 

domovním hydrantem a hlási i požáru. Podrobnosti viz samostatná ást projektu pro stavební 

povolení – požární zpráva. 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 

 

Zákon 86/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  eší problematiku ochrany ovzduší 

z hlediska vlivu prašnosti. Zhotovitel je povinen p i realizaci stavby provád t opat ení ke 

snížení prašnosti pomocí ochranných sítí, ochranných folií, kropením atd. 

Zákon .114/1992 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  o ochran  p írody a krajiny eší 

problematiku ochrany p írody a krajiny. Pozemek je zatravn n, vyskytují se na n m pouze  
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náletové d eviny, které budou odstran ny p ed zahájením prací a stromy, které budou 

zachovány, budou chrán ny p ed poškozením. Travnaté plochy budou uvedeny do p vodního 

stavu. 

Zákon .185/2001 Sb. o odpadech eší naložení se vzniklým odpadem b hem realizace 

stavby. Stavební su  a jiné odpady je nutno rozt ídit na jednotlivé druhy stavebních odpad  a 

odvést na pat i né skládky. Za likvidaci odpad  vznikajících p i výstavb  je odpov dný 

stavebník, p ípadn  zhotovitel stavby. Ke kolauda nímu ízení je nutné doložit doklady o 

zneškodn ní, p ípadn  dalším využití odpad  vzniklých b hem realizace stavby. 

Zákon .254/2001 Sb. o vodách eší ochranu vod b hem realizace stavby. Povrchové a 

podzemní vody nebudou stavbou nijak dot eny ani ohroženy. 

Zákon . 309/2006 Sb. eší požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy. 

 

5. BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ 

 

Bytový d m nep edstavuje zvýšená rizika p i užívání oproti b žným rizik m p i užívání. 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Zákon .258/2000 Sb. eší ochranu ve ejného zdraví a na ízení vlády .502/2000 eší ochranu 

zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Zhotovitel nesmí b hem realizace stavby 

p ekro it nejvyšší p ípustné hladiny hluku, které jsou stanovené pro jednotlivé ásti dne. 

Bytový d m není zdrojem hluku, konstrukce v etn  oken s trojskly zaru uje dobrou vnit ní 

pohodu. 

 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

Bytový d m je dostate n  tepeln  izola ní a obálka budovy spl uje normy SN 73 0540 – 

Tepelná ochrana budov. 
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8.. EŠENÍ P ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU                        

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Není požadováno. Vstup do budovy je bezbariérový. 

 

9. OCHRANA STAVBY P ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN JŠÍHO PROST EDÍ 

 

Ochrana proti povodním, sesuv m p dy, poddolování a seizmicit  není t eba v dané lokalit  

provád t. Ochrana proti radonu, který v dané lokalit  má radonový index pozemku st ední, 

bude spln na provedením hydroizolace z pás  ELASTEK 40 SPECIAL. Hluk není nutno 

ešit, nebo  objekt se nachází v klidovém prost edí v zástavb  bytových dom  a samotná 

stavba není zdrojem hluku. 

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Není požadováno, bytový d m nevytvá í nebezpe né a škodlivé vlivy. P i výstavb  bude 

obyvatelstvo chrán no zejména proti nadm rnému hluku a prašnosti. Zhotovitel bude 

dodržovat p edpisy a nesmí p ekro it nejvyšší p ípustné hladiny hluku stanovené pro 

jednotlivá denní období. Proti omezení prašnosti provedeno opat ení pomocí ochranné sít , 

ochranné folie, kropení, apod. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY  

 

Objekt bude p ípojkou napojen z ve ejné elektrické sít . P ípojka kanalizace deš ové i 

splaškové bude provedena ve stejném výkopu a budou napojeny na ve ejnou kanalizaci 

deš ovou a splaškovou. P ípojka plynu bude provedena v samostatném výkopu. P ípojka 

vody bude provedena v samostatném výkopu. Všechny p ípojky budou ádn  ozna eny 

pomocí výstražných fólií. Jednotlivé p ípojky budou provedeny dle požadavk  jednotlivých 

správc  sítí. 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

a) ROZSAH A STAV STAVENIŠT  

 

Pro za ízení staveništ  bude využita plocha vlastního pozemku. Na pozemku se z ídí 

provizorní zpevn ná plocha, která bude b hem výstavby využívána pro skladování materiál  

a pro umíst ní sociálního za ízení pro pracovníky na stavb . P ístup a p íjezd k pozemku bude 

z horní strany pozemku po místní komunikaci. Po skon ení výstavby bude provizorní 

zpevn ná plocha odstran na a pozemek bude využit jako zahrada. 

 

b) SÍT  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

Všechny inženýrské sít  se nachází v hlavní komunikaci – obecní splašková i deš ová 

kanalizace, vodovod, plynovod, ve ejné osv tlení a elektrické sít . Všechny inženýrské sít  je 

nutno p ed zahájením realizace p ípojek nechat vyty it p íslušnými správci sítí. Objekt bude 

p ipojen na stávající vodovod, plynovod, elektrickou sí , deš ovou i splaškovou kanalizaci. 

 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠT  NA ZDROJ VODY A ELEKT INY 

 

Voda: 

Místo pro napojení provizorní vodovodní p ípojky bude v revizní vodovodní šacht , kde bude 

osazen vodom r. Vodu je nutno rozvést do sociálních za ízení a do mísících center stavby. 

Elektrická energie: 

Bude osazen staveništní rozvad  s podružným elektrom rem k m ení odebrané energie 

b hem stavby. Je pot eba zajistit zbudování t ífázové p ípojky s minimálním jišt ním 32 A. 

Proud je nutno rozvést do sociálních za ízení, šaten, kancelá í, k je ábu apod. 

Kanalizace: 

Bude vybudována do asná odbo ka z p ípojky splaškové kanalizace PVC DN 150. Kanalizaci 

je nutno rozvést do sociálních zázemí. 

Po ukon ení stavby a odstra ování za ízení staveništ  budou všechny do asné inženýrské sít  

odstran ny. 
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d) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE NOSTI 

 

P i realizaci zemních prací je nutno provést bezpe nostní opat ení – ohrazení výkopu, 

osv tlení a ozna ení výkop . Všechny inženýrské sít  je nutno p ed zahájením realizace 

p ípojek nechat vyty it p íslušnými správci sítí. Jednotlivé p ípojky budou provedeny dle 

požadavk  jednotlivých správc  sítí. Staveništ  bude oploceno mobilním oplocením. Rozm r 

jednotlivých polí je 3 472 x 2 000 mm. Pole jsou z rámu z trubek pr m ru 30 mm 

(horizontální) a 42 mm (vertikální) a opat eno drát nou výplní s menšími oky, které 

znesnad ují p elezení plotu. Na oplocení a uzamykatelné brán  bude nápis: ZÁKAZ 

VSTUPU NA STAVENIŠT . 

 

e) USPO ÁDÁNÍ A BEZPE NOST STAVENIŠT  Z HLEDISKA OCHRANY           

.VE EJNÝCH ZÁJM  

 

Za ízení staveništ  bude realizováno na pozemcích investora. Za ízení staveništ  nebude 

tvo it žádná bezpe nostní rizika pro životní prost edí ani pro své okolí. 

  

f) EŠENÍ ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  

 

P ístup na staveništ  bude z ve ejné komunikace Nemilská do asn  vybudovaným sjezdem. 

Doprava materiál  a obsluha stavby bude zajišt na pomocí do asné komunikace. Komunikace 

bude hlavn  sloužit k doprav  materiálu na manipula ní plochu je ábu, který bude materiál 

p emis ovat po staveništi. Budou osazeny bu ky pro kancelá e, šatny a sociální za ízení. Na 

staveništi budou z ízeny skládky pro zeminu, bedn ní, armatury, stavební materiál. 

 

g) POPIS STAVEB ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

 

Za ízení staveništ  bude budováno jako do asné konstrukce. Pro kancelá e, šatny a sociální 

za ízení budou použité mobilní stavební bu ky, které nevyžadují základy. Na za ízení 

staveništ  nebudou použity stavby vyžadující ohlášení. 
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h)  BEZPE NOST P I PROVÁD NÍ STAVBY 

 

Zákon . 309/2006 Sb. eší požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy. P ed zahájením realizace stavby musí být 

všichni pracovníci zhotovitele seznámeni s platnými bezpe nostními p edpisy a normami. 

Zhotovitel je povinen mít veškeré pracovníky na dané stavb  ádn  proškolené o bezpe nosti  

a ochran  zdraví na staveništi. V p ípad , že budou na staveništi p sobit zam stnanci více jak 

jednoho zhotovitele, je nutné dle zákona . 309/2006 Sb. zajistit koordinátora bezpe nosti a 

ochrany zdraví p i práci na staveništi. P ed zahájením zemních prací je nutné nechat vytý it 

od správc  sítí všechna podzemní vedení, aby p i výkopových prací nedošlo k ohrožení zdraví 

pracovník  a poškození cizího majetku. Musí být dodržovány bezpe nostní p edpisy, zejména 

o provád ní prací ve výškách, na lešení a pod ním, manipulaci s elektrickou energií, 

elektrickými spot ebi i a mechanismy, manipulaci s t žkými b emeny, s ho lavinami, látkami 

zdraví škodlivými, jedy, látkami, které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. 

Pracovníci zhotovitele budou p i práci používat ochranné pracovní pom cky a ídit se 

p edepsanými pracovními postupy dle p íslušných výrobc  materiál . P i realizaci je nutné se 

ídit platnými SN. 

 

i)  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 

 

Zákon 86/2002 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  eší problematiku ochrany ovzduší 

z hlediska vlivu prašnosti. Zhotovitel je povinen p i realizaci stavby provád t opat ení ke 

snížení prašnosti pomocí ochranných sítí, ochranných folií, kropením atd. 

Zákon .114/1992 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  o ochran  p írody a krajiny eší 

problematiku ochrany p írody a krajiny. Pozemek je zatravn n, vyskytují se na n m pouze  

náletové d eviny, které budou odstran ny p ed zahájením prací a stromy, které budou 

zachovány, budou chrán ny p ed poškozením.  

Zákon .254/2001 Sb. o vodách eší ochranu vod b hem realizace stavby. Povrchové a 

podzemní vody nebudou stavbou nijak dot eny ani ohroženy. 

Realizace stavby nebude ohrožovat životní prost edí. Vzniklé odpady budou ádn  t íd ny a 

likvidovány dle platných p edpis . 
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j) ORIENTA NÍ LH TY VÝSTAVBY 

 

P edpokládaná doba výstavby je 24 m síc .  

 

 
F. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

F101 Ú EL OBJEKTU 

 

Nov  postavený objekt bude ty podlažní, podsklepený objekt sloužící pro bydlení. T i 

nadzemní podlaží s osmi bytovými jednotkami. Dva byty typu 2+kk a šest byt  typu 3+1. 

Podzemní podlaží slouží jako technické zázemí domu, skladovací prostory a prostory pro 

relaxaci. 

 

F102 ARCHITEKTONICKÉ, FUNK NÍ A DISPOZI NÍ EŠENÍ 

 

Bytový d m je obdélníková stavba s plochou st echou. Vstup do objektu je z elní strany do 

zádve í a hlavní chodby, na kterou navazuje ko árkárna, kolárna a hlavní schodišt . V I.NP 

jsou dva byty 3+1 a v dalších dvou nadzemních podlaží se nachází dva byty typu 3+1 a jeden 

byt 2+kk na každém podlaží. V podzemní ásti se nachází centrální kotelna, sušárna, sklepní 

kóje ke každému bytu a spole ná herna se sociálním zázemím. Vstup na plochou st echu je 

pomocí výlezového žeb íku s ochranným košem na vn jší stran  objektu. 

 

F103  KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, ORIENTACE 

 

Výstavbou bytového domu vznikne celkem osm nových bytových jednotek.   

Zastav ná plocha     :      336,97 m
2
  

Podlahová plocha BD     :   1 154,55 m
2 

Celková podlahová plocha 1.S   :      285,14 m
2 

Celková podlahová plocha 1.NP   :      290,13 m
2 

Celková podlahová plocha 2.NP   :      289,64 m
2 

Celková podlahová plocha 3.NP   :      289,64 m
2 

Vstup do objektu je na severní stran . 
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F104  KONSTRUK NÍ A TECHNICKÉ EŠENÍ OBJEKTU    

 

F104  A  Zemní práce 

 

Zemní práce sestávají z výkopových prací pro podzemní podlaží a základy bytového domu. 

Hloubka obvodových základ  bude 500 mm od dna jámy. Jáma bude vykopána od pracovní 

plochy po sejmutí ornice tl. 250 mm. Jáma bude nezapažená a obvodové st ny jámy budou 

vysvahovány do bezpe ných sklon . Dno jámy a dno základových pas  se bude hutnit 

vibra ním p chem. Další výkopy budou provedeny pro p ípojky elektroinstalace, pro p ípojku 

vody, pro p ípojku plynu a splaškové a deš ové kanalizace. Kolem objektu budou provedeny 

terénní úpravy. Po dokon ení podzemního podlaží a pot ebných izolací bude do zbylých ástí 

jámy proveden zhutn ný zásyp p vodní zeminou. Kolem objektu bude okapový chodník 

z praného kameniva – ka írek. Zemina pot ebná na zásypy se uloží na meziskládku na 

pozemku investora, zbylá zemina se odveze na skladku. 

 

F104  B  Základy 

 

Základové obvodové pasy budou ší ky 700 mm, pasy pod vnit ní nosné zdivo budou stejné 

ší ky. Základy pod schodiš ovými nosnými st nami budou ší ky 400 mm. Základy pod 

p í kami 150 mm budou ší ky 300. Všechny základové konstrukce budou mít hloubku 600 

mm. Základy budou z prostého betonu C 8/10. Podkladní beton pod podlahami tl. 120 mm 

bude z betonu C 16/20. Pod podkladním betonem bude povrch ádn  vyrovnán a zhutn n 

vibra ním p chem. Podkladní beton bude z betonu C 20/25 s vloženou KARI sítí 150/150/6. 

V základech budou provedeny prostupy pro inženýrské sít . 

 

F104  C  Svislé konstrukce 

 

Nosné obvodové zdivo u nadzemních podlaží bude z pórobetonových tvárnic YTONG 

Lambda+ P2 350 tl. 375 mm. Nosné obvodové zdivo u podzemního podlaží bude 

z pórobetonové p esné tvárnice YTONG P4 500 tl. 375 mm. Nosné vnit ní zdivo bude u 

nadzemních podlaží z vápenopískových tvárnic SILKA S12 1800 tl. 300 mm. Nosné vnit ní 

zdivo u podzemního podlaží bude z pórobetonových p esných tvárnic YTONG P6 650 tl. 300 

mm a YTONG P4 500 tl. 200 mm. P í ky v podzemním podlaží budou z p esných  
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pórobetonových p í kovek YTONG P2 500 tl. 150 mm a 100 mm. P í ky v nadzemních 

podlažích budou z pórobetonových p í kovek YTONG P2 500 tl. 150 mm. Vnit ní p í ky 

v bytech budou provedeny jako akustické sádrokartonové p í ky tl.  100 mm. P eklady budou 

ze systému YTONG a z válcovaných profil  I160. V úrovni v nc  bude vyzd na v ncová 

tvárnice YTONG tl. 75 mm s tepelnou izolací tl. 50mm. Atika bude vyzd na 

z pórobetonových tvárnic YTONG P4 500 tl. 300 mm a zateplena tepeln  izola ními deskami 

Multipor YTONG tl. 80 mm. Zdící prvky YTONG budou vyzd ny na zdící maltu YTONG, 

zdící prvky SILKA budou vyzd ny na Zdící maltu SILKA a desky YTONG MULTIPOR 

budou lepeny pomocí lehké minerální malty YTONG.  

Provád ní zd ných konstrukcí bude respektovat podklady a p edpisy výrobce. 

 

F104  D  Vodorovné  konstrukce 

 

Stropní konstrukce budou provedeny ze systému YTONG bílý strop z nosník  a vložek. 

Stropy budou tl. 250 mm, jen nad posledním podlaží bude strop tl. 300 mm. Strop bude 

z pórobetonových vložek YTONG P4 500 tl. 200 mm a nadbetonování  tl. 50 mm (resp. 100 

mm) betonem C 25/30 s KARI sítí 150/150/8. Stropní nosníky YTONG budou v osové 

vzdálenosti 680 mm. Pod nosnými st nami budou v strop  nad I.S osazeny válcované nosníky 

I200. Pod t žkými p í kami budou zdvojeny nosníky. 

Vnit ní schodišt  bude železobetonové z betonu C 25/30 a vyztuženo KARI sítí 100/100/8 a 

betoná skou výztuží d=12 mm. 

Balkonové konstrukce budou vyrobeny jako prefabrikát pomocí tepeln  izola ních nosník  

NIL, které zabrání vzniku tepelných most . 

Železobetonové v nce budou provedeny v úrovni strop  betonem C 25/30 a výztuží d = 10 

mm a d = 6 mm.  

Ve stropní konstrukci budou provedeny stavební otvory pro pr chod instala ních šachet. 

 

F104  E  Úpravy povrch  

 

Omítky vnit ní nových st n budou štukové vápenocementové Salith provedeny strojn . 

Sádrokartonové p í ky budou p etmeleny, p ebroušeny a vymalovány. Venkovní omítky 

budou z jádrové omítky Salith MKT + silikonová tenkovrstvá omítka se zat enou strukturou 

Multiputz ZA 2. Omítka soklu bude z dekorativní omítkoviny Multiputz MP 132. 



 
Bakalá ská práce                                                                                                      

  28 

 

Barevné provedení bude v kombinaci žluté a oranžové barvy. 

 

F104  F   Podlahové konstrukce 

 

Na podkladní beton bude provedena hydroizolace a tepelná izolace. Podlahová konstrukce 

v I.S bude provedena z cementového pot ru tl. 70 mm. Na stropy bude provedena akustická 

izolace a separa ní fólie. Podlahová konstrukce v ostatních podlažích bude z anhydritového 

pot ru tl. 40 mm. 

 

F104  G   Hydroizolace 

 

Na podkladní beton bude provedena vodorovná hydroizolace z asfaltové penetra ní emulze 

DEKPRIMER, z asfaltového pásu SBS GALSTEK 40 SPECIAL MINERAL a z asfaltového 

oxidovaného pásu DEKBIT AL S40, který zárove  bude plnit funkci izolace proti radonu. 

Svislá izolace bude ze stejného složení jako vodorovná a bude vytažena nejmén  150 mm nad 

úrove  terénu. Svislá hydroizolace bude chrán na nopovou fólií GUTTABETA N a ochranou 

geotextilií FILTEK. 

V sociálních za ízeních bude pod obklady a dlažby proveden hydroizola ní nát r. Na 

balkonových konstrukcí bude proveden hydroizola ní nát r. 

 

F104  H   Tepelná izolace 

 

Na podkladní beton bude provedena hydroizolace a na ni položena tepelná izolace z 

polystyrénu EPS 100 S tl. 150 mm. Na stropech bude provedena tepelná a akustická izolace z 

minerální vlany ISOVER N tl. 40 mm. Tepelná izolace ploché st echy bude provedena z 

podkladní rovné ásti z polystyrenu EPS 150 S tl. 100 mm a ze spádových klín  z polystyrénu 

EPS 150 S tl. 80 230 mm. Tepelná izolace ztužujících v nc  je z minerální tepelné izolace tl. 

50 mm. Tepelná izolace atiky je z tepeln izola ních desek MULTIPOR YTONG tl. 80 mm. 

 

F104  I   Tesa ské konstrukce 

 

Tesa ské konstrukce sestávají v provedení d ev ného bedn ní železobetonového 

monolitického schodišt . 
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F104  J   Klempí ské konstrukce 

 

Oplechování atiky bude z poplastovaných plech  r.š. 450 mm. Oplechování parapet  bude 

z poplastovaných plech  r.š. 250 mm. Poplastované plechy budou v barv  erná. 

 

F104  K   Záme nické konstrukce 

 

Záme nické konstrukce sestávají z výroby a montáže nerezového zábradlí balkon  a z výroby 

a montáže d lících p í ek na balkonech. Bude také provedena výroba a montáž istící zóny 

p ed hlavním vstupem a provedena montáž výlezového žeb íku na plochou st echu. 

 

F104  L   Truhlá ské konstrukce 

 

Truhlá ské konstrukce budou sestávat z montáže dve í, obklad schod  a d ev ných madel a 

prvk  zábradlí schodišt .  

Všechny dve e budou d ev né hladké plné nebo prosklené viz výpis truhlá ských prvk . 

Vnit ní prosklené dve e na chodbách budou zaskleny bezpe nostním sklem CONEX. 

 

F104  M   Plastové konstrukce 

 

Okna budou plastová šestikomorová s izola ním trojsklem. Vn jší strana bude s folií s imitací 

d eva, vnit ní rámy budou bílé. Okna budou otvíravá a sklopná viz výpis plastových 

konstrukcí. 

Vstupní dve e budou áste n  prosklené a budou mít panel na umíst ní schránek. Dve e 

budou s oboustrannou imitací d eva. 

 

F104  N   Podlahy 

 

Podlahy budou provedeny dle „Výpisu podlah“ jednotlivých podlaží a dle technologických 

postup . 
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F104  O   Obklady a dlažby 

 

Obklady a dlažby budou provedeny ve všech koupelnách a WC. Dlažby budou také na 

ve ejných spole ných chodbách a v celém podzemním podlaží. Typ obklad  a dlažeb ur í 

investor. 

 

F104  P   Nát ry a malby 

 

D ev né prvky – schodiš ové zábradlí bude nat ené barvou hn dou. Jednotlivé barvy 

místností pokoj  byt  ur í investor. Spole né místnosti budou vymalovány bílou barvou. 

 

F104  Q   Vodovod 

 

Vodovodní p ípojka bude p ivedena z obecního vodovodu PE trubkou DN 40. Vodom r bude 

umíst n v koteln , z které budou provedeny rozvody vody studené i teplé. Kombinované 

bojlery budou umíst ny v koteln . 

 

F104  R  Kanalizace 

 

Bude z ízena nová p ípojka splaškové a deš ové kanalizace. P ípojky budou z materiálu PVC 

 

F104  S   Vytáp ní 

 

Plynový kotel bude umíst n v koteln  v podzemním podlaží, odkud bude centrální rozvod 

úst edního topení do všech byt  a spole ných prostor. 

 

F104  T   Elektroinstalace 

 

Elektroinstalace bude ešit rozvody v celém bytovém dom . Provád cí projekt si zajistí 

realiza ní firma. 
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F104  U   Zpevn né plochy, úpravy terénu 

 

Bude vytvo ena zpevn ná plocha ze zámkové dlažby tl. 80 mm pro parkování vozidel a 

umíst ní kontejner  pro komunální odpad a zámková dlažba tl. 60 mm pro p ší vstup do 

objektu. Dále terénní úpravy budou spo ívat v urovnání povrchu a dopln ní zeminy.  

 

F105  TEPELN  TECHNICKÉ VLASTNOSTI    

 

Objekt je navržen z tepeln  izola ních materiál  a plochá st echa je dostate n  zateplena. 

Obvodové konstrukce budovy spl ují SN 73 0540. 

 

F106  VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

 

Provedením stavby nedojde k ohrožení ani poškození životního prost edí. Splaškové vody 

budou odvedeny novou p ípojkou do obecní kanalizace, deš ové vody budou odvedeny novou 

p ípojkou do deš ové kanalizace.   

B hem realizace stavebních prací budou vznikající stavební odpady t íd ny a likvidovány dle 

platných právních p edpis . 

 

F106  A   Likvidace stavebních odpad  

 

B hem realizace stavebních prací budou vznikající stavební odpady t íd ny a likvidovány dle 

platných právních p edpis . Za likvidaci odpad  vznikajících p i výstavb  je odpov dný 

zhotovitel stavby. Doklady o likvidaci odpad  budou potvrzeny oprávn ným p íjemcem 

odpad . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bakalá ská práce                                                                                                      

  32 

 

F106  B   P ehled odpad  

 

Druh odpadu dle katalogu                     kategorie zat íd ní zp sob likvidace 

 

beton               0,5 t O 17 0101 ízená skládka 

pórobeton               4,5 t O 17 0102 ízená skládka 

keramické výrobky             0,2 t O 17 0103 ízená skládka 

ostatní su  – omítky apod.            6,1 t O 17 0107 ízená skládka 

d evo               0,1 t O 17 0201 použití na palivo 

plasty     1,1 t O 17 0203 kontejner na t .odpad 

odpad železa a ocel. žel. šrot               0,3 t O 17 0405 sb rné suroviny 

kabely     0,5 t O 17 0411  ízená skládka 

zemina a kamení ostatní                1161,3 t O 17 0503 ízená skládka 

odpad papíru a lepenky   0,8 t O 20 0101 sb rné suroviny 

sm sný odpad – komunální             5,0 t O 20 0301 odp.nádoby, popelnice 

 

F107   INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK  NA VÝSTAVBU  

 

Stavebn  technické ešení vychází z p íslušných zákon  a vyhlášek a spl uje p íslušné 

p edpisy.  
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PODLAHY   OBECN  
 

Terminologie: 

Podlaha: 

Sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném podkladu (nap . stropu, 

upraveném podloží, nebo jiné nosné konstrukci) a zabudovaných podlahových prvk , 

dilata ních a pracovních spár, které spole n  zajiš ují požadované funk ní vlastnosti podlahy. 

[1] 

Podlahové prvky: 

Prvky zabudované do podlahy (nap . na okraji), které s p íslušnou vrstvou zajiš ují n které 

funkce podlahy, (nap . návaznost na svislé konstrukce, dilatování vrstev podlahy, odvod vody 

apod.) [1] 

 

Technické požadavky na podlahy: 

Charakteristiky viditelného 

povrchu 

Stálobarevnost 

Celková rovinnost povrchu vrstvy 

Místní rovinnost povrchu 

P ímost spár 

Tlouš ka vrstvy pot ru 

Rozm rová stálost 

Mechanická odolnost a stabilita 

Tvrdost povrchu a odolnost proti 

opot ebení 

Odolnost proti kontaktnímu 

namáhání 

Tepeln  technické vlastnosti 

P sobení vody a vlhkosti 

Akustické vlastnosti 

Chemické a biologické vlastnosti 

Požární bezpe nost 

Elektrické a magnetické vlastnosti 

Skluznost 

Hygienické požadavky 

[1] 

 

Základní vrstvy podlah: 

Nášlapná vrstva 

Roznášecí vrstva 

Izola ní vrstva 
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Historie podlah 

,, K nejstarším materiál m používaných na podlahy je hlína. Z hlíny plácali lidé své stavby 

odedávna – nejen sumerské zikkuraty, ale t eba i francouzské zámky na Loi e, o našich 

lidových stavbách ani nemluv . Ekologická a energetická hlediska v poslední dob  inspirují 

nejr zn jší návraty ke ko en m. U našich lidových staveb máme dochovány podlahy z konce 

18. století, z první poloviny 19. století a z doby pom rn  nedávné. Jsou z dusané hlíny nebo se 

také velmi asto používala hlin ná mazanina. U movit jších staveb se používala kamenná 

dlažba, od pozdního st edov ku díky rozvoji cihelen známe dlažby z cihel kladených do 

hlin né mazaniny nebo vápenné malty. V hospodá ských ástech starších dom  jsou b žné 

podlahy z kladených cihel. Cihly pozd ji nahradily pálené dlaždice tvercové nebo 

šestihranné. Dodnes je m žeme vid t na p dách starších m stských obytných dom , škol, far 

apod. Po vynálezu mlýnského kola a následném vzniku d eva ských pil se budují také podlahy 

d ev né vytvo ené z prken položených na sraz. Do inertního násypu se pokládaly polštá e, na 

n  p í n  tesa sky provedená hrubá podlaha z nehoblovaných prken a pak hladká podlaha z 

prken hoblovaných.“ [2] 

,, Dnešní palubkové podlahy jsou zhotoveny na tomtéž principu, ale z prken spojovaných na 

pero a drážku. Pozd ji se setkáváme s podlahou vlysovou, parketovou, z velkoplošných lamel 

atd. Dnes jsou asté podlahy z keramických dlažeb, pot ry a mazaniny na cementové nebo 

sádrové i jiné bázi, podlahy s textilní nebo povlakovou krytinou apod.“ [2] 

Historie podlahových pot r : 

,, Podlahové pot ry jsou známé již n kolik tisíc let. Již okolo 1400 let p.n.l. byl položen 

v paláci krále Minose sádrový podlahový pot r. Cílem tehdy bylo vytvo it rovnou a barevnou 

povrchovou plochu. Nicmén  již v antice bylo tématem I podlahové vytáp ní. ímané 

rozvád li teplo pod podlahami a vytáp li tak své paláce. Podlaha však nem la nikdy pouze 

statické i technické funkce, nýbrž plnila rovn ž úlohy estetické (nap . ve vile Imperiale di 

Casale in Piazza Amerina na Sicílii). Vila byla vystav na v dob  mezi t etím a pátým stoletím 

n.l. Kdo spat il p epych a barevnou bohatost mozaikových podlah, umí si jen t žko p edstavit, 

že se n co takového používalo „jen“ jako podlaha. Tehdy jako dnes však bylo d ležité zajistit 

vrchním vrstvám podlahy správný podklad. Jestliže to d íve byly pot ry z vápna a jílu, tak 

dnes používáme jako pojiva síran vápenatý a cement.“ [3]
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Podlahové pot ry 

Terminologie: 

Podlahový pot r: 

Vrstva zhutn ného materiálu, obvykle sm s pojiva, vody a plniva s maximálním zrnem 

menším než 8 mm, nanesená na míst  ve vhodné tlouš ce. [1] 

Plovoucí pot r: 

Podlahový pot r odd lený od podkladu a svislých konstrukcí pružnou vrstvou. [1] 

Samonivela ní pot r: 

Siln  ztekucená, obvykle prefabrikovaná sm s rozprostírající se ú inkem gravita ních sil, 

tém  samovoln  vytvá ející vodorovný povrch. [1] 

Smrš ovací spára: 

Spára v ásti tlouš ky pot ru vytvo ená pro kontrolovaný vznik smrš ovacích trhlin; 

umož uje, aby prob hly p irozené objemové zm ny betonu (jeho smršt ní), aniž by na 

povrchu podlahové desky vznikly nežádoucí ,,divoké“ trhliny. [1]  

Dilata ní spára: 

Spára umož ující vzájemný pohyb jednotlivých konstruk ních celk  po celou dobu životnosti 

stavby. [1] 

Impregnace: 

Úprava podkladu (pot ru, mazaniny) ur ená k penetraci pór , bez vytvo ení nep erušované 

povrchové vrstvy. [1] 

Pevnost v tahu povrchových vrstev: 

Pevnost v tahu povrchu zajišt na odtrhovou zkouškou; m že být stanovena na kterékoli vrstv  

podlahového souvrství. [1] 

Odchylka celkové rovinnosti: 

Odchylka skute ného povrchu od polohy povrchu specifikované v projektu nebo v návrhu 

podlahy. [1] 

Odchylka místní rovinnosti: 

Odchylka skute ného povrchu od proložené odm rné úse ky. 

 

Technologická ást bakalá ské práce se bude zabývat cementovým litým pot rem v celém I.S 

a anhydritovým litým pot rem v I.NP, II.NP, III.NP. 

 

 



 

Bakalá ská práce                                                                                                      

  36 

 

Cementový litý pot r 

Podlahový pot r na bázi cementu, který se používá jako roznášecí vrstva podlahové 

konstrukce. Pot r lze využít v místnostech rodinných a bytových dom , administrativních, 

obchodních a ve ejných budovách. Lze ho také aplikovat v místnostech s trvalou vlhkostí. 

Slouží jako ideální podklad pro všechny druhy podlahových krytin. Pot r není nutné 

vyztužovat a lze do n ho aplikovat podlahové topení. Cementové pot ry se vyráb jí a 

dodávají v garantované pevnosti v tlaku 20, 25 a 30 MPa. Mezi hlavní složky pot ru pat í: 

cement, kamenivo (0 8 mm), p ísady a voda. Minimální tlouš ka pot ru je 45 mm a 

maximální je 120 mm. 

 

Výhody:                                                  

Vynikající pevnost v tlaku                                   

Samonivela ní schopnosti 

Nevyžaduje vyztužení 

Jednoduché ešení detail  

Využití i v prostorech s trvalou vlhkostí 

Rychlost pokládky (plochy až 1000 m
2
 denn ) 

Tekutost (ideáln  obte e trubky podlahového topení) 

Vynikající stavebn fyzikální vlastnosti 

Menší spot eba vyrovnávacích hmot a lepidel 

Jednoduchost pokládky 

Por znost po 1 2 dnech 

Nižší zbytková vlhkost oproti pot ru na bázi síranu vápenatém 

Není nutná p ípojka vody ani elekt iny 

Nevýhody: 

Mokrý proces a doba tvrdnutí 

Nutnost provedení pokládky odbornou firmou 

Nelze provést podlahy ve spádu 

Využití pouze ve vnit ních prostorech  

Vyšší spot eba 

Nutnost opat it erstvou sm s ochranným post ikem 

Nutnost provedení dilatace (smrš ovacích spár) 
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Anhydritový litý pot r 

Podlahový pot r na bázi síranu vápenatého, který se používá jako roznášecí vrstva podlahové 

konstrukce. Pot r lze využít v místnostech rodinných a bytových dom , administrativních, 

obchodních a ve ejných budovách. Nelze ho aplikovat v místnostech s trvalou vlhkostí. Slouží 

jako ideální podklad pro všechny druhy podlahových krytin. Pot r není nutné vyztužovat a lze 

do n ho aplikovat podlahové topení. Anhydritové pot ry se vyráb jí a dodávají v garantované 

pevnosti v tlaku 20, 25 a 30 MPa. Mezi hlavní složky pot ru pat í: pojivo na bázi síranu 

vápenatého, kamenivo (0-4 mm), p ísady a voda. Minimální tlouš ka pot ru je 30 mm a 

maximální je 80 mm. 

Výhody:                                                  

• Vynikající pevnost v tlaku (není závislá na zhutn ní) 

• Pevnost v tahu je min. 2x v tší než u tradi ních cementových pot r                                   

• Samonivela ní schopnosti 

• Malá roztažnost a smršt ní (nedeformuje se a nepraská p i zrání) 

• Nevyžaduje vyztužení 

• Jednoduché ešení detail

• Prostorová stabilita (plochy až 600 m
2
 bez nutnosti dilatace) 

• Rychlost pokládky (plochy až 1000 m
2
 denn ) 

• Tekutost (ideáln  obte e trubky podlahového topení) 

• Vynikající stavebn -fyzikální vlastnosti (p edevším tepelná vodivost) 

• Menší spot eba vyrovnávacích hmot a lepidel 

• Jednoduchost pokládky 

• Por znost po cca 16 h 

• Není nutná p ípojka vody ani elekt iny 

• Nižší spot eba (až o 25% oproti cementovému pot ru) 

• Nejsou nutná žádná ošet ování p i zrání a schnutí 

Nevýhody: 

• Mokrý proces 

• Nutnost provedení pokládky odbornou firmou 

• Nelze provést podlahy ve spádu 

• Nevhodné do exteriéru a prostor s trvalou vlhkostí (nap . prádelny) 
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Požadavky na pot ry dle SN 74 4505 

Tab. 1 Dovolené odchylky od projektem p edepsané tlouš ky vrstvy pot ru [1] 

Tab. 2 Nejmenší návrhové tlouš ky plovoucích pot r  p i stla itelnosti podkladních vrstev    

 3 mm (  5 mm pro plošné zatížení  2 kN/m
2
 a pro plošné zatížení  3 kN/m

2
) [1] 
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Tab. 3 ek pevností v tahu za ohybu provedených na t lese 

odebraných z konstrukce [1] 

Požadavky na výsledky zkouš

 

 

Tab. 4 ru na bázi síranu vápenatého 

v hmotnostních % v dob  pokládky nášlapné vrstvy [1] 

Nejvyšší dovolená vlhkost cementového pot ru nebo pot
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Nášlapné vrstvy 

spojovací hmota (lepidlo, tmel), kterou se nášlapná 

rstva p ipev uje ke spodní vrstv . [1] 

olnost, bezpe nost, hygienu i estetiku daného prostoru 

cementové mazaniny a pot ry, 

odlahové povlaky, na kau ukové a na textilní – koberce. [5] 

apná vrstva z laminátové 

lovoucí podlahy a jako alternativa byla vybrána vinylová podlaha. 

Terminologie: 

Nášlapná vrstva: 

Podlahová vrstva zajiš ující n které vlastnosti podlahy (nap . vzhled, barevnost, odolnost, 

istitelnost); sou ástí této vrstvy je i 

v

 

Nášlapné vrstvy tvo í horní povrch podlahového souvrství, který musí vyhovovat všem 

požadavk m na mechanickou od

v závislosti na druhu provozu. [4] 

Sou asný výb r tradi ních i nových podlahovin umož uje tvarové, materiálové i barevné 

ešení podlah na základ  vlastního vkusu. Podle druhu použitého materiálu d líme podlahové 

krytiny v interiérech na d ev né, korkové, z PVC, keramické a kameninové, sklen né, 

betonové, teracové, z p írodního kamene, na betonové nebo 

p

 

Technologická ást bakalá ské práce se bude zabývat keramickou dlažbou v celém I.S a 

porovnání variant provedení nášlapné vrstvy v obývacích pokojích byt  3+1 nacházejících 

v I.NP, II.NP a III.NP. V obývacích pokojích byla navržena nášl

p

 

Tab. 5 Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy [1] 
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Tab. 6 Mezní rozdíl ve výškové úrovni nášlapné vrstvy v dilata ní nebo smrš ovací spá e [1] 

 

Tab. 7 Mezní odchylky celkové p ímosti hran viditelných spár [1] 

 

 

Keramická dlažba 

ramické, 

uhá životnost, odolnost proti opot ebení i zvýšené vlhkosti, stálobarevnost a snadná 

 a koberc m. Z hlediska hygieny je 

dy dlažeb také pat í velké množství 

ariant uložení a vytvo ení r zných estetických vzor . 

Dlažby jsou nášlapné vrstvy vytvo ené z jednotlivých plošných prvk  kladených do lože 

z cementové malty nebo tenké vrstvy tmelu. Nej ast ji jsou používány dlažby ke

kamenné, betonové, d íve též d ev né špalí kové, cihelné, teracové a xylolitové. [4] 

Keramická dlažba se stala b žnou sou ástí interiér  a exteriér  budov. Mezi její p ednosti 

pat í dlo

údržba. 

Nejkvalitn jší dlažba je srovnatelná se žulou a jinými p írodními materiály, ale svými 

vlastnostmi konkuruje i osv d eným d ev ným podlahám

keramika v koupeln  a kuchyni tém  nenahraditelná. [5] 

Keramické dlažby se vyráb jí z p írodních materiál . Mezi hlavní složky pro výrobu 

keramických dlažeb jsou: jíl, kaolín, písky a další p írodní materiály. Dlažby se vyráb jí 

v r zných rozm rech a tlouš kách. Mezi hlavní výho

v
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Laminátové podlahy 

aminátová podlaha není vhodná do 

rostor  se zvýšenou vlhkostí (nap . koupelny, prádelny) 

Laminátové podlahy jsou na bázi d eva. Skládají se minimáln  ze t í vrstev. Vrchní vrstva je 

tvo ena z melaminového dekorativního filmu a overalu, st ední vrstva je tvo ena z HDF 

deskou (d evovláknitá deska) a spodní vrstva odpuzující vlhkost, bránící roztržení a má 

protitahové vlastnosti. Podlahy lze klást dv ma zp soby: lepením na pero a drážku nebo 

pomocí zámkového principu. Laminátové podlahy se prodávají v mnoha imitaci d eva (nap . 

olše, buk, dub, javor, borovice), ale také v nejr zn jších barvách a dekorech. Velkou výhodou 

je odolnost v i UV zá ení což zaru uje podlaze stálobarevnost. Mezi dalšími p ednosti 

laminátu jsou: odolnost, snadná pokládka, jednoduchá údržba, nez stávají na n m stopy. 

Hlavní p edností však z stává jeho pom rn  nízká cena a dobrá dostupnost. Laminát má však 

i své nevýhody a to, je chladn jší a hlu n jší než d evo. L

p

 

Obr. 1 Pr ez laminátovou plovoucí podlahou (EGGER) [6] 

 

1  odolný, ot ruvzdorný povrch; 2 – kresba dekoru; 3 – vod odolná deska z d ev ných 

láken; 4 – protitah; 5 – kro ejová podložka v

 

 

Obr. 2 T ídy mechanického namáhání [7] 
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Vinylové podlahy 

ílu. Mezi nevýhody pat í: odborná pokládka, nep írodní materiál, vyšší cena oproti laminátu. 

Vinylové podlahy jsou heterogenní PVC skládající se z n kolika vrstev. Vyzna ují se svou 

vysokou odolností, tvrdostí povrchu a pružností. Jsou vhodné také do velmi zatížených 

prostor. Mají odolnost proti vlhkosti a vod  a proto je jejich údržba snadná a životnost dlouhá. 

Dodávají se v mnoha dekorech a mnoha imitaci d eva. Jsou vhodné pro podlahová topení. 

Podlahy lze klást dv ma zp soby: lepením nebo pomocí zámkového principu. Výhody vinylu 

jsou: tichý a pružný došlap, odolnost proti vod  a vlhkosti, jednoduchá údržba, mechanická 

odolnost, tepeln  izola ní a akustické vlastnosti, možnost vým ny jakéhokoli poškozeného 

d

 

Obr. 3 Pr ez vinylovou podlahou (MODULEO) [8] 

 

Obr. 4 P íklad grafického zna ení vlastností vinylových podlah [8] 
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Technologický postup anhydritového pot ru s izola ní a 

vyrovnávací vrstvou 
 

1. Obecné informace 
 
Technologický p edpis se zabývá provedením t žké plovoucí podlahy s tepelnou a akustickou 

izolací a provedením vyrovnávací vrstvy, použitím pot ebných materiál , pracovních 

pom cek, pracovním postupem, kontrolou tepelné a akustické izolace a bezpe ností práce. 

T žká plovoucí podlaha je navržena pro obytné místnosti v I.NP, II.NP a III.NP 

ty podlažního, podsklepeného bytového domu. Celková podlahová plocha s anhydritovým 

pot rem je 819,9 m2. 

Pro stoprocentní ú innost kro ejové izolace bude provedena technická vyrovnávací vrstva 

z p nobetonu, která vyrovná povrch do požadovaných hodnot a vyplní prostor mezi 

instalacemi a rozvody technického vybavení budovy, které vedou na stropní konstrukci a 

narušovaly by kro ejovou izolaci (vznik kro ejových most ). 

 

Obr.5 Ukázka využití p nobetonu jako vyrovnávací výpl ové vrstvy [9] 

 
 

2. Materiály 

 

     Základní materiály:  

Tepeln  akustické desky Isover N tl. 40 mm 

Anhydritový pot r tl. 40 mm 

P nobeton tl. 60 mm 
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     Pomocné materiály: 

PE fólie 

Podlahové pásky Isover 

 

Vyrovnávací vrstva z p nobetonu se vyrábí p ímo na stavb  v mobilním za ízení. Tepeln  

akustické desky vyrábí firma ISOVER saint gobain. Kompletní dodávka izolace Isover se 

skládá z podlahových pásk  a z desek z minerální plsti Isover. Izola ní desky Isover N jsou 

baleny do PE fólie do maximální výšky 0,5m. Desky musí být dopravovány v krytých 

dopravních prost edcích za podmínek vylu ujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. 

Skladují se v krytých prostorech naležato do výše maximáln  2 m. Anhydritová sm s se 

namíchá v betonárn  a na staveništ  se dopraví pomocí autodomícháva e s p epravní 

kapacitou 8 m
3
.  

 

Dodávku materiálu p ebírá a do stavebního deníku zapíše stavbyvedoucí. 

 

U izola ních desek Isover je pot eba po ítat se zvýšením spot eby o 10% z d vod  pro ezu 

materiálu. Celkové zásoby izola ních desek jsou 819,9 x 1,1 = 901,9 m
2
, resp. 904,32 m

2
. 

Celková spot eba anhydritové sm si je 819,9 x 0,04 = 32,8 m
3
 a spot eba p nobetonu je 819,9 

x 0,06 = 49,2 m
3
. 

 

3. Pracovní podmínky 

 

Pro realizaci t žké plovoucí podlahy není pot eba p ipojení k elektrické síti ani p ípojka vody. 

Izola ní desky se skladují v suchém prost edí mimo místnost, v které se bude podlaha 

realizovat. Pro realizaci je d ležitý dob e osv tlený prostor a  už um lým nebo p irozeným 

sv tlem. Izola ní desky se dají pokládat za jakýchkoli teplot. U anhydritové sm si by vnit ní 

teplota nem la klesnout pod 5 °C min. 24 hodin od vylití a vnit ní teplota by nem la 

p esáhnout 35 °C min. 24 hodin od vylití. Venkovní teploty podle zp sobu realizace. Nap . 

n které betonárny s oh evem vody mohou vyráb t anhydrit i p i venkovní teplot  5 °C. U 

p nobetonu by teplota p i uložení vrstvy m la dosahovat minimáln  5 °C. 

 

4. P evzetí pracovišt  

Pracovišt  musí být ádn  vyklizeno a povrch konstrukce musí být istý a suchý. Rovinnost 

podkladu by nem la výrazn  p ekra ovat hodnotu 2mm na 2m délky. Pracovišt  p ebírá 

zápisem do stavebního deníku stavbyvedoucí. 
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5. Obecné pracovní podmínky 

 

Podklad pro vytvo ení t žké plovoucí podlahy s akustickou izolací musí být rovný a nesmí 

p ekra ovat hodnotu 2mm na 2m délky. V zimním období se lití anhydritové sm si 

nedoporu uje, vnit ní teplota by nem la klesnout pod 5 °C minimáln  24 hodin po vylití 

anhydritu. P ed aplikací pot ru a akustické izolace je nutné, aby byly dokon eny mokré 

procesy (omítky a betonáže). 

 

Po nalití anhydritové sm si je nutné všechny stavební otvory uzav ít a 48 hodin po aplikaci 

anhydritu chránit p ed pr vanem, slune ním zá ením apod. 

 

Práci musí provád t zkušení a proškolení pracovníci. 

 

6. Personální obsazení 

 

P i montáži izola ních desek je pot eba jednoho proškoleného technika pro montáž tepelných 

izolací a jednoho pomocného d lníka. 

 

Anhydritový pot r a p nobeton provádí specializovaná firma na lité podlahy. Za správné a 

kvalitní provedení odpovídá technický dozor dané firmy. 

 

Za dodržení kvality materiál  a kvalifikace jednotlivých pracovník  zodpovídá 

stavbyvedoucí.  

 

7. Stroje a pom cky 

 

Ke kontrole podkladu je zapot ebí minimáln  dvoumetrové vodováhy. 

K provedení vyrovnávací vrstvy je zapot ebí autodomícháva , který doveze 

cementovou suspenzi na stavbu, tam se suspenze smíchá s p ísadami v míchacím 

za ízení a následn  se šnekovým erpadlem s gumovými hadicemi pr m ru 50 mm 

erpá místo na uložení. 

K pokládce izola ních desek je pot eba ostrý dlouhý n ž a ochranné rukavice. 

Dovoz anhydritové sm si je pomocí autodomícháva e s výkonným erpadlem. 

Pot ebná výška pot ru je zajiš ována rota ním laserem nebo nivela ními trojnožkami. 

Odvzdušn ní sm si se provádí e ící latí. P i práci s anhydritem je vhodné používat 

ochranné rukavice, ochranné brýle a vhodnou, nejlépe gumovou obuv. 
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8. Pracovní postupy 

 

Vy išt ní a vysušení podkladu (stropní konstrukce). 

Provedení technické vyrovnávací vrstvy z p nobetonu. 

Kontrola rovinnosti podkladu (p nobetonu) pomocí dvoumetrové vodováhy. 

Pokládku izolace za ínáme podlahovými páskami z minerální vaty, které zabrání 

p enosu podlahového hluku do bo ních st n a ostatních ástí objektu, bez tohoto 

opat ení by ú innost minerální kro ejové izolace byla výrazn  menší. 

Pokládání desek z minerální vlny Isover za ínáme od kraje místnosti položením 

celé desky, poslední desku musíme tvarov  upravit (pokud není místnost modulov  

p ipravená). Desky pokládáme na suchý a istý povrch. 

Obr.6 Špatné provedení kro ejové izolace [9]

Obr.7 Správné provedení kro ejové izolace [9]

 

  48 



 
Bakalá ská práce                                                                                                      

 

Na položenou izolaci je nutné provést separa ní vrstvu z PE fólie s p esahem 10cm 

a spojení s okrajovou dilatací. 

Uložení nivela ních trojnožek. 

Obr.8 Uložení nivela ních trojnožek [FA]

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                B 

A       

A – kovová trojnožka; B – rozmíst ní trojnožek         

Vycentrování trojnožek do požadované výšky 

Obr.9 Vycentrování trojnožek [FA]  

   

A                                               B                                              C 

A, B – p ístroj na vycentrování výškové úrovn  trojnožek; C – centrování trojnožky 
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Provedení zkoušek anhydritové sm si s rozlitím 24 cm (+/  2 cm) 

Obr.10 Rozlivová zkouška [FA] 

  A              B 

 C               D 

A – zkušební ter  a nádoba; B – napln ní anhydritovou sm sí; C – napln ná nádoba, p ed 

sejmutím nádoby; D – rozlití sm si (maximáln  26 cm) 

 

Lití anhydritové sm si pomocí šnekového erpadla z autodomícháva e. 

Obr.11 Lití anhydritové sm si [FA] 

     
A                                                  B 

A – rozlívání sm si; B – rozlitá sm s 
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Kontrola tlouš ky sm si. 

Obr.12 Kontrola tlouš ky sm si [FA] 

 

 

Odvzduš ování sm si pomocí e ící lat . 

Obr.13 Odvzduš ování sm si [FA] 

 

 

Uzav ení místnosti na p ed nep íznivými vlivy na 24 hodin tuhnutí. 
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Doporu ení: 

Anhydrit by se m l pokládat proti sm ru pokládání separa ní vrstvy, resp. 

protože anhydrit se za íná lít od nevzdálen jšího místa, je dobré tomu i 

p izp sobit montáž separa ní vrstvy. Spoje separa ní vrstvy je vhodné i p elepit 

lpící páskou. 

Obr.14 Uložení PE fólie [9]

 

P i vysoušení litých podlah anhydritových, je t eba se držet jedné zásadní v ci a 

to že celá plocha musí mít pro vysychání stejné podmínky. P i nerovnom rném 

vysychání by podlaha mohla popraskat! 

Pokud se na povrchu anhydritu po zrání a vyschnutí objeví jemný šlem nebo 

pokud je pot r zne išt n je nutné povrch p ebrousit. 

 

Litý pot r je poch zný po cca 16 hodinách po nalití (závisí na teplotách a vlhkosti). áste n  

lze pot r zatížit cca po 24 hodinách (lehké stavební práce) a montáže lehkých p í ek lze 

provád t cca po 7 dnech. Požadované vlastnosti má pot r po 28 dnech zrání a vyschnutí. 

Stavbyvedoucí p ebírá nejprve provedení vyrovnávací vrstvy z p nobetonu, následn  dob e a 

kvalitn  provedenou akustickou izolaci a po 24 hodinách od nalití p ebírá i anhydritovou 

sm s. Všechny p ejímky zaznamená do stavebního deníku. 

 

9. Jakost a kontrola kvality 

 

Za kvalitu materiál  zodpovídá výrobce. Stavbyvedoucí je povinen dodržet daný materiál a 

skladovat a ukládat ho podle pokyn  daných výrobcem. Všechen materiál se zapisuje do 

stavebního deníku a jako doklad o kvalit  materiálu slouží prohlášení o shod  daného 

materiálu. 
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10. BOZP 

 

Zákon . 309/2006 Sb. eší požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci  

v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy, dále na ízení vlády .591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

P edpis . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky a p edpis . 495/2001 Sb., kterým 

se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , 

mycích, isticích a dezinfek ních prost edk . 

 

Technologický postup cementového pot ru s tepeln  izola ní 

vrstvou 
 

1. Obecné informace 
 

Technologický p edpis se zabývá provedením t žké plovoucí podlahy s tepelnou izolací, 

použitím pot ebných materiál , pracovních pom cek, pracovním postupem, kontrolou tepelné 

izolace a bezpe ností práce. 

T žká plovoucí podlaha je navržena do technických místností v I.S ty podlažního, 

podsklepeného bytového domu. Celková podlahová plocha s cementovým pot rem je 285,14 

m
2
. 

 

2. Materiály 

 

     Základní materiály:  

Tepeln  izola ní desky z polystyrénu EPS 100 S tl. 150 mm 

Cementový pot r tl. 70 mm 

Speciální ochranný post ik 

 

     Pomocné materiály: 

PE fólie 

Dilata ní páska tl. 8 mm se spojovací fólií  

Mirelon (na smrš ovací spáry) 
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Tepelnou izolaci z podlahového polystyrénu vyrábí firma Styrotrade. Izola ní desky EPS 100 

S jsou baleny do PE fólie. Desky musí být dopravovány v dopravních prost edcích za 

podmínek vylu ujících jejich znehodnocení. Skladují se v krytých prostorech. Cementová 

sm s se namíchá v betonárn  a na staveništ  se dopraví pomocí autodomícháva e.  

 

Dodávku materiálu p ebírá a do stavebního deníku zapíše stavbyvedoucí. 

 

U izola ních desek EPS 100 S je pot eba po ítat se zvýšením spot eby o 10% z d vod  

pro ezu materiálu. Celkové zásoby izola ních desek jsou 285,14 x 1,1 = 313,65 m
2
, resp. 314 

m
2
. Celková spot eba cementové sm si je 285,14 x 0,04 = 32,8 m

3
. 

 

3. Pracovní podmínky 

 

Pro realizaci t žké plovoucí podlahy není pot eba p ipojení k elektrické síti ani p ípojka vody. 

Izola ní desky se skladují v suchém prost edí mimo místnost, v které se bude podlaha 

realizovat. Pro realizaci je d ležitý dob e osv tlený prostor a  už um lým nebo p irozeným 

sv tlem. Izola ní desky se dají pokládat za jakýchkoli teplot. U cementové sm si by vnit ní 

teplota nem la klesnout pod 5 °C min. 48 hodin od vylití a nem la by p esahovat 25 °C min. 

48 hodin po vylití. Minimální venkovní teplota p i lití pot ru je 5 °C a maximální je 25 °C. 

 

4. P evzetí pracovišt  

 

Pracovišt  musí být ádn  vyklizeno a povrch konstrukce musí být istý a suchý. Rovinnost 

podkladu by nem la výrazn  p ekra ovat hodnotu 2mm na 2m délky.  

 

Pracovišt  p ebírá zápisem do stavebního deníku stavbyvedoucí. 

 

5. Obecné pracovní podmínky 

 

Podklad pro vytvo ení t žké plovoucí podlahy s tepelnou izolací musí být rovný a nesmí 

p ekra ovat hodnotu 2 mm na 2 m délky. V zimním období se lití cementové sm si 

nedoporu uje, vnit ní teplota by nem la klesnout pod 5 °C minimáln  48 hodin po vylití 

pot ru. P ed aplikací pot ru a tepelné izolace je nutné, aby byly dokon eny mokré procesy 

(omítky a betonáže).  
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Po nalití cementové sm si je nutné všechny stavební otvory uzav ít a 48 hodin po aplikaci 

pot ru chránit p ed pr vanem, slune ním zá ením apod. 

 

Práci musí provád t zkušení a proškolení pracovníci. 

 

6. Personální obsazení 

 

P i montáži izola ních desek je pot eba jednoho proškoleného technika pro montáž tepelných 

izolací a jednoho pomocného d lníka. 

 

Cementový pot r provádí specializovaná firma na lité podlahy. Za správné a kvalitní 

provedení odpovídá technický dozor dané firmy. 

 

Za dodržení kvality materiál  a kvalifikace jednotlivých pracovník  zodpovídá 

stavbyvedoucí.  

 

7. Stroje a pom cky 

 

Ke kontrole podkladu je zapot ebí minimáln  dvoumetrové vodováhy. 

K pokládce izola ních desek je pot eba odporová eza ka a ru ní eza ky na 

polystyrén. 

Dovoz cementové sm si je pomocí autodomícháva e s kapacitou max. 8 m
3
 

s výkonným erpadlem s gumovými hadicemi. Pot ebná výška pot ru je zajiš ována 

rota ním laserem nebo nivela ními trojnožkami. Odvzdušn ní sm si se provádí e ící 

latí. P i práci s pot rem je vhodné používat ochranné rukavice, ochranné brýle a 

vhodnou, nejlépe gumovou obuv. 

 

8. Pracovní postupy 

 

Vy išt ní a vysušení podkladu (stropní konstrukce). 

Kontrola rovinnosti podkladu pomocí dvoumetrové vodováhy. 

Pokládku izolace za ínáme dilata ními obvodovými pásky tl. 8 mm 

Pokládání polystyrenových desek EPS 100 S za ínáme od kraje místnosti 

položením celé desky, poslední desku musíme tvarov  upravit (pokud není 

místnost modulov  p ipravená). Desky pokládáme na suchý a istý povrch. 
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Obr.15 Tepelná izolace z EPS 100 S a dilata ní obvodové pásky se spojovací fólií [FA]

Na položenou izolaci je nutné provést separa ní vrstvu z PE fólie s p esahem 10cm 

a spojit se spojovací fólií na dilata ní pásce. Spoj je nutno provést lepicí páskou. 

Provedení dilatací (smrš ovacích spár) z mirelonu 

Uložení nivela ních trojnožek. (viz. obrázek 8) 

Vycentrování trojnožek do požadované výšky (viz. obrázek 9) 

Provedení zkoušek cementové sm si s rozlitím maximáln  24 cm (viz. obrázek 10)   

Lití cementové sm si pomocí erpadla z autodomícháva e. (viz. obrázek 11) 

Kontrola tlouš ky sm si. (viz. obrázek 12) 

Odvzduš ování sm si pomocí e ící lat . (viz. obrázek 13) 

Uzav ení místnosti na p ed nep íznivými vlivy na 48 hodin tuhnutí. 

Provedení speciálního ochranného nást iku, minimáln  0,1 kg / 1 m
2
, který 

zamezuje p ed asné ztrát  vlhkosti. 

 

Doporu ení: 

Pot r by se m l pokládat proti sm ru pokládání separa ní vrstvy, resp. protože 

anhydrit se za íná lít od nevzdálen jšího místa, je dobré tomu i p izp sobit 

montáž separa ní vrstvy. (viz. obrázek 14) 
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P i vysoušení litých podlah, je t eba se držet jedné zásadní v ci a to že celá 

plocha musí mít pro vysychání stejné podmínky. P i nerovnom rném vysychání 

by podlaha mohla popraskat! 

 

Litý pot r je poch zný po cca 24 48 hodinách po nalití (závisí na teplotách a vlhkosti). 

áste n  lze pot r zatížit cca po 4 5 dnech (lehké stavební práce) a montáže lehkých p í ek 

lze provád t cca po 10 dnech. Požadované vlastnosti má pot r po 28 dnech zrání a vyschnutí. 

Stavbyvedoucí p ebírá nejprve dob e a kvalitn  provedenou tepelnou izolaci a po 48 hodinách 

od nalití p ebírá i cementový pot r. Ob  p ejímky zaznamená do stavebního deníku. Do 

pot ru je zakázáno dodate n  p idávat p ísady, p ím si nebo vodu. 

 

9. Jakost a kontrola kvality 

 

Za kvalitu materiál  zodpovídá výrobce. Stavbyvedoucí je povinen dodržet daný materiál a 

skladovat a ukládat ho podle pokyn  daných výrobcem. Všechen materiál se zapisuje do 

stavebního deníku a jako doklad o kvalit  materiálu slouží prohlášení o shod  daného 

materiálu. 

 

10. BOZP 

 

Zákon . 309/2006 Sb. eší požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy, dále na ízení vlády .591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

P edpis . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky a p edpis . 495/2001 Sb., kterým 

se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , 

mycích, isticích a dezinfek ních prost edk . 
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Technologický postup laminátové podlahové krytiny 
 

1. Obecné informace 
 

Technologický p edpis se zabývá provedením plovoucí laminátové podlahy s pružnou 

podložkou, použitím pot ebných materiál , pracovních pom cek, pracovním postupem, 

kontrolou a bezpe ností práce. 

Laminátová plovoucí podlaha je navržena do obývacích pokojí v bytech 3+1 v I.NP, II.NP a 

III.NP ty podlažního, podsklepeného bytového domu. Podlaha bude pokládána na 

anhydritový pot r. Celková podlahová plocha s plovoucí laminátovou podlahou je 27,72 x 6 = 

166,32 m
2
. 

 

2. Materiály 

 

     Základní materiály:  

Laminátové dílce tl. 8 mm 

Obvodové lišty 

 

     Pomocné materiály: 

PE fólie 

Pružné podložky tl. 3 mm 

 

Pružné podložky z polystyrénové p ny tl. 3 mm s drážkovým systémem pod plovoucí podlahy 

se prodávají pod obchodním názvem IZO FLOOR XPS PLUS. Podložky zajiš ují zlepšení 

kro ejové izolace a drážkový systém zaru uje lepší p ilnavost k podkladu a umož uje 

cirkulaci vzduchu. Pod podložky je nutné roztáhnout celoplošn  parot snou PE fólii tl. 0,2 

mm, zabra ující vzlínání vlhkosti z pot ru do podlahové krytiny. 

Podlahové lamely od firmy EGGER jsou baleny do igelitových fólií po 8 kusech. Lamely se 

spojují systémem JUST clic. Rozm ry lamel jsou 1292,0 mm (+/  0,2 mm) / 192 mm (+/  0,1 

mm) / 8 mm (+/  0,5 mm). Laminátová podlaha se zabalená skladuje minimáln  48 hodin 

v místnosti, kde bude položena, minimáln  500 mm od všech st n a p i minimální teplot  

vnit ního vzduchu 18 °C a povrchové teplot  podlahy 15 °C p i relativní vlhkosti vzduchu 40 

– 70 %. Obvodové lišty skladujeme v suchých prostorách a musí být chrán ny p ed 

poškozením. 

Dodávku materiálu p ebírá a do stavebního deníku zapíše stavbyvedoucí. 

  58 



 
Bakalá ská práce                                                                                                      

 

3. Pracovní podmínky 

 

Pro realizaci plovoucí laminátové podlahy je zapot ebí p ipojení k elektrické síti. Místnost, 

kde bude podlaha realizována, by m la být istá a dob e osv tlená a  už um lým nebo 

p irozeným sv tlem. P ed a b hem realizace plovoucí laminátové podlahy by m la být vnit ní 

teplota vzduchu minimáln  18 °C a teplota povrchu podkladu minimáln  15 °C p i relativní 

vlhkosti vzduchu 40 70%. Pracovišt  musí být p ístupné. 

 

4. P evzetí pracovišt  

 

Pracovišt  musí být ádn  vyklizeno a povrch konstrukce musí být istý a suchý. Rovinnost 

podkladu by nem la výrazn  p ekra ovat hodnotu 3 mm na 1 m délky, m eno 2,5 metrovou 

latí. Je nutné provést zkoušky vlhkosti pot ru p ed zahájením prací. Zkouška se provede 

pomocí CM p ístroje a výsledek nesmí p ekro it hodnotu 0,5 CM %. Vzorek musí být 

odebrán ze spodní t etiny podlahového pot ru. Podklad musí tvo it ucelenou plochu. 

 

Pracovišt  p ebírá zápisem do stavebního deníku stavbyvedoucí. 

 

5. Obecné pracovní podmínky 

 

P ed realizací by m ly být dokon eny všechny mokré procesy (omítky, pot ry). Z d vodu 

poškození a zne išt ní podlahové krytiny je vhodné, aby byly hotové i penetrace omítek a 

malby. Pokud jsou v místnosti obložkové zárubn , tak je realizujeme až po montáži 

podlahové krytiny, avšak p ed montáží obvodových lišt. V zimním období je možné klást 

podlahovou krytiny pouze za p edpokladu spln ní požadavk  na teploty povrch  v bod  3. 

 

Práci musí provád t zkušení a proškolení pracovníci. 

 

6. Personální obsazení 

 

Montáž podlahové krytiny provádí proškolený a zkušený podlahá . Podle velikosti místnosti 

se liší po et podlahá . Obvykle podlahy v jedné místnosti kladou dva podlahá i. 

 

Za dodržení kvality materiál  a kvalifikace jednotlivých pracovník  zodpovídá 

stavbyvedoucí.  
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7. Stroje a pom cky 

 

Fixa ní klínky, stahováky, kladivo, metr 

eza ka laminátových podlah 

Pom cky na montáž podlahových lišt 

N ž na zkrácení i upravení podložek i fólie 

 

8. Pracovní postupy 

 

Kontrola podkladu a provedení m ení vlhkosti. 

Klimatizování panel  v místnosti po dobu 48 h. 

Ur ení sm ru pokládky. Laminátová podlaha p sobí esteticky, nejlépe když je 

položena soub žn  s dopadajícím sv tlem. 

Naplánování první ady. Rozm ení místnosti a zjišt ní zda první adu podéln  

zužovat i ne. Zúžení p ichází v úvahu, pokud by poslední ada byla užší než 50 

mm. 

Naplánování okrajových spár. Laminátovou podlahu nelze p irazit t sn  ke st n , 

z d vodu, že se jedná o organický materiál, který vlivem m nících se teplot 

zp sobuje smrš ování nebo roztahování. Minimální mezera je 8 mm. 

Naplánování umíst ní dilata ních profil . Nejlépe ve dve ních otvorech nebo 

pr chodech. Záleží na velikosti plochy místnosti. 

Položení PE fólie s p esahem 200 mm. 

Položení pružných podložek 

Kontrola podlahových prvku, aby nedošlo k položení poškozené lamely. Ujišt ní 

co je u lamely pero a co drážka. 
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Obr.16 Detail podlahové lamely [6] 

 

A – pero; B – drážka 

 

Položení první ady lamel. Klást se za íná v levém rohu místnosti tak, že strana 

lamely s perem sm uje k p ilehlé st n . 

 

Obr.17 Umíst ní lamely ke st n  [6] 

            

A – pero; B – drážka 

 

P ed zahájením pokládky prvk  je nutné zajistit pomocí fixa ních klínk  

požadovanou dilata ní mezeru v i p ilehlé st n . 
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Obr.18 Umíst ní fixa ních klínk  [6] 

           

            a – nasunutí pera do drážky; b – spojení lamel 

Spojování prvk  pomocí systému JUST clic a to tak, že nový prvek vloží pod 

úhlem shora perem do drážky a stla í dolu. (viz. obrázek 18) 

Druhou adu za ínáme zbytkem z první ady, pouze pokud má alespo  200 mm. 

Lamely klademe s p esahem minimáln  200 mm. P i za ínáním zbytkem z minulé 

ady docílíme efektu kladení ,,na divoko“. Druhou adu nezamykáme do podélných 

zámk , dokud není celá ada hotová. 

Obr.19 Detail mezery v podélném zámku [6] 

           

Spojení p í ných zámk  druhé ady 
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Obr.20 P í né spojování druhé ady [6] 

           

            a – nasunutí pera do drážky; b – spojení lamel 

           

            a – nasunutí pera do drážky; b – spojení lamel 

 

Spojení podélného zámku první a druhé ady 
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Obr.21 Podélné spojování druhé ady [6] 

           

a – mezera v podélném zámku mezi první a druhou adou; b – nasunutí pera do 

drážky; c – spojení lamel 

Dále se pokra uje stejným zp sobem jako u první a druhé ady 

 

Obr.22 Pokra ování montáže laminátové krytiny [6] 

 

Montáž obvodových lišt 

 

Stavbyvedoucí p ebírá nejprve dob e a kvalitn  provedenou parot snou fólii a p novou 

podložku. Podlahová krytina lze p evzít ihned po montáži. Ob  p ejímky zaznamená do 

stavebního deníku.  
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9. Jakost a kontrola kvality 

 

Za kvalitu materiál  zodpovídá výrobce. Stavbyvedoucí je povinen dodržet daný materiál a 

skladovat a ukládat ho podle pokyn  daných výrobcem. Všechen materiál se zapisuje do 

stavebního deníku a jako doklad o kvalit  materiálu slouží prohlášení o shod  daného 

materiálu. 

 

10. BOZP 

 

Zákon . 309/2006 Sb. eší požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy, dále na ízení vlády .591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

P edpis . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky a p edpis . 495/2001 Sb., kterým 

se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , 

mycích, isticích a dezinfek ních prost edk . 

 

Technologický postup vinylové podlahové krytiny 
 

1. Obecné informace 
 

Technologický p edpis se zabývá provedením vinylové podlahy, použitím pot ebných 

materiál , pracovních pom cek, pracovním postupem, kontrolou a bezpe ností práce. 

Vinylová podlaha je navržena jako varianta do obývacích pokojí v bytech 3+1 v I.NP, II.NP a 

III.NP ty podlažního, podsklepeného bytového domu. Podlaha bude pokládána na 

anhydritový pot r. Celková podlahová plocha s vinylovou podlahou je 27,72 x 6 = 166,32 m2. 

 

2. Materiály 

 

     Základní materiály:  

Vinylové dílce tl. 2 mm 

Obvodové lišty 

 

     Pomocné materiály: 

Disperzní lepidlo 

Samonivela ní st rka 
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Vinylová podlaha se prodává pod obchodním názvem Thermofix®. Thermofix® je speciální 

heterogenní vinylová podlaha složena z n kolika vrstev s vloženým skelným rounem. 

Vinylové dílce mají rozm ry 150 mm / 900 mm / 2 mm s tlouš kou užitné vrstvy 0,4 mm a 

jsou vhodné pro t ídy mechanického namáhání 32, 41. Dílce jsou baleny v kartonu po 32 

kusech, 4,32 m
2
 s hmotností balení 14,0 kg. Balení je nutné skladovat minimáln  24 hodin 

p ed montáží v místnosti, kde bude podlahovina montována, p i minimální teplot  18 °C. 

Balení mohou být skladovány pouze 5 ks na sob . 

Disperzní lepidlo na vinylové podlahy se prodává pod obchodním názvem Chaos Profilep 

Extra 295. Lepidlo je vhodné pro podlahoviny Thermofix
®

 a dodává se v plastových baleních 

po 12 kg, se spot ebou 300 – 400 g/m
2
. Lepidlo je nutné skladovat p i teplotách od 5 °C až do 

50 °C. 

 

Dodávku materiálu p ebírá a do stavebního deníku zapíše stavbyvedoucí. 

 

3. Pracovní podmínky 

 

Pro realizaci vinylové podlahy je zapot ebí p ipojení k elektrické síti. Místnost, kde bude 

podlaha realizována, by m la být istá a dob e osv tlená a  už um lým nebo p irozeným 

sv tlem. P ed a b hem realizace vinylové podlahy by m la být vnit ní teplota vzduchu 

minimáln  18 °C a maximáln  26 °C po dobu realizace a 24 hodin po realizaci by nem la 

poklesnout. Pracovišt  musí být p ístupné. 

 

4. P evzetí pracovišt  

 

Pracovišt  musí být ádn  vyklizeno a povrch konstrukce musí být istý a suchý. Rovinnost 

podkladu by nem la výrazn  p ekra ovat hodnotu 2 mm na 2 m délky, m eno 2,5 metrovou 

latí. Je nutné provést zkoušky vlhkosti pot ru p ed zahájením prací. Zkouška se provede 

pomocí CM p ístroje a výsledek nesmí p ekro it hodnotu 0,5 CM %. Vzorek musí být 

odebrán ze spodní t etiny podlahového pot ru. Podklad musí tvo it ucelenou plochu. 

 

Pracovišt  p ebírá zápisem do stavebního deníku stavbyvedoucí. 

 

5. Obecné pracovní podmínky 

 

P ed realizací by m ly být dokon eny všechny mokré procesy (omítky, pot ry). U 

anhydritových pot r  musí být provedeno p ebroušení, aby došlo k odstran ní vytvo eného 
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jemného šlemu. Na p ebroušený povrch je nutné aplikovat samonivela ní st rku.  Z d vodu 

poškození a zne išt ní podlahové krytiny je vhodné, aby byly hotové i penetrace omítek a 

malby. Pokud jsou v místnosti obložkové zárubn , tak je realizujeme až po montáži 

podlahové krytiny, avšak p ed montáží obvodových lišt. V zimním období je možné klást 

podlahovou krytiny pouze za p edpokladu spln ní požadavk  na teploty povrch  v bod  3. 

 

Práci musí provád t zkušení a proškolení pracovníci. 

 

6. Personální obsazení 

 

Montáž podlahové krytiny provádí proškolený a zkušený podlahá . Podle velikosti místnosti 

se liší po et podlahá . Obvykle podlahy v jedné místnosti kladou dva podlahá i. 

 

Za dodržení kvality materiál  a kvalifikace jednotlivých pracovník  zodpovídá 

stavbyvedoucí.  

 

7. Stroje a pom cky 

 

Metr, pravítko, vynášecí š ra, k ída a tužka 

Klade ské nože, ty ové rýsovadlo, ocelová planžeta, kružítko 

eza ka dílc , kruhová eza ka 

Ozubená st rka, ru ní vále ek, lánkový válec 68 kg 

 

8. Pracovní postupy 

 

Kontrola podkladu a provedení m ení vlhkosti. 

Klimatizování panel  v místnosti po dobu 24 h. 

Temperování lepidla v místnosti po dobu 24 h p i teplot  vyšší než 18 °C. 

Provedení p ebroušení povrchu a provedení samonivela ní st rky. 

Rozm ení místnosti v obou sm rech. 

Vyzna ení st edové áry k ídou. 

Klást za ínáme od prost edku místnosti. 

Nejprve si dílce položíme na sucho. 

Od st edu místnosti za ínáme celým dílcem. 
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Druhou adu za ínáme celým dílcem, který umístíme tak, aby st edová ára 

procházela st edem dílce. 

 

Obr.23 Rozvržení vinylových dílc  [10] 

 
 

Po správném rozvržení lze p istoupit k lepení dílc  disperzním lepidlem. 

Naneseme lepidlo zubovou st rkou a necháme ho zavadnout. 

Po zavadnutí lepidla, položíme první dílec a d kladn  ho zatla íme a p ejedeme 

vále kem k okraj m, abychom vytla ily vzduch. 

Položíme další dílec na sraz k prvnímu dílci a kontrolujeme rovnob žnost se 

st edovou árou. 

Následn  klademe další dílce a dbáme na kvalitní p ilepení. 

Po položení celé sekce je nutné sekci zaválcovat v obou sm rech pomocí 

lánkového válce 68 kg. 

Krajní díly je v tšinou nutné zkracovat pomocí eza ky dílc . 

Montáž obvodových plastových lišt 

 

Doporu ení: 

Nenanášet víc lepidla než je možno položit podlahoviny, p ebytek lepidla je 

nutno odstranit. 

 

Stavbyvedoucí p ebírá nejprve dob e a kvalitn  provedený podlahový pot r. Podlahová 

krytina lze p evzít 24 hodin po montáži. Ob  p ejímky zaznamená do stavebního deníku.  
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9. Jakost a kontrola kvality 

 

Za kvalitu materiál  zodpovídá výrobce. Stavbyvedoucí je povinen dodržet daný materiál a 

skladovat a ukládat ho podle pokyn  daných výrobcem. Všechen materiál se zapisuje do 

stavebního deníku a jako doklad o kvalit  materiálu slouží prohlášení o shod  daného 

materiálu. 

 

10. BOZP 

 

Zákon . 309/2006 Sb. eší požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy, dále na ízení vlády .591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

P edpis . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky a p edpis . 495/2001 Sb., kterým 

se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , 

mycích, isticích a dezinfek ních prost edk . 

 

Technologický postup keramické dlažby 
 

1. Obecné informace 
 

Technologický p edpis se zabývá provedením podlahy z keramické dlažby, použitím 

pot ebných materiál , pracovních pom cek, pracovním postupem, kontrolou a bezpe ností 

práce. 

Keramická dlažba je navržena jako podlahová krytina do technických místností v I.S 

s podkladem z cementového litého pot ru a v nadzemních podlažích v koupelnách a toaletách 

jednotlivých byt  ty podlažního, podsklepeného bytového domu. Technologický postup se 

zabývá provedením keramické dlažby v I.S. Celková podlahová plocha keramické dlažby je 

285,14 m2. 

 

2. Materiály 

 

     Základní materiály:  

Keramické dlaždice tl. 9 mm 
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     Pomocné materiály: 

Lepidlo na dlažby 

Penetrace  

Spárovací hmoty 

Samonivela ní st rka 

 

Keramická dlažba se prodává pod obchodním názvem TAURUS. Rozm ry dlaždice jsou 298 

mm / 298 mm / 9 mm, povrch má protiskluzný t ídy R10 a je ur ena do místností v bytových 

domech – sklepní prostory, chodby, vstupy, spole enské místnosti, relaxa ní místnosti. 

Dlaždice se dodávají v kartonech po 11 kusech, 1 m
2
 a váze 19,2 kg. Dlažbu je nutno 

skladovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození. 

Flexibilní lepidlo Prince Color Z 301 FX Profi je vhodné pro cementové pot ry a prodává se 

v papírových pytlích s PE vložkou o hmotnosti 25 kg. Pytle je nutné skladovat v suchém 

skladu maximáln  12 m síc  od výroby. Penetrace PGM se skladuje v balení po 20 kg 

v suchu a chladu p i teplotách 5 °C až 25 °C.  Spárovací hmoty PCI Geofug jsou v balení po 5 

kg. 

 

Dodávku materiálu p ebírá a do stavebního deníku zapíše stavbyvedoucí. 

 

3. Pracovní podmínky 

 

Pro realizaci podlahy z keramické dlažby je zapot ebí p ipojení k elektrické síti. Místnost, kde 

bude podlaha realizována, by m la být istá a dob e osv tlená a  už um lým nebo p irozeným 

sv tlem. P ed a b hem realizace podlahové krytiny by m la být vnit ní teplota vzduchu a 

podkladu minimáln  5 °C a maximáln  25 °C po dobu realizace a 24 hodin po realizaci by 

nem la poklesnout. Pracovišt  musí být p ístupné. 

 

4. P evzetí pracovišt  

 

Pracovišt  musí být ádn  vyklizeno a povrch konstrukce musí být istý a suchý. Rovinnost 

podkladu by nem la výrazn  p ekra ovat hodnotu 2 mm na 2 m délky, m eno 2,5 metrovou 

latí. Je nutné provést zkoušky vlhkosti pot ru p ed zahájením prací. Zkouška se provede 

pomocí CM p ístroje a výsledek nesmí p ekro it hodnotu 0,5 CM %. Vzorek musí být 

odebrán ze spodní t etiny podlahového pot ru. Podklad musí tvo it ucelenou plochu. 
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Pracovišt  p ebírá zápisem do stavebního deníku stavbyvedoucí. 

 

5. Obecné pracovní podmínky 

 

P ed realizací by m ly být dokon eny všechny mokré procesy (omítky, pot ry). Pro 

vyrovnání je nutné aplikovat samonivela ní st rku. Z d vodu poškození a zne išt ní 

podlahové krytiny je vhodné, aby byly hotové i penetrace omítek a malby. Pokud jsou 

v místnosti obložkové zárubn , tak je realizujeme až po montáži podlahové krytiny, avšak 

p ed montáží keramického soklu. V zimním období je možné klást podlahovou krytiny pouze 

za p edpokladu spln ní požadavk  na teploty povrch  v bod  3. 

 

Práci musí provád t zkušení a proškolení pracovníci. 

 

6. Personální obsazení 

 

Keramickou dlažbu klade jeden obklada . P i v tších prostorech mu pomáhá pomocný d lník, 

ale jenom pro p ípravu lepidla i nošení materiálu. 

 

Za dodržení kvality materiál  a kvalifikace jednotlivých pracovník  zodpovídá 

stavbyvedoucí.  

 

7. Stroje a pom cky 

 

Míchadlo 

Dvoumetrová la  s libelou 

St rky na lepidla, st rky ke spárování 

eza ka na obklady a dlažby 

M ící pom cky 

Vále ek na penetraci 

Gumové kladívko 

 

8. Pracovní postupy 

 

Kontrola podkladu a provedení m ení vlhkosti. 

Rozm ení místnosti 

Rozm ení dilata ních spár 
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Provést samonivela ní st rku 

Kontrola rovinnosti 

Opat ení povrchu penetrací PGM ed nou maximáln  1:1 

Nanesení flexibilního lepidla pomocí zubové st rky se zubem 8 10 mm 

Dlažbu za ínáme od rohu celou nebo krácenou dlaždicí, záleží na modulu 

místnosti. Esteticky nejlépe vypadá, když je na obou krajích místnosti stejn  velký 

pruh dlaždic. 

Klademe další dlaždice tak, že nám vzniká pr b žná podélná i p í ná spára. 

Dlaždici vždy po ádn  p itla íme, aby se dostate n  p ilepila, a poklepeme 

gumovým kladívkem. 

Po položení poslední dlaždice necháme celou sekci zatvrdnout. 

B hem kladení dlaždic u st n, lepíme i soklový pásek výšky 100 mm, který si 

na ežeme z celých dlaždic. 

Po zatvrdnutí lepidla celoplošn  zaspárujeme dlažbu i sokl. 

 

Doporu ení: 

Nenanášet víc lepidla než je možno položit podlahoviny, p ebytek lepidla je 

nutno odstranit. 

Lepidlo nanášíme tak aby pokrylo minimáln  60% plochy dlažby. 

Kontrolu p ilepení po zatvrdnutí zkoušíme poklepem – nesmí dlaždice dun t! 

 

Stavbyvedoucí p ebírá nejprve dob e a kvalitn  provedený podlahový pot r. Podlahová 

krytina lze p evzít 24 hodin po montáži. Ob  p ejímky zaznamená do stavebního deníku.  

 

9. Jakost a kontrola kvality 

 

Za kvalitu materiál  zodpovídá výrobce. Stavbyvedoucí je povinen dodržet daný materiál a 

skladovat a ukládat ho podle pokyn  daných výrobcem. Všechen materiál se zapisuje do 

stavebního deníku a jako doklad o kvalit  materiálu slouží prohlášení o shod  daného 

materiálu. 

 

10. BOZP 

 

Zákon . 309/2006 Sb. eší požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo  
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poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy, dále na ízení vlády .591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

P edpis . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky a p edpis . 495/2001 Sb., kterým 

se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , 

mycích, isticích a dezinfek ních prost edk . 

 

Srovnání anhydritového a cementového pot ru 

 Anhydritový litý pot r Cementový litý pot r

Objemová hmotnost erstvé sm si 2100 – 2200 kg/m
3 

2100 – 2200 kg/m
3
 

Objemová hmotnost zatvrdlé sm si 2000 – 2100 kg/m
3
 2000 – 2100 kg/m

3
 

Pevnost v tlaku 20, 25, 30 MPa 20, 25, 30 MPa 

Doba zpracovatelnosti 3 h 2 h 

Maximální zrnitost 4 mm 8 mm 

Konzistence erstvé sm si Tekutá – 24 cm (+/  2 cm) Tekutá – max. 24 cm

Hodnota pH > 7 > 7 

Reakce na ohe  A1  neho lavý A1 – neho lavý 

Teplotní roztažnost cca 0,012 mm/m.K cca 0,012 mm/m.K 

Sou initel tepelné vodivosti  1,4 – 1,8 W/m.K min. 1,2 W/m.K 

Nutnost dilatace nad 600 m
2
 nad 35 m

2
 

Nutnost výztuže Ne Ne 

Minimální tlouš ka 30 mm 45 mm 

Maximální tlouš ka 80 120 mm 

Použití v prostorách s trvalou vlhkostí Ne Ano 

Poch znost po cca 16 h Po 24 – 48 h 

Normové vlastnosti po 28 dnech po 28 dnech 

Maximální zbytková vlhkost 0,5 % 2 % 

Možnost podlahového topení Ano Ano 

Nutnost finálního ošet ení Ne Ano 

Odborná pokládka Ano Ano 

Využití v exteriéru Ne Ne 

Cena za 1 m
3
 (orienta ní) 

  
3 650 K  bez DPH 4 370 K  bez DPH 
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Srovnání bylo provedeno na litých pot rech od firmy CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

Ze srovnání vyplívají rozdíly mezi danými pot ry. Nejde jednozna n  ur it, který z pot r  je 

lepší nebo horší. Vždy je nutné vzít v úvahu, do jakého prost edí bude pot r realizován a jaké 

musí spl ovat požadavky. 

 

Konkrétní srovnání laminátové a vinylové podlahové krytiny 
 

Plovoucí laminátová podlaha byla navržena do obývacích pokojí v šesti bytech typu 3+1 

v bytovém dom . Podklad pro podlahovou krytinu tvo í pot r na bázi síranu vápenatého, 

separa ní PE fólie, kro ejová izolace, p nobeton, stropní konstrukce. Podlahová krytina je 

pokládána na pružnou podložku z polystyrénové p ny. Dílce jsou spojovány na suchu pomocí 

pera a drážky. 

Vinylová podlaha je navržena jako možná varianta za plovoucí laminátovou podlahu. Dílce 

jsou spojovány na sraz a k podkladu jsou lepeny. 

 

Plocha jednoho pokoje: 5,3 x 5,23 = 27,72 m
2
  

Celková plocha: 6 x 27,72 = 166,32 m
2 

 

 Plovoucí laminátová podlaha 

EGGER 

Vinylová podlaha 

Thermofix® 

Rozm ry dílce (mm) 1292/192/8 900/150/2 

Materiál  Organický Syntetický 

T ída mechanického namáhání 32 32 

Spoj dílc  Pero a drážka Na sraz 

P ipojení k podkladu Na sucho Lepením 

Stálobarevnost (stupe ) 6 Min. 6 

Vhodnost pro podlahové topení Ano Ano 

Plošná hmotnost (kg/m
2
) 7,2 3 

Umíst ní v místnosti se zvýšenou 

vlhkostí 
Ne Ano 

Možnost vým ny jednoho 

poškozeného dílce 
Ne Ano 

Nízká úrove  hluku Ne Ano 

Snadná pokládka Ano Ne 
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Údržba Snadná Snadná 

Záruka pro užití domácí/komer ní 20/5 let 10/10 let 

Celková cena realizace – 166,32 m
2
 96 943 K * 146 020 K ** 

  

  * Dle rozpo tu . 1/13 bez DPH – P íloha . 1 

** Dle rozpo tu . 2/13 bez DPH – P íloha . 2 

Ur it, která z podlah je lepší nebo horší rozhodn  nejde. Každá podlaha má svá pro a proti, 

vždy p i výb ru záleží, do jakého prost edí bude realizována a jak náro ný uživatel jí bude 

využívat. 

 

Záv r 

V bakalá ské práci jsem se zabýval provedením podlahových konstrukcí a podlahových krytin 

v bytovém dom . Vypracoval jsem technologické postupy cementového litého pot ru a pot ru 

na bázi síranu vápenatém. Na záv r jsem tyto dva pot ry porovnal a zhodnotil. Jako 

podlahové krytiny jsem si vybral plovoucí laminátovou podlahu, vinylovou podlahu a 

keramickou dlažbu. Na tyto typy podlahových krytin jsem zpracoval technologické postupy. 

Plovoucí laminátovou podlahu a vinylovou podlahu jsem porovnal na konkrétních 

místnostech, jak po stránce technické, technologické tak i finan ní. 
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