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ANOTACE BAKALÁ SKÉ PRÁCE 
 

Malinovský, P. Návrh variant technologického postupu provád ní podlahových 

konstrukcí u vybraného objektu. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební, 

Katedra pozemního stavitelství, 2013. Vedoucí práce: Ing Radek Fabián, Ph.D. 

Bakalá!ská práce popisuje varianty technologického postupu provád ní podlahových 

konstrukcí u bytového domu. Cíle provád ní podlahových konstrukcí je dosažení optimálních 

mechanických, akustických, tepeln -technických, protipožárních, estetických a hygienických 

vlastností podlahy. Sou"ástí bakalá!ské práce je výkresová dokumentace pro provedení t žké 

plovoucí podlahy.  

Bakalá!ská práce !eší dv  varianty podlahových konstrukcí. První !ešená varianta je 

t žká plovoucí podlaha, kde izola"ní vrstvu tvo!í desky na bázi "edi"ových vláken,  roznášecí 

vrstvu tvo!í litý cementový pot r a povrchovou vrstvu tvo!í keramická dlažba. Druhá varianta 

je lehká plovoucí podlaha kde izola"ní vrstvu tvo!í desky na bázi "edi"ových vláken, 

roznášecí vrstvu tvo!í cementot!ískové desky CETRIS a povrchovou vrstvu tvo!í t!ívrstvá 

d!ev ná podlaha.  

 

ANOTATION OF BACHELOR PROJECT 
 

Malinovský, P. Proposal of variants of technological process of implementation of floor 

structures in selected object. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Fakulty of 
Civil Engineering, Department of Civil Engineering, 2013, Supervisor: Ing. Radek Fabian 
Ph.D. 

The barchelor work describes the variants of technological process of implementation of 

floor structures in apartment house. Aim of the floor structures implementation is to achieve 

optimal mechanical, acoustic, thermo-technical, anti-fire, aesthetic and hygienic floor 

properties. Part of this work is drawing documentation of the heavy floating floor 

implementation. 

The barchelor work solves two variants of floor constructions. Heavy floating floor as 

the first variant, when basalt fiber-based boards form isulating layer, cement screed forms the 

load distribution and ceramic floor tiles form surface layer. 

 Lightweight floating floor as the second variant, when basalt fiber-based boards form 

isulating layer, cement-splinter boards CETRIS form the load distribution and three-layer 

wooden floor forms surface layer. 
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1. Technologický p#edpis pro provád$ní t$žké plovoucí podlahové 
konstrukce 

 

1.1 Obecné informace 

 

Technologický p$edpis $eší realizaci podlahové konstrukce, která bude provád%na 

v bytovém domu na ulici Brantická v Krnov%. Bytový d&m je novostavba, má t$i nadzemní a 

jedno podzemní podlaží. V Každém nadzemním podlaží se nacházejí 4 bytové jednotky. 

V podzemním podlaží se nacházejí sklepní kóje pro jednotlivé byty, ko'árkárna a mísnost 

technického vybavení. 

 

Bytový d&m je navržen p$evážn% v systému POROTHERM, jedná se o zd%ný 

kontruk'ní systém. Nosné obvodové zdivo je zhotoveno z keramických tvárnic 

POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX provád%né na zdící p%nu. Vnit$ní nosné st%ny tvo$í 

tvárnice POROTHERM 30 P+D provád%né na zdící maltu. P$í'ky jsou zhotoveny z tvárnic 

POROTHERM 11,5 P+D provád%né na zdící maltu. 

 

 Stropní konstrukce tvo$í POROTHERM strop tl. 250 mm, který se skládá z 

keramobetonových nosník& POT a cihelných vložek MIAKO. Nosná konstrukce ploché 

st$echy je taktéž POROTHERM strop, ze statického hlediska však byla zvolena tlouš(ka 

stropu 270 mm.  

 

Tento technologický p$edpis $eší t%žkou plovoucí podlahu, jehož roznášecí vrstvu tvo$í 

lity pot%r na cementové bázi. Je t$eba po'ítat s mokrými procesy. Technologický p$edpis $eší 

pouze podlahy v obytných místnostech ( ne$eší koupelny a schodišt% ) a v suterénu. 
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1.2 Pracovní podmínky, p#ipravenost 

 

Na staveništi bude z$ízena v zemi provizorní p$ípojka elektrické energie, která povede 

do staveništního rozvad%'e. Zásobování vodou bude zajiš(ovat provizorní odbo'ka 

z vodovodní p$ípojky. Pro pot$ebu d%lníku zde budou z$ízeny dv% bu)ky šaten, dv% bu)ky 

umýváren a dv% bu)ky WC. Pro pot$ebu stavbyvedoucího zde bude z$ízena jedna kancelá$. 

Pro pot$ebu stavby budou na staveništi z$ízeny dv% skladovací plochy, 'ty$i skladovací 

plechové kontejnery, které budou sloužit pro skladování ná$adí a pom&cek, suchých 

maltových sm%sí a sklad p$eklad&. Staveništní oplocení bude provedeno pomocí drát%ného 

mobilního oplocení a betonových mobilních patek, výška plotu bude 2 metry. Brána bude 

umíst%na ve vjezdu a bude mít maximální pr&jezdnou ší$ku 7 metr&. Staveništní cesta bude 

tvo$ena násypem makadamu v ší$ce 4 metry. 

 

P$ed zahájením realizace podlahových konstrukcí musí být hotové stropní konstrukce. 

V 1. PP bude hotový podkladní beton a bude dostate'n% vyzrálý. Dále musejí být veškeré 

konstrukce, které jsou spojeny s realizací podlahy dostate'n% vyzrálé, stabilní a zhotoveny 

v pot$ebné jakosti. Musí být osazeny okna, hotové omítky, provedeny veškeré instalace (voda, 

elekt$ina, plyn, kanalizace). Pokud jsou n%které instalace vedené v podlahové konstrukci, 

musí být instalovány podle požadavk& dodavatele podlahové konstrukce. V místech kde bude 

položena keramická dlažba, se budou malby provád%t po p$edání hotové podlahové 

konstrukce. V místech kde bude d$ev%ná podlaha budou malby provedeny p$ed položení 

finální vrstvy této skladby.  

 

Teplota p$i provád%ní podlahových konstrukcí se musí pohybovat mezi 5°C a 25°C. P$i 

pr&b%hu mokrých proces& musí být zajišt%no zastín%ní oken tak, aby nedocházelo k r&znému 

zrání jednotlivých vrstev. [1]  

 

Je p$ipravena veškerá projektová dokumentace nutná k provedení podlahové konstrukce 

dle požadavk& investora. Investor musí zajistit p$i p$edání staveništ% vhodné podmínky pro 

provád%ní podlahových konstrukcí. Staveništ% musí být p$ipraveno tak, aby se dal dodržovat 

harmonogram provád%ní podlahových konstrukcí.  
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1.3 Materiál, doprava, skladování 

 
DLAŽBA 
 

Dlažba v bytech bude použita od firmy RAKO typ spirit jehož rozm%r je 450x450x9 

mm. U této dlažby jsou b%žn% vyráb%ny i soklové obklady o rozm%ru 450x85x9 mm  [2] 

 

 

Obr.  . 1 dlažba RAKO typ spirit od výrobce LASSELSBERGER, s.r.o. [2] 

 

 

Obr.  . 2 soklový obklad RAKO typ spirit od výrobce LASSELSBERGER, s.r.o. [2] 

 

 Na schodišt% a do koupelen bude použita dlažba od firmy RAKO typ rock. Rozm%ry 

dlažby jsou 300x600x10 mm, schodiš(ové dlažby s protiskluzovou úpravou 300x600x10 mm 

a sokolové obklady mají rozm%ry 600x95x10 mm. [2] 

 

 

Obr.  . 3 schodiš!ová  dlažba RAKO typ rock od výrobce LASSELSBERGER, s.r.o. [2] 
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Obr.  . 4 soklový obklad RAKO typ rock od výrobce LASSELSBERGER, s.r.o. [2] 

 

 

 

Obr.  . 5 dlažba RAKO typ rock od výrobce LASSELSBERGER, s.r.o. [2] 

 

 

  

SPÁROVACÍ HMOTA 

 

V bytech bude použita spárovací hmota bude použita od firmy ceresit CE 35 ur'ena pro 

spárování obklad& a dlažby z keramiky, skla a kameniny [1] 

 

Na chodbách, schodištích a v koupelnách bude použita spárovací hmota CE 40 je ur'ena 

ke spárování obklad& a dlažby z keramiky ve vlhkých prostorách [1] 

 

LEPÍCÍ MALTA 

 

Pro veškeré dlažby bude použita lepicí malta se zvýšenou p$ilnavostí Ceresit CM 12 

PLUS, která je ur'ena k lepení keramické dlažby [1] 
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PENETRACE 

 

Jako penetrace bude použit penetra'ní nát%r  CT 17, je to hloubková penetrace, která 

sjednocuje savost podkladu a díky tomu lepící malta získává stejnom%rn% pevnost. Díky 

penetraci je zaru'ené dobré spojení s podkladem. [1] 

 

CEMENTOVÝ LITÝ POT!R 

 

CEMFLOW je litý samonivela'ní pot%r na bázi cementového pojiva dle požadavk& 

#SN EN 13813, po jeho realizaci je p$esnost podlahy 2 mm/2m zaru'ena. Na stavbu je 

dovážen domícháva'em a pomocí 'erpadla 'erpán do požadovaného místa. Je navržen dle 

#SN 74 4505 Podlahy, spole'ná ustanovení. [3] 

 

SEPARA#NÍ FÓLIE 

 

Separa'ní PE fólie tlouš(ky 0,2 mm slouží k odd%lení dvou r&zných materiál&. [4] 

 

 

Obr.  . 6 Separa ní PE fólie od výrobce Den Braven Czech and Slovak, a.s. [4] 
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IZOLA#NÍ DESKY 

 

PTE na bázi 'edi'ových vláken je používána u t%žkých plovoucích podlah. Je vellice 

tuhá a má dobré tepeln% a zvukov% izola'ní vlastnosti. Slouží také jako kro'ejová izolace. [5] 

 

 

Obr.  . 7 Podlahové izola ní desky od výrobce KNAUF INSULATION, a.s. [5] 

 

 

 

 

DILATA#NÍ PÁSY 

 

Izolace z kamenné vlny balená po páscích. Použití pro t%žké plovoucí podlahy brání 

p$enosu hluku z podlahy do svislé konstrukce. Rozm%ry 1000x100x15 mm [4] 

 

 

Obr.  . 8 Dilata ní pás z kamenné vlny  od výrobce KNAUF INSULATION, a.s.. [5] 

 

T!SNÍCÍ PROVAZEC 

 

Polyetylenový t%snící provazec je ur'en pro t%sn%ní spár z d&vodu dobrého 

spolup&sobení se silikonovým tmelem.. [1] 
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SILIKONOVÉ TMELY 

 

Sanitární silikon Ceresit CS 25 používáme pro úpravu detail& spár u keramické dlažby. 

Nap$íklad mezi soklem a dlažbou nebo v místech dilata'ních spár [1] 

 

P ECHODOVÉ LIŠTY 

 

Slouží k p$echodu dvou r&zných druh& nášlapných vrstev. 

 

 

Obr.  . 9 P"echodová lišta od výrobce Quick-Step, a.s. [6] 

 

 

 

DOPRAVA 

 

Veškeré materiály budou na stavbu dováženy dle pot$eby vozem VOLVO FL6 

s hydraulickou rukou. Materiály na paletách budou pomocí hydraulické ruky p$emíst%ny 

z korby na požadované místo, na stavb% se bude s paletami manipulovat pomocí desty. 

Materiály a menším objemu a nižší hmotnosti budou p$emís(ovány manuáln% z korby na 

požadované místo.   

 

SKLADOVÁNÍ 

 

Dlažba bude skladována na paletách. Separa'ní fólie bude skladována v rolích. Izola'ní 

desky budou skladovány v balících z PE fólie na paletách. T%snící provazce budou 

skladovány v PE sá'cích. P$echodové lišty, dilata'ní pásy a podkladní desky budou 
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skladovány v PE obalech. Spárovací hmoty budou skladovány v pytlích, Lepící malty budou 

skladovány v pytlích na paletách. Všechny výše uvedené materiály budou skladovány 

v kontejnerech na stavb% a chrán%ny p$ed pov%trnostními vlivy, poškozením, dlouhodobému 

p&sobení mrazu a p$ímým slune'ním zá$ením. Na stavbu budou dováženy ve vhodných 

'asových intervalech s vazbou na pracovní postupy.  

 

Penetrace a sanitární silikony budou skladovány v kartónových bednách a budou 

p$iváženy na stavbu tak, aby mohli být p$ímo dodávány na místo kde budou zabudovány. 

Tyto materiály nesmí být vystaveny mrazu. 
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1.4 P#evzetí pracovišt$ 

 
P$evzetí pracovišt% prob%hne mezi investorem a zhotovitelem a bude stvrzeno zápisem 

ve stavebním deníku. Zárove) s p$evzetím bude s investorem p$ekontrolována výkresová 

dokumentace a jednozna'n% ur'ena 'istá výška podlahy každého podlaží. Budou p$evzaty 

veškeré konstrukce, které jsou dot'eny s podlahovou konstrukcí, tj. st%ny, hydroizolace 

spodní stavby, stropy, schodiš(ové konstrukce. 

 

Budou p$ekontrolovány všechny konstrukce v souladu s projektovou dokumentací, tj. 

rozm%ry místností, pravoúhlost st%n, výškové uspo$ádání strop&, rovinatost stropní 

konstrukce, vlhkost betonových konstrukcí. Musí být dokon'eny veškeré práce dle 

harmonogramu, které m%ly být dokon'eny p$ed realizací podlahových konstrukcí. 

 

 Zhotoviteli budou nahlášeny všechny zm%ny oproti p&vodní projektové dokumentaci. 

Do zápisu ve stavebním deníku se nesmí zapomenout zapsat, že tímto je staveništ% prosto 

nároku t$etích osob. 
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1.5 Personální obsazení 

Na provád%ní jednotlivých vrstev podlahových konstrukcí p$i jejich realizaci bude 

dohlížet stavbyvedoucí, p$ípadn% mistr jim pov%$ený 

 
SLOŽENÍ PRACOVNÍ #ETY 

 

1x vedoucí 'ety 

3x zedník 

3x obklada' 

3x pomocník  

 

 

VEDOUCÍ #ETY 

P$ebírá pokyny od stavbyvedoucího, nebo od mistra a p$enáší je dál na d%lníky. Je 

zodpov%dný za klidný pr&b%h výstavby a je povinen jakékoliv komplikace neprodlen% hlásit 

svému nad$ízenému. 

 

ZEDNÍK 

P$ebírají pokyny od vedoucího 'ety a mistra, jejich úkolem je provád%t stanovené práce. 

 

POMOCNÍK 

Mají za úkol d%lat veškeré pomocné práce ur'ené jejich nad$ízenými. Pomáhají p$i 

provád%ní veškerých stavebních prací. 

 

OBKLADA# 

Je na stejné personální úrovni jako zedník. Na stavbu nastupuje p$ed provád%ním 

dlažby. P$ebírají pokyny od vedoucího 'ety a mistra. 
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1.6 Stroje a pom%cky 

 
POLOŽENÍ KRO#EJOVÉ IZOLACE, SEPARA#NÍ FÓLIE A DILATA#NÍCH PÁS" 
 

  Stavební n&ž 

  N&ž na izolaci 

  Rukavice 

  Metr svinovací (10 m) 

  Laser se t$emi paprsky Dewalt DW089KD 

  Rota'ní laser Bosch GRL 300 HV 

  M%$ící la( 

  Tužka 

  Vodováha 

  Úhelník 

 

LITÁ PODLAHA CEMFLOW 

 

  Laser se t$emi paprsky Dewalt DW089KD 

  Rota'ní laser Bosch GRL 300 HV 

  M%$ící la( s p$íjma'em 

  Metr Svinovací (10 m) 

  Stahovací la( s držáky 

  Dieslové 'erpadlo 

  Hadice 

  Autodomícháva' 

  Metr skládací (2 m) 

 

KERAMICKÁ DLAŽBA, PENETRACE 

  Metr svinovací (10 m) 

  Laser se t$emi paprsky Dewalt DW089KD 

  Metr skládací (2 m) 

  Elektrické míchadlo  

  Prodlužovaní š)&ra 

  Stavební v%dra 
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  Tužka 

  Obklada'ské k$ížky  

  Mechanická $eza'ka keramické dlažby 

  Elektrická $eza'ka keramické dlažby 

  Vykružovací sada 

  Vrta'ka 

  Vodováha 

  Hliníková la( (2m) 

  Gumová pali'ka 

  Zednická lžíce malá 

  Stavební n&ž 

  Spárovací sada 

  Papírová páska 

  Gumové hladítko 

  Molitanové hladítko 

  Vále'ek 

  Zednická št%tka 
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1.7 Požadavky na montáž 

 
Veškeré konstrukce musí být výškov% a rozm%rov% shodné s projektovou dokumentací. 

Montáž musí být provád%ny z materiál& požadované jakosti, která se bude kontrolovat 

v pr&b%hu každého p$esunu materiál&.  

 

P$i zhotovení pot%ru cemflow bude v pr&b%hu zrání kontrolováno jeho vlhkost, abychom 

byli schopni ur'it za'átek pokládky dlažby a d$ev%né t$ívrstvé podlahy.  

 

P$i pokládání dlažby se budeme $ídit obecnými obklada'skými zásadami, jako nap$íklad 

dodržet aby do$ezávané dlaždice byly v%tší než ½ celé dlaždice,  všechny spáry m%ly stejný 

rozm%r, výškové rozdíly dlažby na 2 m lati nep$esahovali 2 mm, atd. [8] 

 

Nejvyšší dovolená vlhkost cementového litého pot%ru pro kladení keramické dlažby je 

5% a pro d$ev%né podlahy 2,5% dle #SN 74 4505 [8] 

 

Pracovníci budou b%hem pohybu na stavb% dodržovat pravidla BOZP a budou jednat 

tak, aby nemohlo dojít ke zran%ní. 
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1.8 Pracovní postup 

 
 

Pokládka izola'ních desek za'íná kontrolou rovinatosti a m%$ení vlhkosti na povrchu 

stropní konstrukce. Poté povrch dokonale vysajeme pr&myslovým vysava'em.  

 

Na stropní konstrukci pokládáme vrstvu PE fólie, která bude sloužit jako parozábrana. 

Fólii p$i pokládce rozvíjíme postupn% od st%ny k prot%jší st%n%. Fólii u st%ny nalepíme páskou 

fólii do výšky budoucího pásku izolace. P$i styku pás& PE fólie p$ekládáme spoje o 10 cm a 

p$elepujeme PE páskou, tak abychom dosáhli co nejv%tší t%snosti. Po položení PE fólie 

kontrolujeme p$edevším t%snost spoj& a p$ídržnost u st%n. [7] 

 

Po obvodu podél st%n osadíme okrajové pásky tak, že je provizorn% bodov% p$ilepíme ke 

zdi pomocí lepidla mamut. Desky klademe na sráz a na vazbu minimáln% o ¼ délky izola'ní 

desky. P$i kladení dodržujeme zásadu, aby žádný do$ezaný kus desky nem%l menší rozm%r 

menší než 20 cm. Desky upravujeme pomocí nože, ur'eného na $ezání desek z minerální vlny. 

Po dokon'ení kontrolujeme p$edevším sráz desek v míst% spoj& a v míst% styku izola'ních 

desek s okrajovými pásky. Na stropy se pokládají izola'ní desky tlouš(ky 40 mm. V 1. PP 

osazujeme desky obdobným zp&sobem jako na stropních konstrukcích. Desky budou mít 

tlouš(ku 100 mm. V místech dilata'ních spár a dve$í používáme okrajové pásky. Pásky se 

p$irazí deskami, tak aby nem%l tendenci m%nit svoji svislou polohu. [5] 

 

Na vrstvu izolace pokládáme vrstvu PE fólie. Fólii p$i pokládce rozvíjíme postupn% od 

okrajového pásku na st%n% k prot%jšímu okrajovému pásku na st%n%. Fólii u okrajových pásku 

nalepíme na horní hranu okrajového pásku pomocí PE spojovací pásky po celém obvod%,tak 

aby p$i realizaci lité podlahy byla zakryta izolace i obvodové pásky a nedocházelo tak 

k protékání cemflow pod izolaci. P$i styku pás& PE fólie p$ekládáme spoje o 10 cm a 

p$elepujeme PE páskou, tak abychom dosáhli co nejv%tší t%snosti. Po položení PE fólie 

kontrolujeme p$edevším t%snost spoj& a p$ídržnost u okrajových pásk&. [4] 

 

Na vrstvu izolace s PE fólií rozlíváme cementový pot%r cemflow. Litý cementový pot%r 

je dodáván v 'erstvém stavu autodomícháva'em p$ímo na stavbu. P$i p$ebírce materiálu 

provedeme kontrolu konzistence rozlitím. Ke zjišt%ní konzistence použijeme maltový kužílek.  

V našem p$ípad% by se sm%s m%la rozlít 22 – 26 cm. Do autodomícháva'e se smí p$idávat 
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voda nebo plastifikátor pouze po konzultaci s technologem. Po dodání pot$ebného množství 

zám%sových prvk& se musí sm%s op%t promíchat. [3] 

 

#erpání probíhá tak, že z domícháva'e lijeme sm%s do 'erpadla, které následn% dopraví sm%s na 

požadované místo. [3] 

 

P$ed zalitím povrchu se ur'í výška dané vrstvy. Do ní se usadí rovina laseru. Na la( se 

nasadí p$ijíma' a posune se na lati do požadované polohy. P$i rozlívání poté pomocí laseru 

ur'ujeme výšku vrstvy.  [3] 

 

Pot%r zpracováváme pomocí speciálních ty'í (hrazd). P$i rozlívání sm%si musíme sm%s 

pomocí hrazdy rovnom%rn% rozš(ouchat, tak aby byla rovnom%rn% rozlita a zbavena 

vzduchových bublinek. Litý cementový pot%r m&žeme aplikovat pouze za teplot mezi +5°C 

až + 25°C. P$i jiných teplotách výrobce aplikaci nedoporu'uje. Vlhkost prost$edí v objektu se 

musí pohybovat na hodnot% min. 75 % po dobu 2 dn&.  [3] 

 

Pot%r nucen% nevysoušíme minimáln% 7 dní od pokládky, aby pot%r kvalitn% vyzrál. 

Vyzrání pot%ru nastává po cca. 21 dnech. Pochozí za'íná být po jednom dni a po cca. 3 dnech 

m&že být 'áste'n% zat%žován. P$ebroušení povrchu nastává p$ed pokládkou dlažby a je sním 

t$eba po'ítat p$i stanovení výšky pot%ru. [3] 

 

P$i špatném zacházení s materiálem v pr&b%hu realizace a zrání, m&že dojít k tvorb% 

trhlin. Tyto trhliny vznikají do jednoho týdne od položení pot%ru. Pokud vzniknou je t$eba se 

zam%$it na zkoušení t%chto trhlin a na základ% rozboru stanovit vhodnou sanaci. Jako nap$. 

sponkování, vypln%ním PU tmelem, vypln%ním cementovým mlékem apod.  [3] 

  

P$ed pokládkou dlažby zm%$íme zbytkovou vlhkost v pot%ru. Hodnoty maximální 

zbytkové vlhkosti stanovené #SN 74 4505: Kamenná a keramická dlažba, Cementové st%rky, 

Paropropustné textilie – 5%, D$ev%né podlahy, parkety, laminátové podlahoviny – 2,5 %. Po 

dosažení maximální hodnoty t%chto hmotnostních vlhkostí za'neme klást dlažbu a d$ev%nou 

podlahu. [3] 

 

P$ed pokládkou dlažby zkontrolujeme rovinatost pot%ru. Dlažbu budeme pokládat 

systémovým $ešením ceresit pro pokládku dlažby na cementové pot%ry. [1]  
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Obr.  . 10 systémové "ešení od výrobce Ceresit, a.s. [1] 

 

Podklady musí být vyzrálé, poznáme to tak, že vykazují vlhkost menší než 5%. Podklad 

musí být pevný, nesmí být vid%t žádné známky mechanického poškození. [1] 

 

Hloubková penetrace bude aplikována následujícím zp&sobem. Pomocí št%tce ne bo 

vále'ku rozet$eme rovnom%rn% penetraci na požadované místo. Po cca 2 hodinách 

vyzkoušíme jestli se snížila nasákavost podkladu. Pokud ne, tak nát%r opakujeme. [1] 

 

Dle klade'ského plánu rozm%$íme dlažbu a za'neme klást. Zvolíme ústupovou metodu, 

tak a( je kladení dlažba efektivní. P$i kladení používáme t$íbodový laser, který vytvá$í dv% 

svislé roviny v pravém úhlu, tím si usnadníme rozm%$ení dlažby a jsme schopni dle 

klade'ského plánu klást.  

 

Po namíchání flexibilního cementového lepidla CM 12 nanášíme lepidlo na podklad 

pomocí zubové st%rky. Lepidlo nanášíme i p$ímo na dlaždici ( podmazáváme ). Je to z d&vodu 

lepší p$ídržnosti dlažby k podkladu. Po položení cca. 1 až 2 m2 dlažby p$em%$íme rovinatost 

dlažby pomocí vodováhy. Do k$ížení spár vkládáme obklada'ské plastové k$ížky tl. 5 mm 

 ezání dlažby provádíme pomocí $eza'ky na obklady a dlažbu.  [1] 
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Ve chvíli kdy je dlažba poch&zí, za'neme s montáží soklu. Lepidlo nanášíme na 

soklovou dlaždici i na ze*. Dodržujeme napojení spár dlažby se spárami soklu. [1] 

 

Spárování provádíme po montáži soklu. Namícháme spárovací hmotu dle p$edpisu 

výrobce. Spárovací hmotu rozléváme p$ímo na dlažbu a do spár zanášíme pomocí gumového 

hladítka. Po 'áste'ném vyschnutí spárovací hmoty za'neme 'istit dlažbu pomocí 

molitanového hladítka, které umýváme v kbelíku s vodou. Po tomto procesu by spáry m%li 

mít jednotný vzhled a barvu. Po vytvrzení spárovací hmoty opracujeme detail dilata'ní spáry 

a styku dlažby se soklem pomocí PU provazce a silikonového tmelu [1] 
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1.9 Jakost a kontrola kvality 

 

KONTROLA VSTUP" 

 

Výb%r dlažby:  

 

  Estetika a prakti'nost 

  odolnost 

  vhodnost umíst%ní do daného prost$edí 

  vystavení pov%trnostním vliv&m 

 

Výb%r vzhledu dlažby:  

 

  volba dopl)k& a barev plochy,  

  volba velikosti jednotlivých prvk& plochy, 

   volba zp&sob& pokládky.  

 

Provád%ní :  

  penetrace 

  klade'ský plán 

  dilata'ní spáry ( rozm%ry, umíst%ní,..) 

  ur'ení tlouš(ky spáry dle formátu dlažby 

 

KONTROLA #INNOSTÍ 

 

P$evezetí staveništ%:  

 

Položení dlažby musí prob%hnou v maximální možné kvalit%. Z tohoto d&vodu je 

staveništ% prosto nárok&m t$etích osob.  

 

P$evzetí staveništ% - obsah: 

  kontrolu svislosti st%n,  

  kontrolu rovinatosti podkladní konstrukce  
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  kontrolu kolmosti 

  kontrolu nosnosti podkladní konstukce 

  kontrolu výšek stropních konstrukcí mezi sebou  

  kontrolu vyzrálosti podkladu  

  kontrolu projektové dokumentace 

  zajišt%ní energií 

  domluva na koordinaci s ostatními 'innostmi 

  umíst%ní odpadu  

  sklady, wc, sociální za$ízení… 

 

kontrola p$evzetí materiálu:  

 

  shoda s dodacím listem 

  shoda s projektovou dokumentací 

  geometrie 

  hranovost 

  odchylky vydutí v rozích a st$edu hrany prvku,  

  stejnobarevnost 

  mechanické poškození 

 

Stavební p$ipravenost. P$i p$evzetí staveništ% musí být dokon'eny následující práce. P$i 

nedokon'ení není možno nastoupit na daný technologický úsek:  

 

  Dokon'ení veškerých rozvod& vedených v podlaze. 

  Veškeré rozvody jsou opat$eny prohlášením dodavatele t%chto rozvod& o dokon'ení 

prací. Viz. P$edávací protokol. 

  Omítky jsou dokon'eny 

  Je provedena revize veškerých elektroinstalací 

  Veškeré podklady spl)ují požadavky na montáž podlahového systému. 
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RIZIKA JEDNOTLIVÝCH #INNOSTÍ A PREVENCE RIZIK  

 

Osv%tlení:  

 

Špatné osv%tlení zhoršuje manipulaci a práci s materiálem. Nedostate'né osv%tlení 

ovliv)uje vnímání pracovníka a tím pádem zhoršuje kvalitu celé konstrukce. Z t%chto d&vod& 

bude na stavb% vždy k dispozici p$enosný sv%tlomet, který bude sloužit p$edevším pro pot$ebu 

d%lník&. [8] 

 

Lidský faktor: 

 

Zasahuje do všech fází pohybu materiálu od jeho výroby až po jeho zabudování. Vady 

z lidského faktoru omezíme kontrolami, zavedením $ízení jakosti atd. [8] 

 

KONTROLA VÝSTUP" 

 

P$ejímka hotové dlažby:  

 

  Optická kontrola 

  Kontrola rovnosti spár pomocí laseru. 

  Kontrola rovinatosti na 2m max. odchylka 2 mm.  

  Kontrola napojení na sokl 

  Kontrola provedení dilata'ních spár 

  Kontrola spojení s podkladem.  

  Kontrola za'išt%ní soklu 
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1.10 Bezpe&nost práce a ochrana zdraví 

Stavba se bude $ídit všemi níže uvedenými p$edpisy:  

 

  Zákon '. 262/2006 Sb., zákoník práce [15] 

  Zákon '. 309/2006 Sb., zákon o zajišt%ní dalších podmínek bezpe'nosti a ochrany 

zdraví p$i práci + NV '. 591 a '. 592 [16] 

  Zákon '. 251/2005 Sb., o inspekci práce [17] 

  Na$ízení vlády '. 101/2005 Sb., o podrobn%jších požadavcích na pracovišt% a pracovní 

prost$edí [18] 

  Vyhláška '. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za$azování prací do 

kategorií  [19] 

  Na$ízení vlády '. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p$i práci 

[20] 

  Zákon '. 258/2000 Sb., o ochran% ve$ejného zdraví [21] 

  Na$ízení vlády '. 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 [22] 

  Zákon '. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chemických p$ípravcích [23] 

  Na$ízení vlády '. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zam%stnanc& p$i práci [24] 

 

P$ed zahájením realizace podlahových konstrukcí budou bezpe'nostním technikem 

vypracována rizika vznikající p$i t%chto 'innostech. P$ed zahájením výstavby budou všichni 

pracovníci seznámeni s t%mito riziky. [16] 

 

P$i vykládce materiál& z vozidla budou vykládku zajiš(ovat pouze proškolení pracovníci 

s platným vaza'ským pr&kazem. P$i práci na stavb% budou pracovníci používat veškeré 

pracovní ochranné pom&cky, které jsou pot$ebné p$i dané provád%né 'innosti. [16] 
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1.11  Životní prost#edí 

 
Veškeré 'innosti, které mohou mít vliv na životní prost$edí budeme $ešit v souladu se 

zákonem '. 185/2001 sb., p$edevším nakládání s odpady musí být dob$e provedeno a následn% 

dokumentováno. [25] 

 

P$i výstavb% musíme zajistit ochranu podzemních vod p$ed zne'išt%ním, odpadové 

hospodá$ství, používání recyklovatelných materiál&, ochranu p&dy, ochranu fauny, ochrana 

zelen% dle zákona '. 114/1992 Sb. o ochran% p$írody a krajiny. [25] 
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2. Technologický p#edpis pro provád$ní lehké plovoucí podlahové 

konstrukce  

2.1 Obecné informace 

 

Technologický p$edpis $eší realizaci podlahové konstrukce, která bude provád%na 

v bytovém domu na ulici Brantická v Krnov%. Bytový d&m je novostavba, má t$i nadzemní a 

jedno podzemní podlaží. V Každém nadzemním podlaží se nacházejí 4 bytové jednotky. 

V podzemním podlaží se nacházejí sklepní kóje pro jednotlivé byty, ko'árkárna a mísnost 

technického vybavení. 

 

Bytový d&m je navržen p$evážn% v systému POROTHERM, jedná se o zd%ný 

kontruk'ní systém. Nosné obvodové zdivo je zhotoveno z keramických tvárnic 

POROTHERM EKO+ Profi DRYFIX provád%né na zdící p%nu. Vnit$ní nosné st%ny tvo$í 

tvárnice POROTHERM 30 P+D provád%né na zdící maltu. P$í'ky jsou zhotoveny z tvárnic 

POROTHERM 11,5 P+D provád%né na zdící maltu. 

 

 Stropní konstrukce tvo$í POROTHERM strop tl. 250 mm, který se skládá z 

keramobetonových nosník& POT a cihelných vložek MIAKO. Nosná konstrukce ploché 

st$echy je taktéž POROTHERM strop, ze statického hlediska však byla zvolena tlouš(ka 

stropu 270 mm.  

 

Podlahová konstrukce bude $ešena jako lehká plovoucí podlaha. V koupelnách a místech 

se zvýšenou vlhkostí bude položena keramická dlažba dle p$edchozího technologického 

p$edpisu. Na cetris desky se keramická dlažba nedoporu'uje a pokud se zde zabudovává, tak 

jedin% v maximálním formátu 20x20 cm. Výhodou je výstavba bez mokrých proces&. 

Technologický p$edpis $eší pouze podlahy v obytných místnostech ( ne$eší koupelny a 

schodišt% ) a v suterénu. 
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2.2 Pracovní podmínky, p#ipravenost 

 

Na staveništi bude z$ízena v zemi provizorní p$ípojka elektrické energie, která povede 

do staveništního rozvad%'e. Zásobování vodou bude zajiš(ovat provizorní odbo'ka 

z vodovodní p$ípojky. Pro pot$ebu d%lníku zde budou z$ízeny dv% bu)ky šaten, dv% bu)ky 

umýváren a dv% bu)ky WC. Pro pot$ebu stavbyvedoucího zde bude z$ízena jedna kancelá$.  

Pro pot$ebu stavby budou na staveništi z$ízeny dv% skladovací plochy, 'ty$i skladovací 

plechové kontejnery, které budou sloužit pro skladování ná$adí a pom&cek, suchých 

maltových sm%sí a sklad p$eklad&. Staveništní oplocení bude provedeno pomocí drát%ného 

mobilního oplocení a betonových mobilních patek, výška plotu bude 2 metry. Brána bude 

umíst%na ve vjezdu a bude mít maximální pr&jezdnou ší$ku 7 metr&. Staveništní cesta bude 

tvo$ena násypem kakadami v ší$ce 4 metry. 

 

P$ed zahájením realizace podlahových konstrukcí musí být hotové stropní konstrukce. 

V 1. PP bude hotový podkladní beton a bude dostate'n% vyzrálý. Dále musejí být veškeré 

konstrukce, které jsou spojeny s realizací podlahy dostate'n% vyzrálé, stabilní a zhotoveny 

v pot$ebné jakosti. Musí být osazeny okna, hotové omítky, provedeny veškeré instalace (voda, 

elekt$ina, plyn, kanalizace). Pokud jsou n%které instalace vedené v podlahové konstrukci, 

musí být instalovány podle požadavk& dodavatele podlahové konstrukce. V místech kde bude 

položena keramická dlažba, se budou malby provád%t po p$edání hotové podlahové 

konstrukce. V místech kde bude d$ev%ná podlaha budou malby provedeny p$ed položení 

finální vrstvy této skladby. [5] 

 

Teplota p$i provád%ní podlahových konstrukcí nesmí klesnout pod 5°C a stoupnout nad 

25°C. P$i pr&b%hu mokrých proces& musí být zajišt%no zastín%ní oken tak, aby nedocházelo 

k r&znému zrání jednotlivých vrstev. [1] 

 

Investor musí zajistit p$i p$edání staveništ% vhodné podmínky pro provád%ní 

podlahových konstrukcí. Staveništ% musí být p$ipraveno tak, aby se dal dodržovat 

harmonogram provád%ní podlahových konstrukcí. [6] 
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2.3 Materiál, doprava, skladování 

 

SEPARA#NÍ FÓLIE 

 

Separa'ní PE fólie tlouš(ky 0,2 mm slouží k odd%lení dvou r&zných materiál&. [4] 

 

IZOLA#NÍ DESKY 

 

PVT je ur'en pro aplikaci do lehkých i t%žkých plovoucích podlah pro svou specifickou 

tuhost a své tepeln%-izola'ní, zvukov%-izola'ní a protipožární vlastnosti, do míst s nižším 

zatížením v konstrukci, kde roznášecí vrstvu tvo$í velkoplošný deskový materiál a to 

minimáln% ve dvou vrstvách. [5] 

 

DILATA#NÍ PÁSY 

 

Izolace z kamenné vlny balená po páscích. Použití pro t%žké plovoucí podlahy brání 

p$enosu hluku z podlahy do svislé konstrukce. Rozm%ry 1000x100x15 mm [4] 

 

D EV!NÉ T ÍVRSTVÉ PARKETY 

 

Podlahy Quick-Step z tvrdého d$eva jsou kompozitní d$ev%né podlahy složené ze t$í 

vrstev masivního d$eva pokrytých ochranou povrchovou vrstvou. K t%mto podahám pat$í také 

soklové lišty. Rozm%ry 1820x190x12 mm [6] 

 

 

 

Obr.  . 11 T"ívrstvá parketa z tvrdého d"eva od výrobce Quick-Step, a.s. [6] 
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Obr.  . 12 Soklová lišta od výrobce Quick-Step, a.s. [6] 

 

 

PODKLADNÍ DESKY UNISOUND 

 

Unisound je klasická podkladová vrstva Quick-Step pod d$ev%né t$ívrstvé podlahy, která 

se skládá z gumy a miralonové p%ny. Je dodáván v rolích 15000x1000x2 mm. [6] 

 

 

Obr.  . 13 Podložka pod d"ev#né t"ívrstvé podlahy od výrobce Quick-Step, a.s. [6] 

 

DOPRAVA 

 

Veškeré materiály budou na stavbu dováženy dle pot$eby vozem VOLVO FL6 

s hydraulickou rukou. Materiály na paletách budou pomocí hydraulické ruky p$emíst%ny 

z korby na požadované místo, na stavb% se bude s paletami manipulovat pomocí desty. 

Materiály a menším objemu a nižší hmotnosti budou p$emís(ovány manuáln% z korby na 

požadované místo.   
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SKLADOVÁNÍ 

 

D$ev%ná podlaha bude skladována v PE obalech na paletách a p$i skladování bude 

nejvíce sledovaný materiál. Kv&li d$ev%né složce nesmí být vystavený vysoké vlhkosti a 

slune'nímu zá$ení. Na stavbu bude p$ivážen t%sn% p$ed zabudováním a po ukon'ení všech 

mokrých proces&. Bude zjišt%na optimální vlhkost vzduchu a podkladních vrstev pro jeho 

dopravu na stavbu a následné instalaci. [7] 
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2.4 P#evzetí pracovišt$ 

 
P$evzetí pracovišt% prob%hne mezi investorem a zhotovitelem a bude stvrzeno zápisem 

ve stavebním deníku. Zárove) s p$evzetím bude s investorem probrána výkresová 

dokumentace a jednozna'n% ur'ena 'istá výška podlahy každého podlaží. Budou p$evzaty 

veškeré konstrukce, které jsou dot'eny s podlahovou konstrukcí, tj. st%ny, hydroizolace 

spodní stavby, stropy, schodiš(ové konstrukce. [7] 

 

Budou p$ekontrolovány všechny konstrukce v souladu s projektovou dokumentací, tj. 

rozm%ry místností, pravoúhlost st%n, výškové uspo$ádání strop&, rovinatost stropní 

konstrukce, vlhkost betonových konstrukcí. Musí být dokon'eny veškeré práce dle 

harmonogramu, které m%ly být dokon'eny p$ed realizací podlahových konstrukcí. [7] 

 

P$í p$evzetí pracovišt% dodavatele podlahové konstrukce nebo 'ásti podlahové 

konstrukce musí být sepsán zápis obsahující alespo) následující údaje: celková rovinatost 

povrchu a místní rovinatost povrchu nejvyšší vrstvy provád%né tímto dodavatelem. [8] 
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2.5 Personální obsazení 

Na provád%ní jednotlivých vrstev podlahových konstrukcí p$i jejich realizaci bude 

dohlížet stavbyvedoucí, p$ípadn% mistr jim pov%$ený. 

 
SLOŽENÍ PRACOVNÍ #ETY 

 

1x vedoucí 'ety 

4x montér suchých staveb 

3x pomocník  

2x podlahá$ 

 

VEDOUCÍ #ETY 

 

P$ebírá pokyny od stavbyvedoucího, nebo od mistra a p$enáší je dál na d%lníky. Je 

zodpov%dný za klidný pr&b%h výstavby a je povinen jakékoliv komplikace neprodlen% hlásit 

svému nad$ízenému. 

 

MONTÉR SUCHÝCH STAVEB 

P$ebírají pokyny od vedoucího 'ety a mistra, jejich úkolem je provád%t stanovené práce. 

 

POMOCNÍK 

Mají za úkol d%lat veškeré pomocné práce ur'ené jejich nad$ízenými. Pomáhají p$i 

provád%ní veškerých stavebních prací. 

 

 

PODLAHÁ  

Je na stejné personální úrovni jako obklada'. Na stavbu nastupuje p$ed provád%ním 

d$ev%ných podlah. P$ebírají pokyny od vedoucího 'ety a mistra. 
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2.6 Stroje a pom%cky 

 
POLOŽENÍ KRO#EJOVÉ IZOLACE, SEPARA#NÍ FÓLIE A DILATA#NÍCH PÁS" 
 

  Stavební n&ž 

  N&ž na izolaci 

  Rukavice 

  Metr svinovací (10 m) 

  Laser se t$emi paprsky Dewalt DW089KD 

  Rota'ní laser Bosch GRL 300 HV 

  M%$ící la( 

  Tužka 

  Úhelník 

  Vodováha 

 

MONTÁŽ DESEK CETRIS 

 

  Laser se t$emi paprsky Dewalt DW089KD 

  Rota'ní laser Bosch GRL 300 HV 

  M%$ící la( s p$íjma'em 

  Metr Svinovací (10 m) 

  Metr skládací (2 m) 

  Šraubera 

  Vrta'ka 

  Sada vrtáku 

  Zahlubovací nadstavec na vrták 

  Vodováha 

  Bity na šrouby 

  Okružní pila 

  Zahlubovací vrták 

  Gumová pali'ka 

  Tesa$ská tužka 

  Úhelník 

  Lámací n&ž 
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MONTÁŽ D EV!NÉ T ÍVTSTVÉ PODLAHY 

 

  Metr svinovací (10 m) 

  Gumová pali'ka 

  Stahováky 

  Vodováha délky 1 metr 

  Vodováha délky 2 metry 

  Metr skládací (2 m) 

  P$ímo'ará pila 

  Stolní kotou'ová pila 

  Distan'ní klínky 

  Tužka 

  Úhelník 
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2.7 Požadavky na montáž 

 
Veškeré konstrukce musí být výškov% a rozm%rov% shodné s projektovou dokumentací. 

Montáž musí být provád%ny z materiál& požadované jakosti, která se bude kontrolovat 

v pr&b%hu každého p$esunu materiál&. [7] 

 

Podlahové dílce musí být na stavbu dopraveny s p$edstihem z d&vodu aklimatizace 

materiálu doporu'ené výrobcem, m%la by probíhat minimáln% 48 hodin. [7] 

 

Pro vysokou kvalitu p$ed pokládkou nášlapných vrstev je d&ležitá p$íprava roznášecí 

vrstvy. Nosným podkladem je zmonolitn%ný strop porotherm. Pro plovoucí podlahu systému 

POLYCET musí být podklad dob$e p$ipraven. [7] 

 

P$i pokládání t$ívrstvé podlahy je d&ležité pokládat materiál na dokonale rovný povrch, 

sledovat vlhkost podkladu a vzduchu v místnosti pokládky. Veškeré spojovací materiály 

desek jako šrouby musí být dostate'n% zahloubeny. [6] 

 

Podlahy a konstrukce s nimi spojené musí spl)ovat všechny požadované normy a 

p$edpisy. 
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2.8 Pracovní postup 

 
Pokládka izola'ních desek za'íná kontrolou rovinatosti a m%$ení vlhkosti na povrchu 

stropní konstrukce. Poté povrch dokonale vysajeme pr&myslovým vysava'em.  

 

Na stropní konstrukci pokládáme vrstvu PE fólie, která bude sloužit jako parozábrana. 

Fólii p$i pokládce rozvíjíme postupn% od st%ny k prot%jší st%n%. Fólii u st%ny nalepíme páskou 

fólii do výšky budoucího pásku izolace. P$i styku pás& PE fólie p$ekládáme spoje o 10 cm a 

p$elepujeme PE páskou, tak abychom dosáhli co nejv%tší t%snosti. Po položení PE fólie 

kontrolujeme p$edevším t%snost spoj& a p$ídržnost u st%n. [7] 

 

Po obvodu podél st%n osadíme okrajové pásky. Desky klademe na sráz a na vazbu 

minimáln% o ¼ délky izola'ní desky. P$i kladení dodržujeme zásadu, aby žádný do$ezaný kus 

desky nem%l menší rozm%r menší než 20 cm. Desky upravujeme pomocí nože, ur'eného na 

$ezání desek z minerální vlny. Po dokon'ení kontrolujeme p$edevším sráz desek v míst% spoj& 

a v míst% styku izola'ních desek s okrajovými pásky. Na stropy se pokládají izola'ní desky 

tlouš(ky 40 mm. V 1. PP osazujeme desky obdobným zp&sobem jako na stropních 

konstrukcích. Desky budou mít tlouš(ku 100 mm. V místech dilata'ních spár a dve$í 

používáme okrajové pásky. Pásky se p$irazí deskami, tak aby nem%l tendenci m%nit svoji 

svislou polohu. [5]  

 

Na izolaci klademe op%t vrstvu PE fólie, která bude umíst%na mezi tepelnou izolací a 

deskami cetris. PE fólii klademe stejným zp&sobem jako na stropní konstrukci. Postup je 

uveden výše. [7] 

 

Dle klade'ské plánu systému cetris za'neme pokládat první vrstvu desek. P$i kladení 

nesmí dojít k situaci kdy spáry probíhají p$es sebe, jak je nazna'eno v klade'ském plánu. 

Desky klademe na sráz a za$ezáváme je pomocí okružní pily. Po položení druhé vrstvy 

nejd$íve vyvrtáme otvory pro vzájemné prošroubování desek pomocí samo$ezných vrut& 

4,2/35 mm. Vruty zavrtáváme maximáln% 30 cm od sebe a minimáln% 5 cm od kraje desky. 

Pro šroubování bude použita šraubera. Následuje od$íznutí p$ebyte'ných okrajových pásk& a 

PE fólie. Podlaha je ihned poch&zí a m&že se na ni klást finální vrstva. P$i pokládce se mezi 

svislými konstrukcemi a deskami nechávám mezera min. 10 mm, aby vznikla plovoucí 

podlaha. Mezery vytvá$íme pomocí klínk&, které jsou po montáži odstran%ny. [7] 
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Obr.  . 14 Kladení cementot"ískových desek od výrobce cetris, a.s. [7] 

 

Po položení desek cetris povrch d&kladn% vysajeme. P$ed pokládkou parket rozložíme 

na sráz podložku pod d$ev%né podlahy. U st%n necháváme volné spáry min. 10 mm. [6] 

 

Parkety klademe vždy od levého rohu, tak abychom mohli pohodln% jednotlivé parkety 

do sebe zacvakávat pomocí systému uniclic multifit. Pokud se zdá že parkety do sebe 

dokonale nezapadly, m&žeme je poklepat gumovou pali'kou. Jednotlivé parkety do sebe 

zacvakneme, u st%n necháváme spáry ší$ky min. 10 mm, které slouží jako dilatace a podlaha 

je tím plovoucí. Do$ezy $ežeme pomocí stolové okružní pily. [6] 
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Obr.  . 15 Systém unickick od výrobce Quick-Step, a.s. [6] 

 

Po dokon'ení pokládky za'neme s montáží okrajových lišt. Povrch zdi napenetrujeme a 

necháme penetraci vyzrát. Na ze* a lišty bodov% nanášíme lepidlo mamut po cca. 30 cm. 

Lištu p$imá'kneme ke zdi a p$idržíme cca. 10 sekund. Lišta je pln% funk'ní po 24 hodinách. 

Lišty spojujeme pomocí speciálních spojek, které jsou sou'ástí dodávky. Vn%jší rohy, vnit$ní 

rohy spojujeme pomocí speciálních tvarovek. Lišty ukon'ujeme pomocí koncovek. [6] 

 

P$echody mezi dlažbou d$ev%nou podlahou, $ešíme pomocí p$echodových lišt v barv% 

dle požadavk& investora. 
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2.9 Jakost a kontrola kvality 

 

KONTROLA VSTUP" 

 

Výb%r vhodné skladby:  

 

  Estetika a prakti'nost 

  odolnost 

  vhodnost umíst%ní do daného prost$edí 

  vystavení pov%trnostním vliv&m 

  funk'nost 

  použitelnost pro náš konkrétní p$ípad 

 

Výb%r vzhledu podlahy:  

 

  volba dopl)k& a barev plochy,  

  volba velikosti jednotlivých prvk& plochy, 

   volba zp&sob& pokládky.  

 

Provád%ní :  

  Kvalitní ná$adí 

  Rozm%$ení podlahy 

  dilata'ní spáry ( rozm%ry, umíst%ní,..) 

  Ur'ení kritických míst a volba vhodných opat$ení 

 

 

KONTROLA #INNOSTÍ 

 

P$evezetí staveništ%:  

 

Položení souvrství lehké plovoucí podlahy musí prob%hnou v maximální možné kvalit%. 

Z tohoto d&vodu je staveništ% prosto nárok&m t$etích osob.  
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P$evzetí staveništ% - obsah: 

  kontrolu svislosti st%n,  

  kontrolu rovinatosti podkladní konstrukce  

  kontrolu kolmosti 

  kontrolu nosnosti podkladní konstukce 

  kontrolu výšek stropních konstrukcí mezi sebou  

  kontrolu vyzrálosti podkladu  

  kontrolu projektové dokumentace 

  zajišt%ní energií 

  domluva na koordinaci s ostatními 'innostmi 

  umíst%ní odpadu  

  sklady, wc, sociální za$ízení… 

 

kontrola p$evzetí materiálu:  

 

  shoda s dodacím listem 

  shoda s projektovou dokumentací 

  geometrie 

  hranovost 

  odchylky vydutí v rozích a st$edu hrany prvku,  

  stejnobarevnost 

  mechanické poškození 

 

Stavební p$ipravenost. P$i p$evzetí staveništ% musí být dokon'eny následující práce. P$i 

nedokon'ení není možno nastoupit na daný technologický úsek:  

 

  Dokon'ení veškerých rozvod& vedených v podlaze. 

  Veškeré rozvody jsou opat$eny prohlášením dodavatele t%chto rozvod& o dokon'ení 

prací. Viz. P$edávací protokol. 

  Omítky jsou dokon'eny 

  Je provedena revize veškerých elektroinstalací 

  Veškeré podklady spl)ují požadavky na montáž podlahového systému. 
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RIZIKA JEDNOTLIVÝCH #INNOSTÍ A PREVENCE RIZIK  

 

Osv%tlení:  

 

Špatné osv%tlení zhoršuje manipulaci a práci s materiálem. Nedostate'né osv%tlení 

ovliv)uje vnímání pracovníka a tím pádem zhoršuje kvalitu celé konstrukce. Z t%chto d&vod& 

bude na stavb% vždy k dispozici p$enosný sv%tlomet, který bude sloužit p$edevším pro pot$ebu 

d%lník&. [8] 

 

Lidský faktor: 

 

Zasahuje do všech fází pohybu materiálu od jeho výroby až po jeho zabudování. Vady 

z lidského faktoru omezíme kontrolami, zavedením $ízení jakosti atd. [8] 

 

KONTROLA VÝSTUP" 

 

P$ejímka hotové dlažby:  

 

  Optická kontrola 

  Kontrola rovnosti spár pomocí laseru. 

  Kontrola rovinatosti na 2m max. odchylka 2 mm.  

  Kontrola napojení na sokl 

  Kontrola provedení dilata'ních spár 

  Kontrola spojení s podkladem.  

  Kontrola za'išt%ní soklových lišt 
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2.10 Bezpe&nost práce a ochrana zdraví 

Stavba se bude $ídit všemi níže uvedenými p$edpisy: 

 

  Zákon '. 262/2006 Sb., zákoník práce [15] 

  Zákon '. 309/2006 Sb., zákon o zajišt%ní dalších podmínek bezpe'nosti a ochrany 

zdraví p$i práci + NV '. 591 a '. 592 [16] 

  Zákon '. 251/2005 Sb., o inspekci práce [17] 

  Na$ízení vlády '. 101/2005 Sb., o podrobn%jších požadavcích na pracovišt% a pracovní 

prost$edí [18] 

  Vyhláška '. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za$azování prací do 

kategorií  [19] 

  Na$ízení vlády '. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p$i práci 

[20] 

  Zákon '. 258/2000 Sb., o ochran% ve$ejného zdraví [21] 

  Na$ízení vlády '. 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 [22] 

  Zákon '. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chemických p$ípravcích [23] 

  Na$ízení vlády '. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zam%stnanc& p$i práci [24] 

 

P$ed zahájením realizace podlahových konstrukcí budou bezpe'nostním technikem 

vypracována rizika vznikající p$i t%chto 'innostech. P$ed zahájením výstavby budou všichni 

pracovníci seznámeni s t%mito riziky. [16] 

 

P$i vykládce materiál& z vozidla budou vykládku zajiš(ovat pouze proškolení pracovníci 

s platným vaza'ským pr&kazem. P$i práci na stavb% budou pracovníci používat veškeré 

pracovní ochranné pom&cky, které jsou pot$ebné p$i dané provád%né 'innosti. [16] 
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2.11  Životní prost#edí 

 
Veškeré 'innosti, které mohou mít vliv na životní prost$edí budeme $ešit v souladu se 

zákonem '. 185/2001 sb., p$edevším nakládání s odpady musí být dob$e provedeno a následn% 

dokumentováno. [25] 

 

P$i výstavb% musíme zajistit ochranu podzemních vod p$ed zne'išt%ním, odpadové 

hospodá$ství, používání recyklovatelných materiál&, ochranu p&dy, ochranu fauny, ochrana 

zelen% dle zákona '. 114/1992 Sb. o ochran% p$írody a krajiny. [25] 
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3. E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Identifikace stavby:   !"#$%&' !"#$%&' !"#$%&' !"#$%&' m  

Místo stavby:   Krnov 

Kraj:    Moravskoslezský 

Druh stavby:   Bytový d$m  

Charakter stavby:  Novostavba 

Stupe) PD:   Stavební povolení 

 

a) informace o  rozsahu a stavu staveništ#, p"edpokládané úpravy staveništ#, jeho oplocení, 

trvalé deponie a mezideponie,  p"íjezdy a p"ístupy na staveništ#. [14] 

 

Jedná se o novostavbu bytového domu v Krnov%. Polohopisné umíst%ní je patrno 

z  Koordina'ní situace 1:250. Všechny pozemky staveništ% se nacházejí v sou'asn% 

zastav%ném území m%sta Krnov. V okolí domu není situován žádný objekt, který by mohl 

být stavbou ohrožen. Staveništ% není t$eba nijak zvláš( upravovat. Oplocení bude 

vytvo$eno pomocí mobilního oplocení. Meziskládky a skládky pro zeminu a stavební 

materiály budou ur'eny p$ed samotnou výstavbou s ohledem na staveništní dopravu. 

P$íjezd a p$ístup na staveništ% bude uzamykatelnou bránou z ulice Brantická.   

 

 

b) významné sít# technické infrastruktury. [14] 

 

V pr&b%hu výstavby na n% budou provizorn% napojeny pot$ebné sít% pro pot$eby 

za$ízení staveništ%.  

 

c) napojení staveništ# na zdroje vody, elekt"iny, odvodn#ní staveništ# apod., [14] 

 

 Bude z$ízena provizorní p$ípojka ke staveništnímu rozvad%'i o délce cca 7 m, která 

bude vedena v zemi v hloubce 0,5 m. Ze staveništního rozvad%'e budou dále vedeny rozvody 

elektrické energie po sloupech ve výšce 3 m. 

Zásobování staveništ# vodou  

Na nov% vybudované p$ípojce bude z$ízena provizorní odbo'ka k sociálnímu za$ízení, 

kde bude také vyúst%ní pro pot$eby stavby.  
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Kanalizace 

Bude provizorn% napojena na šachtu v míst% nov% vybudované p$ípojky a povede 

k sociálnímu vybavení stavby. 

 

Oplocení  

Bude realizováno jako mobilní staveništní oplocení o výšce 2 metry a délce jednoho 

pole 3,5 metr&. Dílce budou osazeny do betonových patek.  

 

d) úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t"etích osob, v etn# nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, [14] 

 

Na staveništi je pohyb t$etích osob zakázán. Osoby na to budou upozorn%ny cedulkami na 

oplocení za$ízení staveništ%. Osoby s omezenou schopností pohybu budou se budou na 

staveništi pohybovat pouze s doprovodem pov%$ené osoby.  

 

e) uspo"ádání a bezpe nost staveništ# z hlediska ochrany ve"ejných zájm$, [14] 

 

Staveništ% bude podléhat všem platným normám a zákon&m tak, aby nedošlo k dot'ení 

výše uvedených zájm&. 

 

f) "ešení za"ízení staveništ# v etn# využití nových a stávajících objekt$, [14] 

 

Sociální za"ízení staveništ# 

 V míst% ur'eném dle situa'ního výkresu budou umíst%ny 2 mobilní wc, 2 bu)ky šaten, 

2 bu)ky umýváren a 1 bu)ka dloužící jako kancelá$. Bu)ky budou napojeny na pot$ebné 

inženýrské sít% a budou postaveny na panelech. 
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Výpo et sociálního za"ízení 

Po'et pracovník&: 15 

Šatny ( 1 pracovník = 1,75 m2) 

15*1,75 = 26,25 m2  

Návrh 2x OK17 ( 6,3m*2,7m*2,5m) 

Plocha: 17m2x*2 = 34 m2 

Sociální za$ízení(10 pracovník& = 1 umyvadlo a 1 wc, 15 pracovník& = 1 sprch. kout): 

2 x SAN + 2 X TOI 

 

Zásobování materiály: 

Materiály budou na stavb% skladovány v co nejkratší dob%, protože budou co 

nejrychleji po importu na stavbu zabudovány.  

 
 
Skladování na staveništi:  

Dlažba bude skladována na paletách. Separa'ní fólie bude skladována v rolích. Izola'ní 

desky budou skladovány v balících z PE fólie na paletách. T%snící provazce budou 

skladovány v PE sá'cích. P$echodové lišty, dilata'ní pásy a podkladní desky budou 

skladovány v PE obalech. Spárovací hmoty budou skladovány v pytlích, Lepící malty budou 

skladovány v pytlích na paletách. Všechny výše uvedené materiály budou skladovány 

v kontejnerech na stavb% a chrán%ny p$ed pov%trnostními vlivy, poškozením, dlouhodobému 

p&sobení mrazu a p$ímým slune'ním zá$ením. Na stavbu budou dováženy ve vhodných 

'asových intervalech s vazbou na pracovní postupy.  

 

Penetrace a sanitární silikony budou skladovány v kartónových bednách a budou 

p$iváženy na stavbu tak, aby mohli být p$ímo dodávány na místo kde budou zabudovány. 

Tyto materiály nesmí být vystaveny mrazu. 

 

g) popis staveb za"ízení staveništ# vyžadujících ohlášení, [14] 

Za$ízení tohoto typu se neuvažuje. 
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h) stanovení podmínek pro provád#ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, plán 

bezpe nosti a ochrany zdraví p"i práci na staveništi podle zákona o zajišt#ní dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p"i práci, [14] 

 

Stavba se bude $ídit všemi níže uvedenými p$edpisy 

 

  Zákon '. 262/2006 Sb., zákoník práce [15] 

  Zákon '. 309/2006 Sb., zákon o zajišt%ní dalších podmínek bezpe'nosti a ochrany 

zdraví p$i práci + NV '. 591 a '. 592 [16] 

  Zákon '. 251/2005 Sb., o inspekci práce [17] 

  Na$ízení vlády '. 101/2005 Sb., o podrobn%jších požadavcích na pracovišt% a pracovní 

prost$edí [18] 

  Vyhláška '. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za$azování prací do 

kategorií  [19] 

  Na$ízení vlády '. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p$i práci 

[20] 

  Zákon '. 258/2000 Sb., o ochran% ve$ejného zdraví [21] 

  Na$ízení vlády '. 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 [22] 

  Zákon '. 356/2003 Sb., o chem. látkách a chemických p$ípravcích [23] 

  Na$ízení vlády '. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zam%stnanc& p$i práci [24] 

 

P$ed zahájením realizace podlahových konstrukcí budou bezpe'nostním technikem 

vypracována rizika vznikající p$i t%chto 'innostech. P$ed zahájením výstavby budou všichni 

pracovníci seznámeni s t%mito riziky.  

 

i) podmínky pro ochranu životního prost"edí p"i výstavb#, 

 

Veškeré 'innosti, které mohou mít vliv na životní prost$edí budou $ešeny v souladu se 

zákonem '. 185/2001 sb., p$edevším nakládání s odpady musí být správn% provedeno a 

následn% dokumentováno. 
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j) orienta ní lh$ty výstavby a p"ehled rozhodujících díl ích termín$. 

 

Stavba bude zahájena v 'ervnu roku 2013 a její ukon'ení je plánováno 27 týdn& po 

zahájení stavby.  
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HODNOCENÍ 

 
 V bakalá$ské práci jsem porovnával lehkou plovoucí podlahu a t%žkou plovoucí 

podlahu. Jako rozhodující faktor mezi systémy vidím roznášecí vrstvu. U t%žké plovoucí 

podlahy to je v mé práci litý cementový pot%r cemflow a u lehké plovoucí podlahy dv% vrstvy 

cementot$ískových desek Cetris.  

 

 Pokud by byla rozhodujícím faktorem rychlost výstavby, tak jednozna'n% rychlejší je 

systém lehké plovoucí podlahy. Na rozdíl od t%žké plovoucí podlahy zde nevznikají p$i 

výstavb% mokré procesy a tím pádem na sebe $emesla dob$e navazují a v harmonogramu 

nenajdeme žádné 'asové prostoje. Jako nevýhodu vidím velice složité používání ve vlhkých 

prostorech a manuální p$epravu desek cetris na místo instalace prvk&. 

 

 Pokud by rozhodujícím faktorem byla pracnost, tak výhoda padá na stranu t%žké 

plovoucí podlahy, kde p$i 'erpání lité cementové sm%si cemflow odpadá pracnost za svislou 

dopravu materiálu, protože je provád%na pomocí 'erpadel. Cemflow má zárove) lepší 

mechanickou odolnost, zvukov% izola'ní vlastnosti a je možné na n%j umístit jakýkoliv druh 

podlahové vrstvy bez v%tších omezení.  

 

 Oba systémy jsou dob$e použitelné do bytových dom& a jejich konkrétní použití je 

spíše na charakteru dané stavby. Já bych se p$i charakteru mého projektu, což je  systém 

porotherm rozhodl pro t%žkou plovoucí podlahu, která je taktéž doporu'ena firmou 

porotherm.   
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