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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je zpracování technologického postupu provádění podlah 

pro zadaný objekt. Jedná se o administrativní budovu, která je navržena ve stěnovém 

konstrukčním systému se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Součástí 

bakalářské práce je dokumentace pro stavební povolení. 

Záměrem bakalářské práce je navržení tří typů podlahových konstrukcí a jejich posouzení 

z hlediska tepelně technického řešení – dvě skladby pro interiér a jedna pro exteriér. 

V současné době jsou kladeny velmi vysoké nároky na tepelně, zvukově a hydroizolační 

vlastnosti podlahových konstrukcí. V rámci bakalářské práce jsou tyto vlastnosti vyřešeny za 

pomocí vhodných materiálů a správných technologických postupů, které zajišťují nejen 

splnění výše zmíněných požadavků, ale rovněž mechanickou odolnost, estetické vlastnosti, 

bezpečnost provozu, hygienickou nezávadnost a v neposlední řadě dlouhou životnost. 

Cílem je navrhnout technicky a funkčně správné řešení technologického postupu při 

pokládce jednotlivých vrstev podlahové konstrukce. 
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Annotation 

The subject of the bachelor thesis is elaboration of technology procedure of floor laying 

for the assigned object. The object is an administrative building which is suggested a wall 

construction system with two aboveground and one underground floor. The component of the 

bachelor thesis is documentation for building permission. 

The intention of the bachelor thesis is a design of three types of floor construction and 

their assessment in terms of heat technical solution – two constructions for interior and one 

for exterior. At present there are very high demands required for heat, sound and 

waterproofing properties of floor constructions. In the bachelor thesis there are these attributes 

solved by using suitable materials and appropriate technology processes which ensures not 

only accomplishment of above mentioned demands, but also mechanical endurance, hygienic 

safety and finally long-life service. 

The main goal is to suggest technically and functionally correct solution of technological 

process of laying single layers of the floor construction. 
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Seznam použitého značení: 
 

A Ampér  
AB Administrativní budova 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
č. Číslo 
ČSN Česká státní norma 
DOSS Dotčené orgány státní zprávy 
EPS Expandovaný polystyren 
f,Rsi Teplotní faktor vnitřního povrchu 
HUP Hlavní uzávěr plynu 
IS Inženýrské sítě 
K Kelvin 
Kč Koruna česká 
kg Kilogram 
k.ú. Katastrální území 
m / mb Metr běžný 
m2 Metr čtvereční 
m3 Metr krychlový 
mm milimetr 
MP SJ-PK Metodický pokyn systému jakosti v oboru pozemních komunikací 
NN Nízké napětí 
NP Nadzemní podlaží 
OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 
Parc. Parcela  
Pa Pascal 
PB Prostý beton 
PD Projektová dokumentace 
PE Polyethylen 
PES Polyethylenový separační (provazec) 
PP Podzemní podlaží 
Sb. Sbírka zákonů 
STL Středotlaký (plynovod) 
TI Tepelná izolace 
TKP Technické kvalitativní podmínky 
U Součinitel prostupu tepla 
ÚT Ústřední topení 
V Volt  
Vyhl. Vyhláška  
VZT Vzduchotechnika  
W Watt 
XPS Extrudovaný polystyren 
ZT Zdravotechnika 
ŽB Železobeton  
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1. Úvod 
 

Předmětem bakalářské práce je zpracování technologického postupu provádění podlah pro 

zadaný objekt. Jedná se o administrativní budovu, která je navržena ve stěnovém 

konstrukčním systému se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Součástí 

bakalářské práce je dokumentace pro stavební povolení. 

Novostavba administrativní budovy bude navržena na ulici Žižkova, parc. č. 659/49, 

katastrální území Hradec nad Moravicí. Parcela je v soukromém vlastnictví. Celková výměra 

pozemku činí 2083 m2, druh pozemku – ostatní plocha. Pozemek je v současné době z větší 

části zatravněný, z části do pozemku zasahuje betonová plocha tvořena panely. Pozemek je 

rovinatý, maximální převýšení na obou koncích pozemku nepřevyšuje 0,5 m. 

Administrativní budova bude sloužit jako sídlo zemědělské firmy. Objekt má tvar 

otevřeného písmene U, se vstupem ze severní strany. Budova je částečně podsklepena, sklepní 

prostory budou sloužit jako sklady a kotelna. V nadzemních patrech budou převážně 

kanceláře se sociálním zařízením. Páteří celého objektu je centrální chodba spojující obě 

křídla budovy. Příjezd a přístup k objektu je z parcely č. 659/69, který je rovněž v majetku 

investora. 

Celý objekt administrativní budovy byl kompletně navržen v systému Porotherm včetně 

stropů. Svislé nosné i nenosné konstrukce z broušených cihel jsou lepeny na pěnu v systému 

DRYFIX. 

Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou s jednotným sklonem 2%. Výlez na střechu 

řešen venkovním provozním žebříkem. 

Záměrem bakalářské práce je navržení tří typů podlahové konstrukce a jejich posouzení 

z hlediska tepelně technického řešení – dvě skladby pro interiér a jedna pro exteriér. 

V současné době jsou kladeny velmi vysoké nároky na tepelně, zvukově a hydroizolační 

vlastnosti podlahových konstrukcí. V rámci bakalářské práce jsou tyto vlastnosti vyřešeny za 

pomocí vhodných materiálů a správných technologických postupů, které zajišťují nejen 

splnění výše zmíněných požadavků, ale rovněž mechanickou odolnost, estetické vlastnosti, 

bezpečnost provozu, hygienickou nezávadnost a v neposlední řadě dlouhou životnost. 
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Vypracování bakalářské práce se řídí platnou legislativou, normovými předpisy a 

typologickými zásadami. Cílem je navrhnout technicky a funkčně správné řešení 

technologického postupu při pokládce jednotlivých vrstev podlahové konstrukce. 
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2. Stavební část 
 

A. Průvodní zpráva [3] 
 

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Název stavby: Novostavba administrativní budovy – sídla zemědělské firmy na 

p.č. 659/49 k.ú. Hradec nad Moravicí.  

 Místo stavby:  Hradec nad Moravicí, p.č. 659/49, k.ú. Hradec nad Moravicí 

Charakter stavby: Dvoupodlažní částečně podsklepená novostavba administrativní 

budovy sloužící jako sídlo místní zemědělské firmy 

Kraj:   Moravskoslezský 

 Investor přímý: 1. Hradecká zemědělská a. s. 

 Projektant:  Lukáš Vícha 

 Stupeň PD:  Dokumentace pro stavební povolení 

    

b) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 

POZEMKU A O MAJETKOVÝCH VZTAZÍCH 

 Stavební pozemek se nachází v lokalitě, která je určena k zástavbě občanskými stavbami. 

Pozemek sousedí s areálem zemědělského družstva. Výstavba administrativní budovy (dále 

jen AB) v tomto území je v souladu s požadavky územního plánu. Toto území je vhodné 

k výstavbě AB.  

 Na hranici stavebního pozemku nejsou v současné době přivedeny žádné přípojky 

inženýrských sítí (pitná voda, kanalizace dešťová i splašková, plynovod, NN). Stavebník na 

své náklady provede přípojku vody, NN, plynu a kanalizace v rámci výstavby vlastní AB. 

Tyto zmíněné přípojky a venkovní rozvody IS povede po svém pozemku nebo po pozemcích, 

ke kterým má smluvní vztah. V současné době nejsou známy žádné požadavky DOSS, které 

by bylo zapotřebí splnit. 
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 Pozemky dotčené výstavbou jsou:  p.č.659/49, jenž jsou v majetku stavebníka a ulice 421 

Žižkova, ve které jsou vedeny inženýrské sítě. 

 Přístup na stavební pozemek v době výstavby je uvažován z ulice Žižkova na parcele 

421, která je v majetku města Hradec nad Moravicí. 

 Voda a elektrické energie budou v průběhu výstavby brány z přípojek inženýrských sítí, 

které budou provedeny v předstihu před zahájením výstavby vlastního AB a budou ukončeny 

na hranici pozemku. 

 

c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Na pozemku byly provedeny následující průzkumy: 

- Měření půdního radonu s výsledkem „nízké riziko“ (protokol o měření není součástí této 

PD). 

- Místní šetření na stavebním pozemku. 

- Geologický průzkum: základová půda tvořena jílovito-hlinitými půdami pevné 

konzistence. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce -4,150 m pod úrovní podlahy 

1.NP (+-0,000). Základová spára podsklepené části se nachází v hloubce -3,450 m. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je navrženo následovně: 

- Přístup a příjezd ke stavebnímu pozemku je veden po stávající místní komunikaci na 

parcele 421 (ulice Žižkova), která je v majetku města Hradec nad Moravicí. 

- Kanalizace dešťová a splašková bude nově navrženou přípojkou napojena na obecní 

kanalizaci na pozemku 421. 

- Přípojka NN bude vedena ze sloupu, který je přímo na pozemku investora, p.č.659/49 

- Přípojka plynu bude nově navrženou přípojkou napojena na středotlaký plynovod vedoucí 

na pozemku 421. 

- Přípojka vody bude nově navrženou přípojkou napojena na obecní vodovod z pozemku 

421. 

 

d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 Požadavky stanovené v ÚP jsou v této PD zapracovány. Požadavky HZS jsou vyjádřeny 

v požárně bezpečnostním řešení stavby (není součástí PD). Jiné požadavky DOSS nebyly 

vzneseny. 
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e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 V PD našly uplatnění požadavky týkající se ploch místností, jejich dispozičních 

návazností a jejich světlých výšek. Všechny tyto požadavky jsou splněny. Rovněž jsou 

splněny požadavky kladené na povrchy konstrukcí (stěn a podlah). Všechny místnosti jsou 

v dostatečné míře přímo osvětlené a přímo větratelné.  

 

f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK UP A UPI 

 Pozemek, na kterém je stavba umístěna, je dle UP určen pro zástavbu občanskou 

vybaveností. Rovněž také dle původního UP se stavební pozemek nachází v intravilánu obce. 

Stavba tedy patří mezi využití vhodné. Objekt splňuje doporučený počet podlaží a sklon 

střechy uvedený v přílohách UP. Stavba nebude nijak narušovat okolní zástavbu a 

architektonicky zapadá do této části obce. 

 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

 Stavba, která je předmětem tohoto řízení, bude stavbou trvalou. Jedná se o novostavbu 

dvoupodlažní, částečně podsklepené administrativní budovy, která bude sloužit jako správní 

budova místní zemědělské firmy a dále o přípojky a venkovní vedení inženýrských sítí a 

zpevněné plochy. Celá stavba bude provedena v jedné etapě společně se zpevněnými 

plochami a přípojkami IS. 

     Tato stavba přímo nenavazuje na žádnou další výstavbu. 

 

h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY, POPIS VÝSTAVBY 

Předpokládané zahájení stavby – duben 2014. 

Předpokládaná doba výstavby – 1 rok. 

 Výstavba bude zahájena provedením přípojky NN a přípojky vody, které budou využity 

jako staveništní přípojky. Následovat bude provedení základů a základové desky. Po jejím 

vyzrání bude zahájena výstavba hrubé stavby, která bude dokončena na podzim roku 2014. 

Dále budou provedeny vnitřní i venkovní vedení instalací a povrchové úpravy v celé AB. 

Výstavba bude pravděpodobně ukončena na konci roku 2014 provedením zpevněných ploch a 

fasády. Po ukončení vlastní výstavby AB bude s majiteli sousedních pozemků dohodnuta 

výstavba oplocení, která není součástí této projektové dokumentace. 
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i) STATISTICKÉ A ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 Jak již bylo uvedeno výše, bude novostavba AB sloužit jako správní budova místní 

zemědělské firmy. 

 Zastavěná plocha AB     - 173,12 m2 

 Obestavěný prostor AB    -  1457,6 m3 

 Venkovní zpevněné plochy z beton. dlažby -  44,4 m2 

 Parkovací plocha z litého asfaltu   -  130 m2 

 

 Příjezd a přístup k AB je uvažován z parcely č. 659/59, která je rovněž v majetku 

investora stavby. Novostavbou AB a jeho inženýrských sítí nebude tato komunikace a 

inženýrské sítě v ní dotčeny. 

 

Předpokládaná hodnota stavby  6 500 000,- Kč 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 Stavební pozemek se nachází v lokalitě, která je určena k zástavbě občanských staveb. 

Pozemek sousedí s výstavbou zemědělského družstva.Výstavba administrativní budovy (dále 

jen AB) v tomto území je v souladu s požadavky územního plánu. Toto území je vhodné 

k výstavbě AB.  

 Na hranici stavebního pozemku nejsou v současné době přivedeny žádné přípojky 

inženýrských sítí (pitná voda, kanalizace dešťová i splašková, plynovod, NN). Stavebník na 

své náklady provede přípojku vody, NN, plynu a kanalizace v rámci výstavby vlastní AB. 

Tyto zmíněné přípojky a venkovní rozvody IS povede po svém pozemku nebo po pozemcích 

ke kterým má smluvní vztah. V současné době nejsou známy žádné požadavky DOSS, které 

by bylo zapotřebí splnit. 

        Přípojky a venkovní rozvody těchto sítí jsou jednoznačně uvedeny v situaci stavby. 

Stavební pozemek je umístěn na parcele 659/49, veškerá stavební činnost se bude odehrávat 

na této stavební parcele vyjma přípojek IS – viz. průvodní zpráva. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Z hlediska architektonického a výtvarného řešení se jedná o částečně podsklepenou 

dvojpodlažní administrativní budovu, která bude sloužit jako správní budova místního 

zemědělského podniku. V přízemí a patře jsou situovány převážně kanceláře s hygienickými 

místnostmi a kuchyňkou. Suterén slouží jako technické podlaží pro vytápění a skladování 

materiálů. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb 

Svislé nosné konstrukce 

 Objekt bude proveden v technologii Porotherm. 

 Nosný obvodový plášť bude sestaven z tvárnic Porotherm 44 Profi Dryfix. Zakládací řada 

bude tvořena tvárnici Porotherm 36,5 P+D na zakládací maltu PTH CB. 

 Vnitřní nosné stěny budou sestaveny z tvárnic Porotherm 30 Profi Dryfix. 
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 Vnitřní nenosné příčky budou tvořeny tvárnice Porotherm 11,5 Profi Dryfix a Porotherm 

8 Profi Dryfix. 

 Atika bude tvořena tvárnicemi Porotherm 24 P+D na tenkovrstvou zdící maltu Porotherm 

CB. 

Základy 

 Objekt bude založen na základových pásech z betonu tř. C16/20. Podkladní beton tl. 100 

mm bude rovněž z betonu tř. C16/20 a bude vyztužen sítěmi KARI 5x5 mm, oka 100x100 

mm. 

 Štěrkový nasyp pod základy tl. 100 mm bude zhutněn na 0,05 MPa. 

Stropy 

 V objektu jsou navrženy keramo-betonových nosníků Porotherm a vložek Miako. 

Tloušťka stropu vč. nadbetonávky bude 250 mm. 

 Železobetonový věnec bude tvořen betonem tř. C16/20. Vyztužení viz. výkres výztuže. 

Tepelná izolace věnce EPS 100 S tl. 80 mm. Věncovka Porotherm VT 8 na tenkovrstvou zdící 

maltu Porotherm CB. 

Schodiště 

 Monolitické železobetonové schodiště bude tvořeno betonem tř. C16/20. Výztuž bude 

detailně popsána v armovacím výkresu výztuže. 

Komín 

 Odvod spalin od kotle na pevná paliva bude zajištěn komínovým systémem Schiedel 

Absolut 14, 36/36. Povrchová úprava nad rovinou střechy – režné zdivo, červená cihla lícová. 

Průvlaky a překlady 

 Průvlaky budou tvořeny třemi válcovanými nosníky I č. 180 resp. I č. 160 v 1.PP. Délky 

nosníků viz. PD. Průvlaky budou opláštěny SDK deskami Knauf Fireboardtl. 20 mm. 

 Nosné překlady jsou navrženy v systému Porotherm. Jsou tvořeny nosným překladem 

Porotherm 7 a plochým překladem Porotherm 11,5. Překlady budou izolovány v obvodovém 

plášti EPS 100S tl. 90 mm. 

Instalační příčky a předstěny 

 Šachtová stěna pro uložení svodu dešťové kanalizace bude typu A, z desek Knauf 

Fireboard tl. 15 mm. Předsazené stěny v místnostech 110, 208 budou typu A, Knauf Fireboard 

tl. 2x25 mm. 
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Hydroizolace 

 Hydroizolace spodní stavby bude tvořena modifikovaným asfaltovým pásem Elastodek 

40 Standard Mineral. Hydroizolace bude vytažena 300 mm nad úroveň terénu. Hydroizolace 

bude doplněna penetračním nátěrem Penetral ALP. 

 Hydroizolace střechy bude tvořena kombinací modifikovaného asf. pásu Elastodek 40 

Standard Mineral a modif. asf. pásu Elastodek 40 Standard Dekor. Parozábranu střechy bude 

rovněž tvořit modif. asf. pás Elastodek 40 Standard Mineral. 

 V místnostech s mokrým procesem byla navržena hydroizolační stěrka LBCS SE1 ve 

dvou vrstvách (2x0,8 mm), která bude doplněna penetračním nátěrem LBCS PE 202. 

Tepelné izolace 

 Izolace spodní stavby bude tvořena extrudovaným polystyrenem XPS tl. 80 mm. 

Tepelná izolace podlah bude tvořena podlahovým polystyrenem EPS Styrotherm Plus 100 

v tl. 80 mm a podlahovým polystyrenem Styrofloor T4 tl. 40 mm v 2.NP. 

 Tepelná izolace střechy je zajištěna spádovou vrstvou z polystyrenových klínů EPS 100 

S a tepelně-izolační vrstvou z polystyrenu EPS 100 S v tl. 160 mm. 

Okna a dveře 

 Okna budou plastová nebo euro, zasklená izolačním dvojsklem v kvalitě U=1 W/m2K a 

s kvalitou rámu U=1.25 W/m2K. Barva rámu stříbrná. 

 Vstupní dveře budou bezpečnostní dřevěné popř. plastové, z části prosklené, barva 

stříbrná. 

 Interiérové dveře budou celodřevěné s bezpečnostním kováním a zámkem. 

Fasáda  

 Fasáda bude provedena v omítkovém systému Porotherm. Bude tvořena omítkou 

Porotherm TO tl. 15 mm a finální omítkou Porotherm Universal tl. 5 mm. Barva fasády byla 

navržena hnědá, béžová.  

 Interiér bude tvořen omítkou Porotherm Universal tl. 10 mm. 

 Sokl bude tvořit Marmolit jemnozrnný, barva tmavě hnědá. 

 Viditelné dřevěné prvky budou opatřeny povrchovou úpravou lazur. lakem. 

 Před vstupem do objektu bude obloukový přístřešek „Standard“, šířky 1800 mm, hloubky 

1000 mm. Materiál: smrkové dřevo (lepený profil), krytina kouřový polykarbonát 

 Provozní žebřík bude pevně zabudovaný do konstrukce objektu. Materiál ocel, natřeno 

akrylátovou barvou, odstín tmavý. Ochranný koš max. 3 m nad terénem. 
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Podlahy 

 Venkovní přístupový chodník, rampa, vstupní podesta a okapový chodníček bude tvořen 

betonovou dlažbou BEST KORZO na štěrkopískovém podsypu. Obrubníky budou 

zabetonovány betonem tř. C16/20. 

 Interiér bude tvořen keramickou dlažbou RAKO-TAURUS GRANIT tl. 9 mm v barevné 

kombinaci Oaza a Gobi. Celoplošné lepení hyperflexibilním lepidlem LBCS AD 570. 

 Schodiště bude obloženo keramickou dlažbou, stupnice tvořena schodovkou RAKO-

TAURUS GRANIT. 

 Místnosti kanceláří a pracoven budou tvořeny dřevěnou dubovou podlahou masivní tl. 20 

mm. Barva tónovacího oleje: červenohnědá. Celoplošné lepení do parketového lepidla UZIN 

MK 200 – 1K. 

Oplechování 

 Veškeré klempířské prvky budou tvořeny TiZn. tl. 0,7 mm. Parapety oken tvořeny 

eloxovaným hliníkem tl. 1,5 mm popř. plast. 

Technologie 

 Technologie vytápění a ohřevu TUV je uvažována kotlem na tuhá paliva a výhledově 

variantně plynovým kotlem. Pitná voda bude odebírána přípojkou z obecního vodovodu. 

Splaškové a dešťové vody budou svedeny do obecní kanalizace. 

Rozvody 

 Rozvody vody budou provedeny z plastových trubek. Kanalizace dešťová i splašková 

bude z plastových trub – typ dle zatížení (KG apod.).  

  

 Plošná velikost místností, jejich dispoziční návaznost, světlé výšky, šířky komunikací, 

schodiště apod. jsou z hlediska obecných požadavků na výstavbu splněny.  

 Parkovací plochy budou tvořeny litým asfaltem. Rozsah a přesné umístění zpevněných 

ploch jsou jednoznačně určeny v situaci stavby. Celková plocha dlážděná betonovou dlažbou 

bude 40,7 m2, pro parkovací stání je to 130 m2. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je navrženo následovně: 

- Přístup a příjezd ke stavebnímu pozemku je veden po stávající místní komunikaci na 

parcele 421 (ulice Žižkova), která je v majetku města Hradec nad Moravicí. 
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- Kanalizace dešťová a splašková bude nově navrženou přípojkou napojena na obecní 

kanalizaci na pozemku 421. 

- Přípojka NN bude vedena ze sloupu, který je přímo na pozemku investora, p.č.659/49 

- Přípojka plynu bude nově navrženou přípojkou napojena na středotlaký plynovod vedoucí 

na pozemku 421. 

- Přípojka vody bude nově navrženou přípojkou napojena na obecní vodovod z pozemku 

421. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 Pro potřebu administrativní budovy bylo navrženo 10 parkovacích míst včetně 1 

parkovacího místa pro osoby tělesně postižené. Parkovací stání jsou umístěna na severní 

straně pozemku před vstupem do objektu a budou tvořena asfaltovou plochou. Výstavba 

parkovacího stání není součástí této PD. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 V průběhu výstavby dojde zcela jistě k negativnímu ovlivnění životního prostředí v okolí 

stavby stavební činností - hluk, prach, zvýšená nákladní doprava. Snahou investora zcela jistě 

bude, aby toto období bylo časově co nejkratší - předpokládáme řádově 12 měsíců. Po 

ukončení výstavby se stav životního prostředí vrátí v podstatě k současnému stavu. Vlastní 

objekt není zdrojem žádných látek, vlivů či prvků, které by zhoršovaly stav životního 

prostředí v jeho okolí. Vytápění a příprava TUV bude zajištěna kotlem na pevná paliva. 

Veškeré odpadní vody z objektu budou svedeny do obecní kanalizace. Komunální odpad bude 

likvidován běžným způsobem - tzn. pravidelným odvozem vozy technických služeb na 

městskou skládku. Nádoby na tento odpad budou umístěny na zpevněné ploše majitele 

objektu AB a ve dnech odvozu technickými službami vyvezeny. Jiný druh odpadních látek 

než výše uvedené u této stavby nepřicházejí v úvahu. 

 Z hlediska ochrany přírody a ochrany stávající vzrostlé zeleně v bezprostředním okolí 

staveniště nebude zapotřebí provádět žádná opatření k jejich ochraně. Stávající zeleň by 

neměla být výstavbou dotčena (žádná není).  
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 Z hlediska památkové péče není objekt AB součástí ochranného pásma památkové péče. 

Rovněž zde nebudou prováděny výkopové práce takového rozsahu, který by mohl ohrozit 

zájmy archeologů. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veř. přístup. ploch 

 Objekt je veřejnou stavbou, tudíž je splněna podmínka bezbariérového vstupu do objektu. 

Bude zhotovena nájezdová rampa pro imobilní občany. Veškeré plochy budou opatřeny 

dlažbou s protiskluzovou úpravou. Veškeré další předpisy a nařízení s touto problematikou 

jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

h) Průzkumy, měření, jejich vyhodnocení a začlenění do PD 

Na pozemku byly provedeny následující průzkumy: 

- Měření půdního radonu s výsledkem „nízké riziko“. Protokol o měření je doložen  

      v dokladové části. Výsledek tohoto průzkumu se projeví v kvalitě použité hydroizolace, 

jejíž parametry musí splňovat požadavek na nízké riziko výskytu půdního radonu. Další 

stavební opatření nejsou nutná. 

- Geologický průzkum: základová půda tvořena jílovito-hlinitými půdami pevné 

konzistence. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce -4,150 m pod úrovní podlahy 

1.NP (+-0,000). Základová spára podsklepené části se nachází v hloubce -3,450 m. 

- Při provádění výkopů bude provedeno zhodnocení skutečné kvality základové spáry a 

jejího posouzení, zda splňuje předpokládanou únosnost 150 kPa až 200 kPa. 

 

i)Údaje o podkladech pro vytýčení 

     Objekt AB je polohopisně jednoznačně určen ve výkrese situace stavby, kde je dána 

vzdálenost od jednotlivých hranic parcel. Vytýčení hranic parcel a osazení stavby na parcele 

provede před zahájením výstavby geodetická firma a o tomto vytýčení provede protokol. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 

     Výstavba administrativní budovy a venkovní rozvody inženýrských sítí tvoří jeden 

stavební objekt (SO01). Realizace stavby bude probíhat v jedné etapě. 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 V průběhu výstavby dojde zcela jistě k negativnímu ovlivnění životního prostředí v okolí 

stavby stavební činností - hluk, prach, zvýšená nákladní doprava. Snahou investora zcela jistě 

bude, aby toto období bylo časově co nejkratší - předpokládáme řádově 12 měsíců. Po 

ukončení výstavby se stav životního prostředí upraví do podmínek požadovaných 

hygienickými předpisy pro obytnou zónu. V průběhu výstavby je zapotřebí dodržovat noční 

klid, udržovat čistotu na staveništi i v jeho bezprostředním okolí (pokud dojde ke znečištění 

např. místní komunikace), neblokovat dopravu na místní komunikaci těžkou stavební 

technikou nad nezbytně nutnou míru, veškeré skládky materiálů a odstavení staveništní 

techniky řešit na svém pozemku. 

 

l) Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

     Všichni pracovníci podílející se na výstavbě AB budou dopředu seznámeni a proškolení 

v rámci BOZP. O provedeném školení se provede zápis do stavebního deníku. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba je navržena tak, aby nedošlo k její nadměrné deformaci jak při výstavbě, tak 

v průběhu jejího užívání. Z hlediska statického musí být konstrukce objektu navržena tak aby 

odolala zatížení stálému (vlastní hmotnost) a nahodilému (klimatické podmínky, vybavení 

apod.) 

 Ve vyšší fázi projektové dokumentace bude proveden statický výpočet. 

 

3. Požární bezpečnost 

 Bude řešena v požárně bezpečnostním řešení stavby (není součástí této PD). 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo pozemek stavebníka. 

 



Bakalářská práce 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

15 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Navržená AB a nezastavěný zbytek parcely p.č.659/49 bude sloužit výhradně 

k administrativní činnosti místního zemědělského podniku. Komunální odpad, který vznikne 

při užívání AB, bude tříděn a likvidován dle směrnic města. Likvidace splaškových a 

dešťových vod již byla popsána výše. Ochrana přilehlého okolí proti hluku je zajištěna 

dodržením požadavků akustiky u použitých konstrukcí (je garantována výrobci stavebních 

hmot). 

 

5. Bezpečnost při užívání 

     Mezi běžné zásady patří zásady udržování čistoty a pořádku v domě i jeho okolí. 

V zimních měsících údržba komunikací pro pěší. Opravy instalací mohou provádět jen osoby 

k tomu oprávněné. Konstrukce AB mohou být zatěžovány pouze zatížením, pro které jsou 

určeny. Při užívání stavby je zapotřebí pravidelným úklidem udržovat čistotu a schůdnost 

zejména všech vnitřních komunikací (chodby, schodiště), které by neměly být zužovány a 

měly by mít protiskluzný povrch. Dále je zapotřebí provádět pravidelné čištění oken a 

pravidelnou výmalbu stropů a stěn tak, aby nebyla v místnostech omezována složka denního 

osvětlení. Všechny nástupní plochy převyšující 500mm (schodiště) musejí být opatřeny 

dostatečně únosným zábradlím výšky 1m. V budově by neměly být skladovány žádné 

nebezpečné látky (výbušné látky, nebezpečné chemikálie…). Ve skladech nesmí být 

skladováno nepovolené množství paliva. 

    Veškeré instalace (EL, ZT, ÚT), komínová tělesa, bleskosvody apod. musejí mít vystavené 

platné revizní zprávy. 

 

6. Ochrana proti hluku 

     Jak již bylo řečeno, ochrana přilehlého okolí proti hluku je zajištěna dodržením požadavků 

akustiky u použitých konstrukcí (je garantována výrobci stavebních hmot). Vlastní provoz AB 

není vůči okolí žádným podstatným zdrojem hluku, který by mohl ohrožovat zdraví v okolní 

zástavbě. Dodržování nočního klidu je samozřejmostí. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

Úspora energie je v AB zajištěna splněním požadavků ČSN 73 0540-2 a to vhodným výběrem 

materiálu pro tzv. obálku budovy. V AB jsou navrženy materiály, které splňují požadavky na 

součinitel prostupu tepla udávaný normou. Veškeré použité tepelné izolace splňují požadavky 

vyhlášky č. 151/2001. 

Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí: 

 Obvodová stěna: 0,27 W/m2.K  požadavek normy: 0,38 W/m2.K 
 Plochá střecha: 0,18 W/m2.K  požadavek normy: 0,24 W/m2.K 
 Podlaha na terénu: 0,34 W/m2.K  požadavek normy: 0,45 W/m2.K 
 Strop nad 1.PP: 0,36 W/m2.K  požadavek normy: 0,60 W/m2.K 

 
Okna budou plastová nebo euro zasklená izolačním dvojsklem v kvalitě U= 1 W/m2.K a 
s kvalitou rámu U=1.25 W/m2.K. Požadavek normy na okenní otvory je 1,5 W/m2.K a 1,7 
W/m2.K u dveří. 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Objekt je veřejnou stavbou, tudíž je splněna podmínka bezbariérového vstupu do objektu. 

Bude zhotovena nájezdová rampa pro imobilní občany. Veškeré plochy budou opatřeny 

dlažbou s protiskluzovou úpravou. Veškeré další předpisy a nařízení s touto problematikou 

jsou splněny. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Na pozemku byly provedeny následující průzkumy: 

- Měření půdního radonu s výsledkem „nízké riziko“ (protokol o měření není součástí této 

PD). Výsledek tohoto průzkumu se projeví v kvalitě použité hydroizolace, jejíž parametry 

musí splňovat požadavek na nízké riziko výskytu půdního radonu. Další stavební opatření 

nejsou nutná. 

- Ochrana proti hluku již byla popsána výše. 

- Další vlivy jako povodeň, seismicita, poddolování, sesuv půdy nenajdou uplatnění. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Tento bod zde nenajde uplatnění 
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11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Kanalizace dešťová a splašková bude nově navrženou přípojkou napojena na obecní 

kanalizaci na pozemku 421 (ulice Žižkova) 

b) zásobování vodou 

 Přípojka vody bude nově navrženou přípojkou napojena na obecní vodovod z pozemku 

421 (ulice Žižkova) 

c) zásobování energiemi 

 Přípojka NN bude vedena ze sloupu, který je přímo na pozemku investora, p.č.659/49. 

d) řešení dopravy 

 Přístup a příjezd ke stavebnímu pozemku je veden po stávající místní komunikaci na 

parcele 421 (ulice Žižkova), která je v majetku města Hradec nad Moravicí. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Přístup do objektu je proveden z betonové dlažby uložené na štěrkodrť. Parkovací stání 

budou asfaltová. Ostatní plochy budou po dokončení výstavby zatravněny a osazeny nízkou 

vegetací. 

f) elektronické komunikace 

 Není součástí této PD. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

Tento bod zde nenajde uplatnění 

 

C. Situace stavby 
a) Situace širších vztahů stavby a jejího okolí není součástí této PD 

b) Koordinační situace stavby, viz. samostatné přílohy – výkres C 
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D. Dokladová část 
Viz.samostatné přílohy. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Stavební pozemek pro výstavbu administrativní budovy (dále jen AB) se nachází na 

okraji zastavěné části obce Hradec nad Moravicí na parcele č. 659/49. Budoucí stavební 

pozemek je v současné době využíván jako manipulační plocha, není osázen stromy ani 

zastavěn žádnými stavebními objekty, které by mohly být výstavbou dotčeny. Stavební 

pozemek není situován v záplavové oblasti. Výstavba AB v tomto území je v souladu s 

požadavky územního plánu. Funkční využití přípustné je nezbytná technická vybavenost 

(sklady, inženýrské sítě).  

Před zahájením vlastní výstavby bude provedeno oplocení staveniště v rozsahu, které si 

dohodne stavebník s dodavatelem stavby na základě skutečných provozních potřeb stavebníka 

a technologických potřeb dodavatele stavebního díla. Oplocení bude provedeno ve výšce min. 

2,0m z dostatečně stabilní konstrukce a bude opatřeno hustou sítí ke snížení šíření prašnosti ze 

stavby do okolí.  

Před zahájením vlastních výkopových prací dojde z ploch, na kterých je ornicek jejímu 

sejmutí v tl. cca 300mm. Ornice bude uložena na deponii mimo hlavní plochu výstavby 

v severní části stavebního pozemku. A bude po dokončení výstavby použita ke zpětnému 

ohumusování ploch určených k ozelenění. 

Příjezd a přístup na stavební pozemek v době výstavby je uvažován ze stávající 

komunikace na parcele 421 (ulice Žižkova), která je v majetku obce. Zařízení staveniště bude 

umístěno na pozemcích investora p.č. 659/49. V případě, že bude zapotřebí realizovat zábor 

části komunikace, bude toto řešeno dohodou s majitelem komunikace – obcí Hradec nad 

Moravicí. 

V případě příjezdu a odjezdu vozidel stavby je nezbytné zajistit bezpečnost veřejnosti 

dostatečným počtem pověřených osob, které vyloučí výskyt nepovolaných osob v prostoru 

pohybu staveništní techniky! Dále je nezbytné trvale udržovat komunikace mimo staveniště 
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v čistém a provozuschopném stavu a snížit omezení těchto komunikací pouze na nezbytně 

nutnou dobu. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Na stavební pozemek nejsou v současné době přivedeny žádné inženýrské sítě. Před 

zahájením stavebních prací bude v režii ČEZu provedena přípojka NN na hranici pozemku 

ukončená pilířkem se zásuvkami na 230V a 400V s patřičným jištěním a platnou revizní 

zprávou. Při realizaci přípojek inž. sítí povolených v územním souhlasu však již dojde ke 

střetu se stávajícími veřejnými inženýrskými sítěmi. Tyto je zapotřebí nechat před zahájením 

výkopových prací vytýčit jejich správci a řídit se jejich pokyny – viz. vyjádření v dokladové 

části (není součástí této PD). 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště aj. 

Jak již bylo uvedeno výše, elektrická energie bude v době výstavby odebírána novou 

přípojkou NN, která bude provedena před zahájením výstavby AB, z pilířku, umístěném na 

hranici pozemku. Přívod vody se zajistí pomocí mobilních nádrží na vodu do doby, než bude 

vybudována vodovodní přípojka. Staveniště bude odvodněno do sedimentační jímky, z níž 

pak bude po sednutí kalu voda odčerpána do obecní kanalizace. 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutnýchúprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Třetí osoby nebudou mít bez povolení přístup na staveniště. Pokud budou na staveništi 

přítomny, pak musí být vedoucím stavby z hlediska BOZP proškoleny, musí být vybaveny 

ochrannými pomůckami a po staveništi se mohou pohybovat pouze v doprovodu 

odpovědného pracovníka. Staveniště bude oploceno a v místě vjezdu opatřeno 

uzamykatelnými vraty. Oplocení bude opatřeno cedulkami STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ 

VSTUPU. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou prováděny žádné 

úpravy, neboť se s jejich přítomností na staveništi neuvažuje. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů. 

Z hlediska ochrany veřejných zájmů nejsou kladeny zvláštní požadavky. Stavba probíhá 

v prostorách, které jsou majetkem investora (stavebníka). Přesto musí být dodržovány 

příslušné vyhlášky a nařízení vlády, které se týkají bezpečnosti práce a provozu technických 

zařízení na stavbách. Pracovníci na stavbě musí být proškoleni a o proškolení pracovníků 

musí být k dispozici zápis. Dále musí být vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami 

(přilby, chrániče sluchu, rukavice aj.). V případě, že stavba bude prováděna více než jednou 

firmou, či pokud bude naplněna jiná skutková podstata zákona č. 309/2006 Sb., musí investor 

před zahájením prací ustanovit koordinátora  BOZP. Pro přípravu projektové dokumentace 

nebyl ustaven. Doporučuje se ustavit tuto funkci před zahájením výstavby (bude-li to 

vyžadovat zákon 309/2006). 

Staveniště neohrožuje veřejné zájmy. Celé je navrženo na pozemcích investora, vyjma 

dočasného záboru části parcely č. 421 při realizaci přípojek inženýrských sítí, který byl již 

popsán výše a který bude předem podrobně dohodnut s majitelem této parcely. Při realizaci 

přípojek dojde k dočasnému rozšíření staveniště o plochu nezbytnou k jejich realizaci. Na této 

ploše budou platit stejná bezpečnostní pravidla jako na hlavním stavebním pozemku AB.  

Pokud by bylo nutné omezit z důvodu použití těžké stavební techniky (jeřáb apod.) provoz na 

příjezdové komunikaci, bude tuto skutečnost v dostatečném předstihu řešit investor 

s majitelem a správcem této komunikace. V místě budoucího možného záboru však nejsou 

vjezdy a ani vstupy na žádné jiné pozemky třetích osob, tudíž možný zábor výrazně neovlivní 

dopravu v této oblasti. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů. 

Na staveništi se nenachází žádné objekty, které by bylo možné využít pro zařízení 

staveniště. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 

Rozsah zařízení staveniště si určí zhotovitel v rozsahu svých potřeb, viz výkres E01 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.  

Všechny objekty zařízení staveniště budou sestaveny pouze z mobilních buněk, které 

budou po ukončení výstavby opět odvezeny. Neuvažuje se zde s budováním žádných staveb 
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vyžadujících ohlášení. Zařízení staveniště i skládky budou výhradně řešeny na pozemku 

investora p.č. 659/49. 

 

h) Stanovení   podmínek   pro   provádění   stavby   z  hlediska   bezpečnosti  a ochrany 

zdraví,  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při práci na staveništipodle  zákona  o  

zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Odpovědná osoba, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je povinna 

zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními – proškolení, 

ochranné pomůcky osob, a to v souladu s platnými právními předpisy, především s nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích včetně jeho příloh č. 1 až 4. Dále je třeba respektovat nařízení vlády 

č. 101/2005 Sb., č.361/2007 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 

Sb., nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění č. 405/2004 Sb., stavební zákon – zákon č. 

183/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhláška 268/2009 o technických 

požadavcích na stavbya další, včetně souvisejících technických norem a předpisů, vše 

v současně platném znění. Dále je odpovědná osoba povinna zabezpečit ověřování znalostí 

pracovníků z předpisů BOZP a PO. 

Pracovníci jsou povinni: 

- se seznámita dodržovat technologické postupy, návody od výrobce, pokyny a další 

dokumentaci k provádění činnosti. Používat přidělené ochranné pracovní prostředky, 

nářadí, stroje a pomůcky, dodržovat bezpečnostní a výstražná označení a nevzdalovat se 

z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědné osoby. 

- při práci ve výškách používat jistící zařízení, případně bezpečné lešení se zábradlím. 

- používat jen přístroje a nářadí, které jsou bezpečné a splňují platné předpisy BOZP a na 

manipulaci s nimiž máji platné oprávnění. 

- veškerý nesoulad projektové dokumentace a reality na stavbě neprodleně hlásit 

projektantovi a společně se domluvit na dalším postupu. 

- při stavebních pracích zajistit bezpečnost lidí pohybujících se kolem stavby (padající 

stavební materiál či nářadí. 

- udržovat na stavbě pořádek a čistotu 

Na stavbě mohou být jen ti pracovníci,kteří byli řádně proškolení z hlediska BOZP a mají 

patřičné ochranné pomůcky. 
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Lidé, kteří se pohybují na staveništi, nesmějí být pod vlivem alkoholu, drog či jinak 

hendikepováni. 

Venkovní staveniště musí být oploceno do výšky 2,0m, uzavřeno vraty a označeno 

bezpečnostními tabulkami a značkami. Minimální šířka komunikace na staveništi pro pěší je 

0,75m, při obousměrném provozu je šířka 1,50m, podchodná výška je minimálně 2,10 m. 

Pokud má komunikace (schodiště,rampa) na staveništi větší sklon než 1 : 3, musí být alespoň 

na jedné straně jednotyčové zábradlí. Povrch schodišť a ramp nesmí být kluzký. Na celém 

staveništi je nezbytné udržovat pořádek, veškeré otvory a jámy musí být bezpečně zakryty a 

ohrazeny. Pokud jsou používány žebříky, pak je nutné jejich zajištění proti posunutí nebo 

sklouznutí. 

Na staveništi, kde je více dodavatelů, je povinností koordinátora stavebních prací 

zabezpečit postupy prací tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

Veškeré technické zařízení musí odpovídat platným normám a předpisům, jejich instalaci a 

uvádění do provozu mohou provádět pouze firmy nebo osoby, které k této činnosti mají 

oprávnění. Hnací mechanizmy a jiné pohyblivé části strojů a pomocných zařízení musí být 

zabezpečeny ochrannými kryty nebo jiným způsobem zamezeno přístupu. 

Před zahájením zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit vytýčení tras 

podzemních vedení přímo na terénu. 

Navržené podlahy musí být provedeny v rovině s povolenou tolerancí dle ČSN, musí být 

odolné proti poškození, nehořlavé a omyvatelné. Veškeré otvory v podlahách a stropech musí 

být zakryty poklopy nebo opatřeny zábradlím, popř. jinak ohrazeny. Ochranné poklopy musí 

být zajištěny proti vodorovnému posunutí a výrazné barevně označeny, nad 30 mm výšky 

musí být opatřeny náběhem. 

Komunikace určené pro evakuaci osob nesmí být zužovány provozním zařízením a musí 

být udržovány čisté. Schodiště nebo rampy mají mít rovná ramena, požaduje se barevně 

(dlažbou) odlišit první a poslední stupeň v každém rameni. Povrch stupnic musí mít 

protiskluznou úpravu. Každé schodišťové rameno musí mít alespoň z jedné strany záchytné 

madlo. Nejmenší výška zábradlí je 1000 mm, měřeno svisle od přední hrany stupně, nejmenší 

výška ochran. zábradlí je 1100 mm. 

Veškeré navržené výrobky, které budou zabudovány ve stavbě, musí splňovat obecné 

technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 71/2000 a pozdějších předpisů, 

nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., nařízení vlády 

163/2002 ve znění NV 312/2005 a souvisejících předpisů v současně platném znění. 
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Veškeré použité stavební materiály a technická zařízení musí odpovídat platným ČSN 

nebo technologickým předpisům výrobců materiálů, platným normám a předpisům z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a 

materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti pro navržený účel zaručují, že stavba při 

správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 

mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku apod. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. 

V průběhu stavby dojde k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí 

bezprostředního okolí stavby stavební činností – hluk, prach, omezení provozu apod. Po 

ukončení výstavby se stav životního prostředí vrátí v podstatě k současnému stavu. 

 

V rámci stavby nejsou stanovena žádná další zvláštní opatření pro ochranu životního 

prostředí. Z hlediska ochrany veřejného zdraví (hluku apod.) je zapotřebí dodržet předepsanou 

hladinu akustického hluku, dodržovat noční klid apod. V případě znečištění používaných 

komunikací bude prováděno jejich čištění. Pro omezení prašnosti bude prováděno kropení. 

Nutno chránit veškerou vzrostou zeleň. Do kanalizace nepouštět kontaminovanou vodu či jiné 

nebezpečné látky. Po ukončení výstavby uvést plochy kolem stavby do původního stavu, 

v případě poškození zeleně provést její obnovu (na pozemku se nenachází). 

 

Při realizaci stavby však dojde pravděpodobně ke vzniku následujících odpadů, které 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou 383/2001 Sb. O 

podrobnostech nakládání s odpady jsou zatříděny podle vyhlášky č. 381/2001 dle „Katalogu 

odpadů“ a sestaveny do přehledné tabulky – viz. níže. 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby – původce povinen upřesnit, zařadit a 

projednat kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního 

prostředí MěÚ  Hradec nad Moravicí. 
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Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly 0 

150102 Plastové obaly 0 

150103 Dřevěné obaly 0 

150104 Kovové obaly 0 

170101 Beton 0 

170102 Cihly 0 

170201 Dřevo 0 

170203 Plasty 0 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 0 

170405 Železo a ocel 0 

170404 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

170901, 170902 a 170903 
N 

200301 Směsný komunální odpad 0 

 

 Manipulace a ukládání opadů musí být prováděno podle vyhlášky č. 185/2001 Sb.o 

podrobnostech nakládání s odpady. Především se jedná o shromažďování a skladování 

nebezpečných odpadů. 

V § 78 výše uvedeného zákona je stanoveno, že nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se 

souhlasem příslušného úřadu, což v našem případě znamená odbor životního prostředí MěÚ 

Hradec nad Moravicí. 

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný 

zhotovitel stavby. 

 Přeprava a ukládání odpadu by měly být svěřeny oprávněné osobě, která má k této 

manipulaci oprávnění, např. technické služby aj. Dodavatel – původce musí před zahájením 

stavebních prací uzavřít s touto oprávněnou osobou smlouvu o likvidaci a ukládání odpadů a 

projednat tuto skutečnost s odborem životního prostředí. 

 V současné době je nakládání s odpady upraveno zejména následujícími předpisy 

v současně platném znění, kterými jsou povinni se řídit účastníci výstavby: 

- Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, který stanovuje povinnosti právnických a  

     fyzických osob při nakládání s odpady 

- Vyhláškou Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,  
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      seznam nebezpečných odpadů a další seznamy odpadů 

- Vyhláškou Ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláškou Ministerstva ŽP č.376/2001  Sb., o hodnocení nebezpečnýchvlastností odpadů 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

    Lhůta výstavby je orientačně stanovena na 1 rok. Termín zahájení lze stanovit předběžně na 

duben 2014, ukončení v listopadu 2014. 

Rozhodujícími dílčími termíny budou následující práce: 

- předání a převzetí staveniště, jeho ohraničení, osazení značek, umístění zařízení staveniště. 

- provedení hrubé stavby  

- provedení přípojek a venkovních rozvodů inž. sítí 

- provedení elektroinstalací (silnoproud, slaboproud), rozvodů VZT, ZT, ústředního vytápění, 

hrubé rozvody před omítkami. 

- provedení nových omítek a podlah 

- provedení elektroinstalací (silnoproud, slaboproud), rozvodů VZT, ZT, ústředního vytápění, 

dokončení montáže po omítkách. 

- ostatní rozhodující termíny budou součástí harmonogramu postupu prací, který je součástí 

této PD, viz. samostatné přílohy.  

 

2. VÝKRESOVÁ ČÁST 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště 

Viz. samostatné přílohy – výkres E 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 

Viz. samostatné přílohy – výkres E 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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F. Dokumentace stavby (objektů) 

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva 

Viz. část B – souhrnná technická zpráva. 

1.1.2. Výkresová část 

Seznam dokumentace: 

F 101 VÝKOPY   M 1:50 

F 102 ZÁKLADY   M 1:50 

F 103 PŮDORYS 1.PP  M 1:50 

F 104 PŮDORYS 1.NP  M 1:50 

F 105 PŮDORYS 2.NP  M 1:50 

F 106 ŘEZ A-A‘   M 1:50 

F 107 ŘEZ B-B‘   M 1:50 

F 108 STROPY NAD 1.NP  M 1:50 

F 109 STROPY NAD 2.NP  M 1:50 

F 110 PLOCHÁ STŘECHA  M 1:50 

F 111 POHLEDY   M 1:100 

F 112 DETAILY STŘECHY M 1:10 

F 113 DETAILY PODLAH 1 M 1:10 

F 114 DETAILY PODLAH 2 M 1:3 
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1.2. Tepelně technické posouzení 

1.2.1. Tepelně technické posouzení detailů v programu Teplo 
 

1.2.1.1 Posouzení keramické dlažby na terénu 
  

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Keramická dlažba na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m] Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Dlažba keramická   0,009  1,010  200,0 
   2  Hyperflexibilní lepidlo LBCS AD 0,009  0,780  25,0 
   3  Anhydritový potěr CEMIX 25  0,052  1,200  20,0 
   4  PE folie   0,0001  0,350  144000,0 
   5  EPS Styrotherm plus 100   0,080  0,031  70,0 
   6  Elastodek 40 Standard Mineral 0,004  0,210  50000,0 
   7  Beton podkladní  0,100  1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,000 = 0,525 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS Styrotherm plus 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0206 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0652 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 IV. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,23 C 
  dT10 >dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

(zdroj: [Teplo 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
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1.2.1.2 Posouzení dubové podlahy na terénu 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
  
Název konstrukce:   Dubová podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 
 
 
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevěná dubová podlaha 0,020       0,220  157,0 
   2  Parketové lepidlo  0,003       0,220  1350,0 
   3  Anhydritový potěr CEMIX 0,047       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  EPS Styrotherm plus 100  0,080       0,031  70,0 
   6  Elastodek 40 Standard Min 0,004       0,210  50000,0 
   7  Beton podkladní  0,100       1,360  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,000 = 0,525 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS Styrotherm plus 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,120 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0168 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0545 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 IV. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,54 C 
  dT10 <dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

(zdroj: [Teplo 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
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1.2.1.3 Posouzení obvodové stěny 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 Profi DRYF 0,440       0,127  5,0 
   3  Porotherm TO  0,015       0,130  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,005       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 16,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 Profi DRYFIX). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0511 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,5291 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 

(zdroj: [Teplo 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
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1.2.1.4 Posouzení ploché střechy 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m] Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 
   2  Elastodek 40 Standard Mineral 0,004       0,210  50000,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,160       0,037  70,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,030       0,037  70,0 
   5  Elastodek 40 Standard Mineral 0,004       0,210  50000,0 
   6  Strop Porotherm  0,250       1,100  23,0 
   7  Porotherm Universal   0,020       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,018 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,018 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0024 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0108 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

(zdroj: [Teplo 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
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1.2.2. Tepelně technické posouzení vybraných detailů v programu Area 
 

1.2.2.1 Posouzení v místě u atiky 
 

  

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Detail u atiky                 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,896 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 

(zdroj: [Area 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
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Obr. 1 Pole teplot – detail u atiky. (zdroj: [Area 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
 

Obr. 2 Relativní vlhkost – detail u atiky. (zdroj: [Area 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
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1.2.2.2 Posouzení v místě koutu podlahy na terénu 
 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Kout u podlahy na terénu 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 

(zdroj: [Area 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
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Obr. 3 Pole teplot – kout u podlahy na terénu. (zdroj: [Area 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
 

Obr. 4 Relativní vlhkost – kout u podlahy na terénu. (zdroj: [Area 2009, © 2009 Svoboda Software]) 
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3. Technologická část 
 

3.1. Základní informace 

 

3.1.1. Obsah technologického postupu 

Záměrem bakalářské práce je navržení tří typů podlahové konstrukce a jejich posouzení 

z hlediska tepelně technického řešení – dvě skladby pro interiér a jedna pro exteriér. 

V současné době jsou kladeny velmi vysoké nároky na tepelně, zvukově a hydroizolační 

vlastnosti podlahových konstrukcí. V rámci bakalářské práce jsou tyto vlastnosti vyřešeny za 

pomocí vhodných materiálů a správných technologických postupů, které zajišťují nejen 

splnění výše zmíněných požadavků, ale rovněž mechanickou odolnost, estetické vlastnosti, 

bezpečnost provozu, hygienickou nezávadnost a v neposlední řadě dlouhou životnost. 

Z důvodu vysoké životnosti a mechanické odolnosti byla do exteriéru (přístupový 

chodník, rampa, vstupní podesta a okapový chodníček kolem objektu) navržena betonová 

dlažba BEST-KORZO®v tloušťce 40 mm. Ta sestává ze tří dlaždic různých velikosti a skládá 

se do mozaiky. Betonové dlaždice se ukládají nasucho do štěrkodrtě. 

Do interiéru administrativní budovy byly navrženy dva typy nášlapných vrstev. 

V místnostech s mokrým a špinavým provozem (chodby, sklady, WC, kuchyňky) keramická 

dlažba RAKO-TAURUS a v čistých provozech (kanceláře) dřevěná masivní dubová podlaha. 

 

3.1.2. Popis objektu 

Administrativní budova bude sloužit jako sídlo zemědělské firmy. Objekt má tvar 

otevřeného písmene U, se vstupem na severní stranu. Budova je částečně podsklepena, 

sklepní prostory budou sloužit jako sklady a kotelna. V nadzemních patrech budou převážně 

kanceláře se sociálním zařízením. Páteří celého objektu je centrální chodba spojující obě 

křídla budovy. Příjezd a přístup k objektu je z parcely č. 659/69, který je rovněž v majetku 

investora. 

Celý objekt administrativní budovy byl kompletně navržen v systému Porotherm včetně 

stropů. Svislé nosné i nenosné konstrukce z broušených cihel jsou lepeny na pěnu v systému 

DRYFIX. 
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Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou s jednotným sklonem 2%. Výlez na střechu 

řešen venkovním provozním žebříkem. 

 

3.1.3. Zařízení staveniště 

Pro účel pokládky podlah bude zapotřebí zbudovat dočasné zařízení staveniště. Při 

budování zařízení staveniště pro potřebu zhotovení podlah je možné vycházet z výkresu 

zařízení staveniště pro hrubou stavbu, viz. výkres E 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Jedná se o 

využití zpevněných ploch pro potřeby skládky sypkých materiálů a palet s dlažbou. 

Vzhledem k osazení obrubníků betonové dlažby do betonu, je nutné umístit na vhodné 

místo míchací centrum s přívodem elektrické energie (230 V pro míchačku betonu) a dodávky 

vody. Přívod vody i elektrické energie bude z objektu administrativní budovy, která v té době 

již bude mít platné revizní zprávy související s odběrem těchto energií.  

Veškeré materiály pro interiérové podlahy budou uloženy uvnitř objektu administrativní 

budovy na místech budoucí pokládky. Objekt bude uzamykatelný a bude zamezen přístupu 

třetích osob. 

Odběr elektrické energie a vody pro účely pokládky interiérových podlah bude rovněž 

z objektu administrativní budovy. 

Popis prací, materiálu a použitých strojů viz. body 3.2., 3.3. a 3.4. 

 

3.1.4. Předání staveniště 

Staveniště se má předávat celé najednou. Musí být volné, všude přístupné, přehledné a 

prosté nároků třetích osob. Zhotovitel převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost 

za vše, co se na staveništi stane. [2] 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště za těchto podmínek: 

- budou zhotoveny skládky sypkých materiálů s rozdělením na jednotlivé frakce 

- budou zhotoveny skládky pro uložení palet 

- staveniště bude obsahovat alespoň jeden krytý uzamykatelný sklad pro uložení strojního 

nářadí a potřeb zhotovitele 

- objednatel vyznačí v objektu možná odběrná místa elektrické energie (230V, 16A, 32A) a 

vody 

- veškeré strojní zařízení, nářadí a pracovní vybavení si zajistí zhotovitel  
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- v případě nutnosti, vybuduje zhotovitel na vlastní náklady rozšíření zařízení staveniště, 

které si poté bude účtovat jako vícepráce a objednatel se zavazuje zaplatit tyto náklady po 

odsouhlasení a převzetí prací 

O předání staveniště se provede protokol a zápis do stavebního deníku. 

 

3.2. Venkovní betonová dlažba 
 

3.2.1. Obecné informace 

Tento technologický postup je navržen a smí být použit pouze pro přístupový chodník do 

objektu a okapový chodníček kolem objektu. Pro jiné konstrukce se může skladba popř. 

samotný postup lišit a je potřeba jej konzultovat s projektantem stavby. 

 

3.2.2. Použitý materiál 

Betonová dlažba BEST KORZO® povrch STANDARD, barva COLORMIX SAHARA, tl. 40 

mm, 40,7 m2 

Obrubník BEST LINEA® 250x1000x80 mm, 7 ks 

Obrubník BEST LIMITA®150x500x50 mm, 139 ks 

Betonové lože PB II – C16/20 pro obrubník LINEA (6,3 m) 0,34 m3 

Betonové lože PB II – C16/20 pro obrubník LIMITA (69,2 m) 2,15 m3 

Štěrkodrť frakce 2-5 mm alt. 4-8 mm, tl. vrstvy 30 mm 

Drcené kamenivo frakce 8-16 mm, tl. vrstvy 50 mm 

Drcené kamenivo frakce 0-63 mm, tl. vrstvy 100 mm 

Suchý křemičitý písek frakce 0-2 mm 

 

 

3.2.3. Podmínky realizace, stavební připravenost pracoviště 

Předpokladem správné funkčnosti plochy kryté betonovou dlažbou je dokonale zhutněná 

spodní stavba a pláň, které svým složením a zpracováním musí odpovídat předpokládanému 

zatížení a geologickým poměrům (modul přetvárnosti 30 MPa). Podkladní vrstvy svým 

složením musí být vodopropustné, aby byl zajištěn odtok povrchové vody až na pláň a tím 

byla splněna charakteristická vlastnost betonové dlažby. Při výjimečném použití 
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nepropustných vrstev u spodní stavby musí být vhodným způsobem zajištěno odvodnění 

spodní stavby (drenáže apod.), aby bylo zabráněno hromadění vody v loži dlážděného krytu. 

[7] 

Zemní pláň (povrch aktivní zóny) na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí splňovat 

všechny požadavky projektové dokumentace, ČSN 73 6133, TKP 4 a TP 170, a to především 

požadavky na zhutnění, únosnost vyjádřenou modulem deformace Edef,2, rovnost povrchu, 

příčný sklon a jiné a musí být vybudována v předepsaném profilu. Dále musí být provedeno 

funkční odvodnění podle projektové dokumentace stavby. 

Pokládání podkladních vrstev na zmrzlou pláň není dovoleno. [4] 

 

3.2.4. Příprava před prováděním 

Zemní pláň musí být upravena a vyčištěna od hrubých nečistot, veškerých organických 

látek (kořeny, větve) a srovnána na úrovni -0,370 m pod úrovní podlahy v 1.NP (+-0,000). 

Pláň pod betonovým ložem v šířce 250 mm u okapového chodníčku a 300 mm u vstupní 

podesty a rampy se srovná na úrovni -0,380 m. 

Podél budoucí dlažby se z venkovní strany nasucho vyskládá řada obrubníků, z důvodu 

rychlejšího odebírání obrubníků při osazování do betonového lože. 

Před osazením se doporučuje přímo na stavbě ověřit skladebné rozměry dlažby vyskládáním 

několika kamenů, včetně doporučených spár. [7] 

 

3.2.5. Optimální složení pracovní čety 

Obrubníky, chodníky a dopravní plochy může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo 

fyzická osoba, která má oprávnění pro provádění těchto stavebních prací (živnostenské listy) a 

musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při jejich provádění podle MP SJ-PK č.j. 

20840/01-120 ve znění pozdějších změn, část II/4 (úplné znění Věstník dopravy č. 18/2008). 

[6] 

Vzhledem k rozsahu betonové dlažby, byli navrženi 4 pracovníci. 2 pokládači a 2 

pomocní pracovníci pro přísun materiálu a zhotovení betonové směsi. 
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3.2.6. Stroje a pracovní pomůcky 

- Zednická lžíce, ocelové hladítko, zednická naběračka 

- Pracovní kolečka pro dopravu betonové směsi 

- Ochranné rukavice, OOPP 

- Metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, 2m a 4m hliníková lať 

- Gumové kladívko, zednické kladívko 

- Lékarnička 

- Vibrační deska s vyšší frekvencí (50-100 Hz) pro hutnění 

- Míchačka betonové směsi 230V 

- Úhlová bruska s diamantovým kotoučem 230 V 

 

3.2.7. Potřeba energií 

- Záměsová voda z vodovodu pro přípravu betonové směsi pro obrubníky 

- Elektrická energie:  230V pro míchačku betonu 

230V pro úhlovou brusku 

 

3.2.8. Pracovní postup 
 

3.2.8.1. FÁZE 1 – osazení obrubníků 

BEST LINEA® (250x1000x80 mm) 

- před samotným kladením obrubníků se přesně pomocí metru, šňůry vodováhy rozměří 

poloha obrubníků. K tomu složí dřevěné kolíky, které upevníme do země v rozích 

betonové dlažby a mezi kolíky natáhneme šňůru, která již bude ve výšce horní hrany 

obrubníků. U okraje budovy zatlučeme zlehka hřebík přímo do zdiva, dbáme přitom na to, 

abychom neporušili svislou hydroizolaci zdiva 

- šířka vstupní podesty, rampy a šířky obrubníku = 1480 mm 

- práci zahájíme rozprostřením zavlhlé betonové směsi pevnosti C16/20 v šířce min. 300 

mm a délce zaručující položení alespoň 2 obrubníků 
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- tloušťka betonového lože pod uloženým obrubníkem musí být alespoň 80 mm, lépe však 

100 mm 

- 1. obrubníky uložíme v rohu vstupní podesty do betonového lože a zarovnáme pomocí 

gumové paličky do šňůry – kontrolujeme správné osazení obrubníku (oblá hrana musí 

směřovat k budoucí dlažbě) 

- další obrubníky klademe s mezerou 5 mm, která se nevyplňuje, tato mezera je nutná 

především z důvodu objemových změn betonu při změnách teploty a dbáme přitom na to, 

aby byl dodržen sklon 0,5% směrem od objektu 

- souběžně s osazováním se provádí betonová opěrka, která z vnější strany obrubníku 

dosahuje výšky max. 110mm (pro pozdější zakrytí ornicí a možnosti růstu vegetace), a 

z vnitřní strany (k budoucí dlažbě) max. do výšky 200 mm obrubníku. 

- poslední okrajové obrubníky zkrátíme na požadovanou délku pomocí úhlové brusky 

s diamantovým kotoučem – dbáme přitom na kolmý a čistý řez a počítáme s 5 mm 

mezerou mezi obrubníky popř. obrubníky a konstrukcí objektu 

- pokládka obrubníků u šikmé rampy ve sklonu 1:16 (6,25%) se provede tak, že se seřízne 

v tomto sklonu obrubník v části, která bude poté usazena do betonu 

- na závěr kontrolujeme rovinnost a svislost obrubníků, kolmost rohů a správné rozměry pro 

pozdější bezproblémové kladení betonové dlažby. 

- prvních 7 dnů po osazení se provádí ošetřování betonu dle ČSN EN 13670, podle 

aktuálních klimatických podmínek musíme čerstvý beton chránit před prudkým slunečním 

svitem popř. deštěm překrytím a rovněž jej vlhčit kropením, po 7 dnech je možné provádět 

podkladní vrstvy betonové dlažby 

BEST LIMITA® (150x500x50 mm) 

- postup je obdobný jako u obrubníků BEST LINEA® 

- před samotným kladením obrubníků se přesně pomocí metru, šňůry vodováhy rozměří 

poloha obrubníků. K tomu složí dřevěné kolíky, které upevníme do země v rozích 

betonové dlažby a mezi kolíky natáhneme šňůru, která již bude ve výšce horní hrany 

obrubníků. U okraje budovy zatlučeme zlehka hřebík přímo do zdiva, dbáme přitom na to, 

abychom neporušili svislou hydroizolaci zdiva 
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- šířka přístupového chodníku a obrubníků = 1500 mm 

- šířka okapového chodníčku a obrubníku = 540 mm 

- práci zahájíme rozprostřením zavlhlé betonové směsi pevnosti C16/20 v šířce min. 250 

mm a délce zaručující položení alespoň 2 obrubníků 

- tloušťka betonového lože pod uloženým obrubníkem musí dosahovat 80 mm 

- 1. obrubníky založíme v rozích do betonového lože a zarovnáme pomocí gumové paličky 

do šňůry – kontrolujeme správné osazení obrubníku (oblá hrana musí směřovat k budoucí 

dlažbě) 

- mezi založenými rohy obrubníků natáhneme šňůru a napneme 

- další obrubníky klademe s mezerou 5 mm, která se nevyplňuje, tato mezera je nutná 

především z důvodu objemových změn betonu při změnách teploty a dbáme přitom na to, 

aby byl dodržen sklon 0,5% směrem od objektu a to včetně přístupového chodníku 

- souběžně s osazováním se provádí betonová opěrka, která je z obou stran obrubníku 

shodná a měla by dosahovat výšky 110 mm od paty obrubníku 

- poslední obrubníky zkrátíme na požadovanou délku pomocí úhlové brusky s diamantovým 

kotoučem – dbáme přitom na kolmý a čistý řez a počítáme s 5 mm mezerou mezi 

obrubníky popř. obrubníky a konstrukcí objektu 

- na závěr kontrolujeme rovinnost a svislost obrubníků, kolmost rohů a správné rozměry pro 

pozdější bezproblémové kladení betonové dlažby 

- prvních 7 dnů po osazení se provádí ošetřování betonu dle ČSN EN 13670, podle 

aktuálních klimatických podmínek musíme čerstvý beton chránit před prudkým slunečním 

svitem popř. deštěm překrytím a rovněž jej vlhčit kropením, po 7 dnech je nejdříve možné 

provádět podkladní vrstvy betonové dlažby 

 

3.2.8.2. FÁZE 2 – podkladní vrstvy 

- na zhutněnou a nepoškozenou pláň se uloží vrstva drceného kameniva frakce 0-63 mm, 

která se zhutní vibrační deskou 
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- po zhutnění musí mít vrstva kameniva předepsanou tloušťku 220 mm u vstupní podesty a 

100 mm u okapového chodníčku a přístupového chodníku 

- u rampy se vrstva kameniva zhutní v požadovaném sklonu 1:16 (6,25%) 

- Pokud dojde před rozprostřením štěrkodrtě k rozbřednutí pláně nebo k poškození pojezdem 

vozidly apod., musí se pláň opětovně upravit a zhutnit [7] 

- na zhutněnou vrstvu kameniva se uloží další vrstva drceného kameniva frakce 8-16 mm, 

která se rovněž zhutní vibrační deskou 

- po zhutnění musí mít vrstva jednotnou tloušťku 50 mm u všech konstrukcí 

- před pokládkou ložní vrstvy se změří nerovnost povrchu, výšky a sklon podkladu, určené 

dokumentací a provedou se případně lokální opravy podkladní vrstvy podle ČSN 73 6131 

- na zhutněnou vrstvu drceného kameniva se uloží kladecí vrstva štěrkodrtě frakce 2-5 mm, 

alternativně lze použít frakci 4-8 mm 

- ložná (kladecí) vrstva musí mít tloušťku 30 mm. Dokonale jednolité lože ve správném 

sklonu se zajistí pomocí latě a vodováhy 

 

3.2.8.3. FÁZE 3 – pokládka betonové dlažby 

BEST KORZO®[7] 

- dláždíme z více palet a z více vrstev najednou, předejde se tak možnému vzniku 

případného kontrastu v podobě barevných rozdílů na vydlážděné ploše 

- postup pokládky je třeba zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy 

- přísun kamenů a jejich pokládka se provádí z již položené dlažby 

- při pokládce je nutné dbát na rovinatost spár, mezi jednotlivými kameny je nutno zachovat 

spáry 3 mm, mezi kamenem a obrubníkem pak 5 mm 

- na lože se klade dlažba v požadované vazbě, při kladení dlažby je nutno dbát, aby nedošlo 

k poškození připraveného lože. Vazbu kamenů ve vrstvě zobrazuje obrázek 5 resp. 6 
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Obr. 5 Vazba kamenů šířky 490mm. (zdroj: [AutoCAD 2005, © 2005 Autodesk]) 
 

Obr. 6 Vazba kamenů šířky 1400 mm. (zdroj: [AutoCAD 2005, © 2005 Autodesk]) 

 
- správné dosednutí dlažby na lože se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno 

- následuje zapískování spár suchým křemičitým pískem frakce 0-2 mm na celou výšku 

kamene 

- zametení plochy 

- provede se řádné vyrovnání dlažby za použití vibrační desky s plastovou podložkou o 

hmotnosti nejvýše 130 kg s odstředivou silou 18 až 20 kN (nesmí být použit hutnící válec) 

- opětovné zapískování a konečné zametení plochy 

- po 1 měsíci od pokládky je písek potřeba opětovně doplnit 

- zhruba 3 měsíce po položení dlažby se nesmí provádět úklid mechanickými stroji, protože 

by došlo k odstranění spárovacího materiálu 
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- položenou plochu lze plně zatížit až po uplynutí doby zrání betonu (28 dnů od data na 

expedičním štítku) 

- po konečném zapískování je možné vnější stranu obrubníků zasypat zeminou, zhutnit a 

zasít vegetaci 

 

3.2.9. Jakost, kontrola kvality 

Žádná konstrukce, vrstva nebo konstrukční část nesmí být zakryta bez souhlasu 

objednatele stavby. Zhotovitel musí umožnit objednateli stavby zkontrolovat jakoukoliv část 

provedených prací, které mají být zakryty, nebo které se dostanou dalším stavebním postupem 

mimo dohled objednatele stavby. Zhotovitel sdělí objednateli stavby plánovaný termín zakrytí 

určité části provedených prací. [5] 

Polohové a výškové umístění obrubníků prefabrikovaných i monolitických musí odpovídat 

dokumentaci. Průběh viditelných hran musí být plynulý bez viditelných nerovností. Přípustné 

odchylky od stanovených požadavků jsou specifikovány v ČSN 73 6131. Odlišné hodnoty 

musí být specifikovány v dokumentaci, případně ZTKP. Rovnost dokončeného povrchu 

chodníků a dopravních ploch se kontroluje v podélném směru a u ploch v libovolném směru 

latí délky 4,0 m a v příčném směru latí délky 2 m, podle ČSN 73 6175. Hloubka nerovností 

pod volně položenou latí nesmí překročit příslušné hodnoty podle ČSN 73 6121, ČSN 73 

6122, ČSN 73 6123-1, ČSN 73 6131 a kap. 6, 7, 8 a 9 TKP. Odchylka příčného sklonu 

předepsaného dokumentací nesmí být větší než 0,5 %, v žádném případě však nesmí dojít k 

vytváření kaluží (musí být zajištěn odtok vody). Dlážděné kryty chodníků a dopravních ploch 

musí vyhovovat podmínkám stanoveným ČSN 73 6131. Odchylka tloušťky krytových a 

ložních vrstev nesmí překročit hodnoty předepsané příslušnou ČSN a TKP, podle které byla 

vrstva zřízena. [6] 

 

3.2.10. Opatření k zajištění pracoviště po dobu kdy se na něm nepracuje 

V době, kdy se na pracovišti neprovádí pracovní činnost, je nutné zabránit vniknutí 

nepovolaným osobám na pracoviště. Pracovní plocha musí být ohraničena dřevěnými nebo 

ocelovými stojkami s výstražnou fólií, popř. zábradlím, opatřeným cedulí ZÁKAZ VSTUPU. 
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V případě narušení připravených podkladních vrstev pro pokládku je nutné tyto nedostatky 

před zahájením prací odstranit. 

 

3.2.11. Opatření při pracích za mimořádných podmínek 

Teplota čerstvého betonu při výrobě, dopravě a zpracování nesmí být nižší než +5 °C. 

Optimální teplotní podmínky pro pokládku betonu jsou při teplotě ovzduší v rozmezí +5 °C až 

+25 °C. Pokud teplota při pokládce klesne pod +5 °C a při ošetřování pod 0 °C nebo překročí 

+30 °C, je třeba provést zvláštní opatření (např. použití přísad) a k tomu zhotovitel zpracuje 

technologický předpis, který před zahájením prací předloží k odsouhlasení objednateli stavby. 

[6] 

Dlažbu do lože z nestmelených materiálů lze provádět pouze tehdy, neklesne-li noční i 

denní teplota pod bod mrazu a současně za podmínky, že podklad, na který je kladena, není 

promrzlý. [6] 

 

3.3. Keramická dlažba 
 

3.3.1. Obecné informace 

Tento technologický postup je navržen pro místnosti s keramickou dlažbou v objektu 

administrativní budovy. Skladba podlahy se může lišit vzhledem k tomu, kde se nachází 

místnosti s mokrým procesem. V těchto místnostech byla skladba navíc doplněna 

hydroizolační stěrku. Rovněž v místnostech 2.NP byla použita jiná kročejová izolace oproti 

ostatním místnostem v objektu z důvodu tenčí skladby podlahy a nižších nároků na tepelně-

izolační vlastnosti podlahy. 

Technologický postup je navržen pro tyto místnosti: 

1.PP: 001 chodba+schodiště, 002 úklidová místnost, 003 archiv, 004 sklad OOPP, 005 

kotelna, 006 sklad náhradních dílů 

1.NP: 101 chodba+schodiště, 104 kuchyňka, 110 WC ženy, 111 WC muži, 112 úklidová 

místnost 

2.NP: 201 chodba+schodiště, 203 kuchyňka, 208 WC ženy, 209 WC muži, 210 úklidová 

místnost 
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3.3.2. Použitý materiál 

Keramická dlaždice RAKO-TAURUS GRANIT 300x300x9 mm, povrch standardní, barevný 

odstín: kombinace 74 S Gobi, 80 S Oaza 

Keramický sokl RAKO-TAURUS GRANIT, barevný odstín TSAJB080 

Keramická schodovka TAURUS-RAKO GRANIT 298x298x9 mm, barevný odstín 80 S Oaza 

Vysoce zušlechtěné hyperflexibilní lepidlo LBCS AD 570 

Flexibilní spárovací hmota LBCS GF BIO, barevný odstín 113 Jasmine 

Trvale pružný tmel LBCS SI-sanitar, barevný odstín 113 Jasmine 

Podkladní separační provazec PES tl. 4 mm 

Hydroizolační stěrka LBCS SE1 ve dvou vrstvách 

Těsnící pásek LBCS SE5 100 mm 

Penetrační nátěr LBCS PE 202, 0,20 l/m2 

Samonivelační anhydritový potěr CEMIX 25 

Separační PE fólie pro lité podlahy CEMIX 

Podlahový polystyren STYROFLOOR T4 (40 mm) 

Podlahový polystyren EPS STYROTHERM Plus 100 (80 mm) 

Mirelonová dilatační páska 5/80 

 

3.3.3. Podmínky realizace, stavební připravenost pracoviště 

Pracoviště: 

Před samotným prováděním hydroizolační vrstvy je potřeba aby podklad (v tomto případě 

betonová deska keramického stropu resp. hydroizolační pás v místnostech na terénu) měl již 

plnou únosnost a všechny mechanické vlastnosti deklarované výrobcem. Na zdivu, kde je 

navržena, již musí být provedena omítka v potřebné tloušťce a kvalitě. 

Podklady: 

Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina. 

Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, jako jsou prohlubně ve spárách zdiva, otvory 

v maltě, nebo výlomky větší než 5mm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. Na plné a dobře 

vyspárované zdivo není třeba nanášet omítku. Vlivem pórů v podkladu může docházet ke 

tvorbě puchýřů. Tato místa je třeba špachtlí zaplnit. 

Je třeba dbát na to, aby podklad byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad 

musí být dostatečně suchý, bez známek vlhkosti nebo kaluží. 
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Chybějící části, poškozený beton a omítka, stejně tak jako trhliny o otvory musí být 

vyspraveny. 

Hydroizolační pásy (na podkladním betonu) musí být kvalitně nataveny, nikde nesmí 

odstávat okraje pásu popř. se tvořit duté puchýře. V případě nalezení nekvalitně nataveného 

nebo poškozeného pásu, je před pokládkou tepelně-izolační vrstvy nutno tyto chyby odstranit 

a poškozená místa nově zaizolovat. 

 

3.3.4. Potřeba energií 

Elektrická zásuvka (16A, 230 V) pro elektrické míchadlo a elektrickou řezačku dlaždic a 

ruční tavnou řezačku s odporovým nožem. Míchací centrum nemusí být v místnosti, ve které 

proběhne samotná pokládka skladby podlahy.  

Pro směšovací pumpu SMP FE 100 je potřeba přípojka elektrické energie 5x32A (jištění 

3x32A) 

 

3.3.5. Příprava tekutých směsí 

Penetrační nátěr LBCS PE 202 – Jedná se o bezrozpouštědlovou, vodou ředitelnou 

polymerní disperzi s obsahem minerálních přísad. Vzhledem k podkladu – anhydritový potěr, 

se penetrační nátěr před použitím naředí s vodou v poměru 1: 2. Spotřeba koncentrované 

penetrace činí 0,20 l/m2. Naředěnou směs je potřeba důkladně promísit. [8] 

Samonivelační anhydritový potěr CEMIX 25 – Suchá směs se rozmíchá pomocí 

směšovací pumpy SMP FE 100 uzpůsobené pro tento druh práce. [10] 

Hydroizolační stěrka LBCS SE1 – Před použitím se hydroizolace opatrně promíchá. 

Nijak se neředí. [8] 

Hyperflexibilní lepidlo LBCS AD 570 – Před použitím se suchá pytlovaná směs vsype 

do předepsaného množství vody: 5 – 5,5 l na jeden pytel (25 kg) a důkladně se rozmíchá 

rychloběžným míchadlem tak, aby vznikla hladká jednolitá hmota. Poté se nechá odležet a cca 

po 5 minutách se směs znovu krátce promíchá. [8] 

Spárovací hmota LBCS GF BIO – Před použitím se suchá pytlovaná směs vsype do 

předepsaného množství vody: 0,28 – 0,31/kg a promíchá se míchadlem při pomalých 
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otáčkách do homogenní hmoty. Po 5 minutách odležení hmotu znovu krátce promícháme. Při 

rozmíchávání je nutné dodržet stále stejný poměr vody, aby nedošlo k barevným rozdílům. [8] 

Vyhlazovací roztok Finisher (07.83) – Koncentrovaný roztok ředíme s vodou v poměru 

1 - 3 díly roztoku na 100 dílů vody [9] 

 

3.3.6. Optimální složení pracovní čety 

Kompletní skladbu keramické dlažby může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická 

osoba,která má oprávnění pro provádění těchto stavebních prací(živnostenské listy) a musí 

prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při jejich provádění. [6] 

Vzhledem k rozsahu keramické dlažby, byly navrženy 2 pracovní čety po 2 pracovnících. 

Předpokládá se, že každá četa bude pracovat v samostatných místnostech, kladení dlažby je 

možné pouze v jednom směru. 

 

3.3.7. Stroje a pracovní pomůcky 

Před započetím prací si připravíme: 

- ochranné kryty proti znečištění sousedních ploch, papírové lepicí pásky 

- pravítko min. délky 1m, sada štětců, špachtle, zubová stěrka, hladítko, zednická lžíce, 

váleček, ocelové rastrové hladítko 

- neoprenové hladítko, molitanové hladítko 

- ochranné rukavice 

- metr, pásmo, šnůrovačka, vodováha 

- vylamovací nůž 

- lékárnička 

- čištění v čerstvém stavu vodou, po zaschnutí výrobkem CL 802 – odstraňovač 

cementových skvrn 

- mechanické rychloběžné míchadlo s metlou 

- směšovací pumpa pro lité podlahy SMP FE 100, pěchovací tyč 

- elektrická řezačka dlaždic 

- ruční tavná řezačka s odporovým nožem na polystyren 

- vyhlazovací roztok Finisher, rozprašovač 
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3.3.8. Pracovní postup 
 

3.3.8.1. FÁZE 1 – pokládka zvukově a tepelně izolačních desek a dilatační pásky 

- v objektu byly navrženy 2 druhy podlahových desek: podlahový polystyren 

STYROFLOOR T4 pro tloušťku izolační vrstvy 40 mm (místnosti 201 chodba+schodiště, 

203 kuchyňka, 208 WC ženy, 209 WC muži, 210 úklidová místnost) a podlahový 

polystyren EPS STYROTHERM Plus 100 pro tloušťku izolační vrstvy 80 mm (místnosti 

001 chodba+schodiště, 002 úklidová místnost, 003 archiv, 004 sklad OOPP, 005 kotelna, 

006 sklad náhradních dílů, 101 chodba+schodiště, 104 kuchyňka, 110 WC ženy, 111 WC 

muži, 112 úklidová místnost) 

- postup kladení dílců je pro oba typy izolačních desek stejná (plošné rozměry obou desek 

500x1000 mm) 

- před samotným kladením podlahových izolačních dílců se natáhne mirelonová dilatační 

páska podél obvodových stěn a po obvodu všech konstrukcí, prostupujících potěrovou 

vrstvou (např. instalace) 

- u podlah s polystyren STYROFLOOR T4 tl. 40 mm postačí jedna páska výšky 80 mm, u 

podlah s polystyrenem EPS STYROTHERM Plus 100 tl. 80 mm se umístí 2 pásky nad 

sebe. Po zatvrdnutí anhydritového potěru se přebytečná část pásky odřízne 

- přichycení hřebíčky nebo sponkami se provádí nad projektovanou niveletou povrchu 

anhydritového potěru z důvodu eliminace vzniku zvukových mostů mezi potěrovou 

vrstvou a obvodovými stěnami 

- v rozích místností dbáme na to, aby mirelonová páska doléhala ke stěnám a netvořily se 

vlnky 

- v případě potřeby nebo při ukončení pokládky se páska seřízne v kolmém směru pomocí 

nože 

- pokládka izolačních desek na připravený podklad (viz. bod 3.3.3.) začíná od levého 

protilehlého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti 

- dílce se kladou na sucho na sraz, seříznutí se z důvodu čistého řezu a čistoty pracoviště 

provede pomocí ruční tavné řezačky 
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- v navazujících řadách se dílce pokládají s přesahem min. 250 mm, nejmenší šířka přířezu 

smí být 250 mm viz. obr. 7 

- spáry u dílců by neměly probíhat prostorem dveří 

Obr. 7 Postup pokládky izolačních dílců. (zdroj: [Suché podlahy Rigidur, 2011Rigips, s.r.o.]) 

 

3.3.8.2. FÁZE 2 – samonivelační anhydritový potěr 

- před nanášením anhydritového potěru se na připravený podklad z polystyrénových dílců 

položí separační PE fólie pro lité podlahy CEMIX 

- u zdí necháváme svislý přesah alespoň 80 mm (největší vrstva anhydritu bude mít 52 mm), 

z důvodu svislého přidržení fólie u zdi je možné okraje přilepit ke zdivu pomocí papírové 

lepící pásky, která se po nanesení anhydritu odstraní 

- pokládáme bez záhybů a v kontaktu s obvodovou mirelonovou dilatací 

- překrytí fólií přes sebe je min. 50 mm, spoje se přelepí lepicí páskou 

- až po nanesení anhydritového potěru se zbytky přesahující části fólie odříznou nožem 

- před samotným nanášením potěru si v místnostech na svislých konstrukcích vyznačíme 

nivelizační značky pro správnou tloušťku anhydritu 

- nanášení potěru probíhá pomocí směšovací pumpy SMP FE 100, viz. obr. 8 

- správnou konzistenci materiálu zajistíme před zahájením aplikace rozlivovou zkouškou. 

Z ústí hadice se odebere vzorek směsi, kterým naplním rozlivný kužel Hagermann-
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Trichter(dle ČSN EN 1015-3 výška 60 mm, horní vnitřní průměr 70 mm, spodní vnitřní 

průměr 100 mm), umístěný na rovné, hladké podložce. Po jeho zvednutí se má směs 

s optimální konzistencí rovnoměrně roztéci do tvaru kruhového koláče o průměru 230 – 

250 mm. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Počáteční zkoušku provádíme 

s ústí hadice, která je nejblíže stroji (kvůli ztrátám). Konzistenci nastavujeme od hustšího 

stavu směrem k optimální [10] 

- potěr se nanáší v pracovní ploše rovnoměrně, s ústím hadice co nejblíže k povrchové 

hladině 

- nedoporučuje se pokládání hadice na podklad a rozhrnování potěru z jednoho místa 

- po dosažení potřebné tloušťky - 52 mm v místnostech 001, 002, 003, 004, 005 a 006 

     - 50 mm v místnostech 101, 104, 110, 111, 112 

     - 40 mm v místnostech 201, 203, 208, 209, 210 

se potěr pomocí pěchovací tyče homogenizuje, zarovná a odvzdušní 

- úprava se provádí nejdříve v jednom směru, kdy se potěr vyrovnává krátkými vibračními 

pohyby v celé tloušťce a následně se v kolmém směru jemně zarovnává vibrací pouze 

v horní polovině své tloušťky 

- při přerušení práce na více než 30 minut se znovu musí vyčistit stroj i hadice 

- při zajištění průměrných klimatických podmínek prostředí (20°C a 50% relativní vlhkosti) 

vysychá potěrová vrstva do tloušťky 4 cm přibližně 1 cm za týden. Při větších tloušťkách 

se rychlost vysychání zpomaluje a každý další 1 cm tloušťky prodlužuje vysychání o 2 

týdny. V této době není možné pokládat na anhydritový potěr další podlahové vrstvy[10] 

Obr. 8 Směšovací pumpa SMP FE 100. (zdroj: [www.cemix.cz]) 
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3.3.8.3. FÁZE 3 – penetrační nátěr a hydroizolační stěrka 

Pouze pro místnosti 104, 110, 111, 112, 203, 208, 209, 210 

- z důvodu středně nasákavé podkladní vrstvy (anhydritový potěr) byl před nanášením 

hydroizolační směsi navržen penetrační nátěr LBCS PE 202 

- příprava penetrační směsi viz. bod 3.3.5. 

- před samotným nanášením hydroizolačních vrstev si vyznačíme na stěnách výšku 

hydroizolační vrstvy 300 mm nad úrovní anhydritové vrstvy pomocí metru, šňůrovačky a 

vodováhy 

- následuje přelepení této linky samolepící papírovou páskou, aby nedošlo ke znečištění 

zdiva penetrací a následnou hydroizolační směsí nad touto výškou. Rovněž provedeme 

oblepení všech ploch, které nemají přijít do styku s hydroizolačními vrstvami 

- před nanášením penetrace musí být podklad suchý, pevný, zbavený prachu a uvolněných 

částí 

- penetrace se na podklad nanáší rovnoměrně pomocí štětce nebo válečku 

- nejdříve se provede nátěr svislých ploch do výšky 300 mm nad úrovní anhydritového 

potěru 

- následuje nátěr vodorovné plochy podlahy ve směru od nejvzdálenějšího místa místnosti 

ke dveřím z důvodu pozdější chůze po čerstvém nátěru 

- provádění hydroizolační vrstvy je možné až po dokonalém zaschnutí penetračního nátěru 

- příprava hydroizolační směsi viz. bod 3.3.5. 

- hydroizolační stěrka LBCS SE1 se nanáší ve dvou vrstvách (2x0,8 mm), pro zvýšení 

jistoty provedení druhého nátěru se výrobek dodává ve dvou barevných odstínech – pro 1. 

nátěr béžový, pro druhý nátěr zelený [8] 

- vrstva hydroizolační stěrky se nanáší hladítkem, válečkem nebo štětcem 

- nanášení začínáme v nejvzdálenějším rohu od vstupu do místnosti 
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- souběžně nanášíme stěrku na svislou stěnu do výšky 300 mm a na podlahu, kontrolujeme, 

zda došlo k dokonalému spojení hydroizolační směsi v rozích (hranici nanášení nám určuje 

papírová páska, která byla nalepena již před prováděním penetračního nátěru) 

- postupujeme rovnoměrně z jednoho místa tak, aby nanášená vrstva na sebe neustále 

navazovala a nedocházelo k nanášení čerstvé hydroizolační směsi na již zasychající 

hydroizolaci. Rovněž nezahajujeme práci z více míst v místnosti s pozdějším spojením 

- na jeden záběr je potřeba zhotovit celou místnost 

- před zaschnutím 1. nátěru se vyztuží rohy těsnícím páskem LBCS SE 5 šířky 100 mm 

- pásky se jednoduše vlepují do čerstvého nátěru tak, aby šířka pásky na podlaze odpovídala 

šířce na svislé stěně 

- po zatlačení pásky do hydroizolace se páska ještě jednou přestěrkuje 

- po proschnutí 1. nátěru je nutné provést 2. nátěr – pochůznost při 20 °C je po 10-15 

hodinách [8] 

- postup je stejný jako u 1. nátěru 

- po proschnutí 2. nátěru je možno odstranit papírové krycí pásky 

- pokládka keramické dlažby je možná až po dokonalém proschnutí hydroizolační stěrky, 

nejdříve však po 24 hodinách 

 

3.3.8.4. FÁZE 4 – pokládka keramické dlažby a keramického soklu 

- k lepení dlaždic využijeme vysoce zušlechtěné hyperflexibilní lepidlo LBCS AD 570, 

příprava viz. bod 3.3.5. 
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- plán položení dlažby, viz. obr. 9 

Obr. 9 Plán položení dlažby. (zdroj: [AutoCAD 2005, © 2005 Autodesk]) 

- před samotným kladením dlažby si vždy přesně rozměříme místnost a zjistíme, zda 

protilehlé stěny jsou rovnoběžné. Vzhledem k různým velikostem a tvarům místností 

v budově si každou místnost rozpočítáme tak, aby byla dlažba rovnoměrná a zbylé dořezy 

dlažby byly na všech stranách místnosti stejně velké 

- kladení zahajujeme v nejvzdálenějším rohu z pohledu od vstupu do místnosti 

- lepidlo nanášíme zubovým hladítkem tak, aby hladítko svíralo s podkladem úhel 60-70°, 

na plochu asi 1 m2, neboť musíme pracovat po menších plochách, aby lepidlo nezasychalo 

(otevřený čas lepidla) 

- kladení zahajujeme jednobarevným pásem po obvodu místnosti z dlaždic odstínu 80 

S OAZA 

- každou položenou dlaždici přitlačíme k podkladu dlaní, je možno využít i gumové paličky 

- stejnou šířku spár zajišťujeme spárovými kříži 

- pomocí vodováhy kontrolujeme, zda jsou dlaždice uloženy v rovině. Není-li tomu tak, 

musíme okamžitě špatně položenou dlaždici vyjmout, přidat (ubrat) lepidlo a dlaždici 

položit znovu 

- zároveň s kladením obvodového pásu dlaždic lepíme i keramický sokl 
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- před lepením soklu položíme na již uloženou dlažbu distanční křížky tl. 3 mm 

- keramický sokl lepíme tak, že lepidlo stěrkou rozprostíráme přímo na rubovou stranu soklu 

- soklovou dlaždici pak přitlačíme ke zdi tak, aby doléhala na distanční křížky a vytvořila se 

tak rovnoměrná spára pro pozdější aplikaci trvale pružného tmelu 

- dbáme na to, aby svislá spára mezi soklovými dlaždicemi přecházela do spáry dlažby 

- rovinnost soklu zajistíme vodováhou 

- následuje kladení dlaždic diagonálně k obvodovému pásu. Diagonální plocha bude složena 

z kombinace dlaždic barevného odstínu 80 S OAZA a 74 S GOBI 

- kladení diagonální plochy zahajujeme úhlopříčně rozříznutou dlaždicí. Rozměr odřezku 

jsme si stanovili na začátku při rozměřování místnosti. K přesnému a kvalitnímu řezu 

využijeme elektrickou řezačku obkladů a dlaždic, docílíme tak minima nekvalitních 

odřezků 

- po položení plochy pokryté lepidlem naneseme lepidlo na sousední plochu a můžeme 

pokračovat 

- při ukončování plochy dláždění bude potřeba doříznout zbylé dlaždice do diagonální 

plochy. Vzhledem k tomu, že jsme si na začátku pokládky místnost rozměřili, tak by 

dořezy dlaždic měly být stejné jako na začátku dláždění 

- vzhledem k tomu, že nebylo použito podlahové topení a tudíž nebude docházet 

k abnormální tepelné roztažnosti, bude dilatace podlah mezi místnostmi provedena pouze 

v prostoru zárubní 

- dilatace se provede tak, že rovnoběžná spára mezi zárubněmi se při spárování vyplní trvale 

pružným silikonovým tmelem 

- před spárováním se odstraní veškeré distanční křížky a spáry se důkladně vyčistí 

- spárování dlažby a soklu je možné nejdříve po 2-3 dnech 

- čištění dlažby se u čerstvého lepidla provádí molitanovým hladítkem a čistou vodou, 

zatvrdlé lepidlo se odstraňuje mechanicky. Menší nánosy lze odstranit speciálním čisticím 

prostředkem CL 802 [8] 
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3.3.8.5. FÁZE 5 - Spárování 

- spárování se provede flexibilní spárovací hmotou LBCS GF BIO, příprava hmoty viz. bod 

3.3.5. 

- spárovací hmotou nespárujeme dilatační spáry ani vodorovnou spáru mezi dlažbou a 

soklem 

- rozmíchaná spárovací malta se do spáry nanáší diagonálně neoprenovým hladítkem tak, 

aby spára byla zcela zaplněna 

- ukončovací spára nad soklem se nanáší rovněž neoprenovým hladítkem popř. špachtlí 

- po zavadnutí se spáry uhladí vlhkou houbou 

- po vyformování dokonalého povrchu spárovací hmoty necháme opět zavadnout 

- následuje finální omytí pomocí molitanového hladítka a houby pouze čistou vodou 

- nakonec do dilatačních spár a spár mezi soklem a dlažbou vtlačíme podkladní separační 

provazec PES tl. 4 mm. Provazec je úměrně větší než šířka spáry z důvodu nežádoucího 

přilnutí následně aplikovaného silikonu na dno spáry 

- provazec odvineme, naměříme potřebnou délku a odřízneme. Poté aplikujeme přímo do 

připravené spáry tak, aby nad ním vznikl vhodný prostor pro aplikaci pružného 

silikonového tmelu 

- před aplikací silikonového tmelu se z důvodu opticky dokonalých spár okraje spáry olepí 

krycí páskou 

- trval pružný silikonový tmel LBCS SI-sanitar zatlačíme do spáry tak, aby nevznikly 

vzduchové dutiny. Spára se beze zbytku vyplní [8] 

- stažení těsnící hmoty se provádí stěrkou vhodného tvaru 

- odstraníme krycí pásky 

- rozprašovačem se nanese vyhlazovací roztok Finisher a provede vyhlazení dříve, než dojde 

k vytvoření nelepivého povrchového filmu [9] 

- silikon lze zatěžovat vodou a mechanicky až po ukončení vulkanizace (2-4 mm za 24 hod.) 

[9] 
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3.3.8.6. FÁZE 6 - Obkládání schodiště pomocí schodovky 

- schodiště obkládáme keramickou schodovkou RAKO-TAURUS GRANIT v barevném 

odstínu 80 S Oaza 

- podstupnice bude tvořena keramickou dlaždicí RAKO-TAURUS GRANIT v barevném 

odstínu 74 S Gobi 

- před započetím obkládacích prací odstraníme z monolitického betonového schodiště hrubé 

nečistoty a vystupující kusy betonu pomocí ocelového rastrového hladítka. Beton poté 

očistíme od prachu a jemných nečistot 

- šířka všech schodišť v budově byla navržena 1200 mm, tudíž při rozměrech dlažby a 

schodovky298x298x9 není potřeba dlaždici řezat, podstupnice se zkrátí na požadovanou 

velikost podle přesnosti a kvality vybetonovaného schodiště 

- obkládání zahajujeme na nejvyšším výstupním stupni schodišťového ramene a postupně 

klesáme až k nástupnímu stupni 

- před zahájením pokládky si nejdříve stupeň rozměříme a podle přesnosti betonáže stupně 

pak zvolíme tloušťku vysoce zušlechtěného hyperflexibilního lepidla LBCS AD 570 

- nejdříve obkládáme podstupnici. Výšku stupně si předem rozměříme a dlaždici seřízneme 

na požadovanou velikost pomocí elektrické řezačky obkladů a dlaždic 

- na seříznutou dlaždici naneseme zednickou lžící lepidlo a přitlačíme ji k podstupnici tak, 

aby seříznutá hrana přiléhala ke stupnici nižšího stupně (bude zakryta schodovkou nižšího 

stupně) 

- rovinatost podstupnice kontrolujeme vodováhu nebo latí 

- následuje kladení schodovky  na stupnici. Schodovky není třeba nijak řezat ani upravovat. 

Na schodovku naneseme zednickou lžící lepidlo a přitlačíme ji dlaní ke stupnici tak, aby 

překrývala dlaždice na podstupnici. Pro vyrovnání můžeme použít také gumové paličky. 

Rovněž kontrolujeme, zda je schodovka umístěna oblou hranou směrem k hraně schodu 

- takto postupujeme až k nejnižšímu schodu schodišťového ramene 

- spárování schodiště je možné nejdříve po 2-3 dnech, v těchto dnech musíme zabránit 

vstupu všem osobám do prostoru schodiště 
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- postup spárování je stejný jako u dlažby RAKO-TAURUS GRANIT, viz. FÁZE 5 

 

3.3.9. Jakost, kontrola kvality 

Samonivelační anhydritový potěr CEMIX 25 [10] 

Čerstvě aplikovaný potěr se chrání v prvních 48 hodinách před působením sálavého tepla 

z topidel a slunečního svitu. Taktéž se brání průvanu a nadměrným otřesům objektu. Tepelně 

vlhkostní podmínky nesmí vést ke vzniku rosného bodu a odkapávání zkondenzované 

vlhkosti (např. z kovových konstrukcí) na povrch potěrové vrstvy. 

Potěr je pochozí 24 hodin od aplikace a dle vysychání dosahuje třetí den od aplikace již 

cca 75% deklarovaných pevností. Přesto se nedoporučuje v průběhu 1. týdne od aplikace 

zatěžovat, zejména plovoucí potěry na tepelné izolaci pojezdem lehké stavební mechanizace 

(kolečka, vozíky) ani zvýšeným lokálním zatížením (práce na žebřících, skladování 

stavebního materiálu apod.) Do pokládky podlahového krytu se povrch potěru chrání před 

zvýšeným namáháním abrazí a otlukem způsobeným např. posunem a pádem břemen. 

Po 48 hodinách od aplikace se začne s intenzivním větráním objektu. Dovolují-li to vnější 

klimatické podmínky, ponechejte otevřená okna a dveře a dle možností se použije též nucená 

ventilace. Při nepříznivých vnějších podmínkách se zapne vytápění a zajistí min. 5x denně 

nárazové intenzivní větrání. Na potěru se neponechávají dočasné podlahové kryty (papírové 

kartony, dřevěné desky apod.) a neskladují materiály a předměty, které brání rovnoměrnému 

vysychání v ploše. 

Penetrační nátěr LBCS PE 202 

Neustále kontrolujeme celistvost nátěru, nikde nesmí být nenatřená místa nebo naopak 

kaluže penetrační směsi. 

Hydroizolační stěrka LBCS SE1 

Hydroizolační vrstva musí být celistvá a vodotěsná. Přes 2. zelený nátěr nesmí vystupovat 

1. béžový nátěr. Před nanášením 2. nátěru je nutno zkontrolovat, zda všechny rohy byly 

vyztuženy těsnícím páskem LBCS SE5. Při kontrole provádění musí být každá vrstva, než 

bude zakryta další vrstvou, řádně převzata. 
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Keramická dlažba RAKO-TAURUS GRANIT 

Kontrolujeme rovinnost dlažby pomocí vodováhy nebo dvoumetrové latě. Spáry musí být 

rovnoběžné a stejně široké. V dlažbě se nesmí nacházet dutá místa ve spárách. Rovněž 

kontrolujeme kvalitu spár vyplněných trvale pružným silikonovým tmelem. 

 

3.3.10. Opatření k zajištění pracoviště po dobu kdy se na něm nepracuje 

Keramická dlažba je plně pochozí až po 2-3 dnech. V té době, pokud na ní neprobíhají 

obkládačské práce, musíme zajistit opatření proti vniknutí osob. Vstupy do místností 

s dlažbou se zajistí buďto mechanicky (dveře, dřevěná provizorní zábrana) nebo pomocí 

vytyčovací pásky a nápisu ZÁKAZ VSTUPU. 

 

3.3.11. Opatření při pracích za mimořádných podmínek 

Samonivelační anhydritový potěr CEMIX 25 lze zpracovávat pouze za teplot v rozmezí 

+5 °C až +30 °C (platí pro aplikovaný materiál, podklad i okolní prostředí). Při nižších a 

vyšších teplotách hrozí negativní následky pro aplikační a funkční vlastnosti materiálu. [10] 

Penetrační nátěr PE 202 lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu v rozmezí 

+5 °C až +30 °C. Při očekávaných mrazech nepoužívat. [8] 

Hydroizolační stěrka SE1 lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu v rozmezí 

+5 °C až +30 °C. Nižší teploty a vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí a 

zatížitelnosti. Při očekávaných mrazech nepoužívat. [8] 

Vysoce zušlechtěné hyperflexibilní lepidlo AD 570 lze zpracovávat pouze za teploty 

vzduchu a podkladu v rozmezí nad +5 °C (max. +30 °C, vyšší teploty zkracují otevřený 

čas).Při očekávaných mrazech nepoužívat. [8] 

Flexibilní spárovací hmota LBCS GF BIOlze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a 

podkladu v rozmezí nad +5 °C.Při očekávaných mrazech nepoužívat. [8] 

Trvale pružný silikonový tmel LBCS SI-sanitarlze zpracovávat pouze za teploty vzduchu 

a podkladu v rozmezí +5 °C až +40 °C. Při očekáváných mrazech nepoužívat. Nelze používat 

v prostorech bez přístupu vzduchu, jelikož pro své zreagování potřebuje vzdušnou vlhkost.[8] 

 



Bakalářská práce 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

64 
 

3.4. Dubová dřevěná podlaha masivní 
 

3.4.1. Obecné informace 

Tento technologický postup je navržen pro místnosti s dřevěnou dubovou podlahou 

v objektu administrativní budovy. Skladba podlahy se může lišit z důvodu nižších nároků na 

tepelně-izolační vlastnosti v místnostech 2.NP, kde byla použita jiná kročejová izolace oproti 

ostatním místnostem v objektu. 

Technologický postup je navržen pro tyto místnosti: 

1.NP: 102 vrátnice, 103 živočišná výroba, 105 finanční oddělení, 106 pokladna, 107 

mzdová účtárna, 108 nákupčí, 109 půda a pozemky 

2.NP: 202 rostlinná výroba, 204 hlavní ekonom, 205 sekretariát, 206 ředitel, 207 doprava, 

211 přidružená výroba 

 

3.4.2. Použitý materiál 

Dubová dřevěná podlaha masivní 20x70x500 mms perem a drážkou po 4 stranách, tmelená, 

broušená, barva tónovacího oleje: červenohnědá  

Lišta podlahová dřevěná dubová 28x28 mm lepená 

Olejovo-vosková kombinace přírodních olejů a vosků MAGIC OIL 2K COLOR, 

červenohnědá, 25-50 ml/m2 

Spárovací tmel ALLKITT PALLMANN, 80-120 ml/m2 

Lepidlo na podlahové lišty DEN BRAVEN – MAMUT GLUE 

Parketové lepidlo UZIN MK200 – 1K 

Rozpouštědlová penetrace UZIN PE 317, 200 g/m2 

Samonivelační anhydritový potěr CEMIX 25 

Separační PE fólie pro lité podlahy CEMIX 

Podlahový polystyren STYROFLOOR T4 (40 mm) 

Podlahový polystyren EPS Styrotherm plus 100 (80 mm) 

Mirelonová dilatační páska 5/80 
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3.4.3. Podmínky realizace, stavební připravenost pracoviště 

Pracoviště: 

Před samotným prováděním hydroizolační vrstvy je potřeba aby podklad (v tomto případě 

betonová deska keramického stropu resp. hydroizolační pás v místnostech na terénu) měl již 

plnou únosnost a všechny mechanické vlastnosti deklarované výrobcem. Na zdivu, kde je 

navržena, již musí být provedena omítka v potřebné tloušťce a kvalitě. 

Podklady: 

Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina. 

Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, jako jsou prohlubně ve spárách zdiva, otvory 

v maltě, nebo výlomky větší než 5mm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. Na plné a dobře 

vyspárované zdivo není třeba nanášet omítku. Vlivem pórů v podkladu může docházet ke 

tvorbě puchýřů. Tato místa je třeba špachtlí zaplnit. 

Je třeba dbát na to, aby podklad byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. Podklad 

musí být dostatečně suchý, bez známek vlhkosti nebo kaluží. 

Chybějící části, poškozený beton a omítka, stejně tak jako trhliny o otvory musí být 

vyspraveny. 

Hydroizolační pásy musí být kvalitně nataveny, nikde nesmí odstávat okraje pásu popř. se 

tvořit duté puchýře. V případě nalezení nekvalitně nataveného nebo poškozeného pásu, je 

před pokládkou tepelně-izolační vrstvy nutno tyto chyby odstranit a poškozená místa nově 

zaizolovat. 

 

3.4.4. Potřeba energií 

Elektrická zásuvka (16A, 250 V) pro elektrickou válcovou brusku popř. rotační brusku na 

dřevo, elektrickou přímočarou nebo okružní pilu a ruční tavnou řezačku s odporovým nožem. 

Míchací centrum nemusí být v místnosti, ve které proběhne samotná pokládka skladby 

podlahy.  

Pro směšovací pumpu SMP FE 100 je potřeba přípojka elektrické energie 5x32A (jištění 

3x32A) 

Voda pro umytí míchadla, popř. rukou pracovníků. Nakládání se znečištěnou vodou viz. 

bod 3.5. 
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3.4.5. Příprava tekutých směsí 

Samonivelační anhydritový potěr CEMIX 25 – Suchá směs se rozmíchá pomocí 

směšovací pumpy SMP FE 100 uzpůsobené pro tento druh práce. [10] 

Rychleschnoucí rozpouštědlová penetrace UZIN PE 317 – Nádoba se před 

upotřebením nechá aklimatizovat na prostorovou teplotu v místě nanášení min. 24 hodin 

předem. Následně se musí dobře protřepat a obsah přelít do čisté nádoby. [11] 

Parketové lepidlo UZIN MK 200 – Nádoba se před upotřebením nechá aklimatizovat na 

prostorovou teplotu v místě nanášení min. 24 hodin předem. Po otevření se stáhne z povrchu 

ochranná fólie a případně vytvořený povlak se odstraní. Nemíchá se. [11] 

Spárovací tmel ALLKITT PALLMANN – Nádoba se před upotřebením nechá 

aklimatizovat na prostorovou teplotu v místě nanášení min. 24 hodin předem. Následně se 

dobře protřepe. Allkitt se smíchá na podkladu (lépe v samostatném kbelíku) s jemným 

brusným prachem (po broušení zrnem 120), odpovídající tmelenému druhu dřeva a zpracuje 

se do špachtlí roztíratelné těstovité hmoty. [12] 

Olejovo-vosková kombinace přírodních olejů a vosků MAGIC OIL 2K COLOR – 

Plechová nádoba se před upotřebením nechá aklimatizovat na prostorovou teplotu v místě 

nanášení min. 24 hodin předem. Poté se obsah dobře promíchá. Následně se přidá tvrdidlo a 

dobře se rozmíchá. [12] 

 

3.4.6. Optimální složení pracovní čety 

Kompletní skladbu dřevěné dubové podlahy může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo 

fyzická osoba, která má oprávnění pro provádění těchto stavebních prací (živnostenské listy) a 

musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti při jejich provádění. [6] 

Vzhledem k rozsahu dřevěné dubové podlahy, byly navrženy 2 pracovní čety po 2 

pracovnících.  

 

3.4.7. Stroje a pracovní pomůcky 

Před započetím prací si připravíme: 

- ochranné kryty proti znečištění sousedních ploch, papírové lepicí pásky 
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- pravítko min. délky 1m, sada štětců, nerezová špachtle, zubová stěrka, hladítko, zednická 

lžíce, váleček, úhelník, gumová stěrka, lakovací špachtle 

- kladivo, dřevěné klínky, dotahovací hák 

- ochranné rukavice, OOPP, lékárnička 

- vylamovací nůž 

- směšovací pumpa pro lité podlahy SMP FE 100, pěchovací tyč 

- ruční tavná řezačka s odporovým nožem na polystyren 

- přímočará nebo okružní elektrická pila 

- válcová bruska na dřevo, brusný papír zrnitosti 60, 100, 120 

- vysavač 

- ředidlo UZIN VE 173 pro čištění nářadí 

- béžový a bílý rozlešťovací pad PALLMANN 

- pistole vytlačovací – lis na kartuše 

 

3.4.8. Pracovní postup 
 

3.4.8.1. FÁZE 1 – pokládka zvukově a tepelně izolačních desek a dilatační pásky 

- v objektu byly navrženy 2 druhy podlahových desek: podlahový polystyren 

STYROFLOOR T4 pro tloušťku izolační vrstvy 40 mm (místnosti: 202 rostlinná výroba, 

204 hlavní ekonom, 205 sekretariát, 206 ředitel, 207 doprava, 211 přidružená výroba) a 

podlahový polystyren EPS STYROTHERM Plus 100 pro tloušťku izolační vrstvy 80 mm 

(místnosti 102 vrátnice, 103 živočišná výroba, 105 finanční oddělení, 106 pokladna, 107 

mzdová účtárna, 108 nákupčí, 109 půda a pozemky) 

- postup kladení dílců je pro oba typy izolačních desek stejná (plošné rozměry obou desek 

500x1000 mm) 

- před samotným kladením podlahových izolačních dílců se natáhne mirelonová dilatační 

páska podél obvodových stěn a po obvodu všech konstrukcí, prostupujících potěrovou 

vrstvou (např. instalace) 

- u podlah s polystyren STYROFLOOR T4 tl. 40 mm postačí jedna páska výšky 80 mm, u 

podlah s polystyrenem EPS STYROTHERM Plus 100 tl. 80 mm se umístí 2 pásky nad 

sebe. Po zatvrdnutí anhydritového potěru se přebytečná část pásky odřízne 
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- přichycení hřebíčky nebo sponkami se provádí nad projektovanou niveletou povrchu 

anhydritového potěru z důvodu eliminace vzniku zvukových mostů mezi potěrovou 

vrstvou a obvodovými stěnami 

- v rozích místností dbáme na to, aby mirelonová páska doléhala ke stěnám a netvořily se 

vlnky 

- v případě potřeby nebo při ukončení pokládky se páska seřízne v kolmém směru pomocí 

nože 

- pokládka izolačních desek na připravený podklad (viz. bod 3.4.3.) začíná od levého 

protilehlého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti 

- dílce se kladou na sucho na sraz, seříznutí se z důvodu čistého řezu a čistoty pracoviště 

provede pomocí ruční tavné řezačky 

- v navazujících řadách se dílce pokládají s přesahem min. 250 mm, nejmenší šířka přířezu 

smí být 250 mm,viz. obr. 7 

- spáry u dílců by neměly probíhat prostorem dveří 

 

3.4.8.2. FÁZE 2 – samonivelační anhydritový potěr 

- před nanášením anhydritového potěru se na připravený podklad z polystyrénových dílců 

položí separační PE fólie pro lité podlahy CEMIX 

- u zdí necháváme svislý přesah alespoň 80 mm (největší vrstva anhydritu bude mít 52 mm), 

z důvodu svislého přidržení fólie u zdi je možné okraje přilepit ke zdivu pomocí papírové 

lepící pásky, která se po nanesení anhydritu odstraní 

- pokládáme bez záhybů a v kontaktu s obvodovou mirelonovou dilatací 

- překrytí fólií přes sebe je min. 50 mm, spoje se přelepí lepicí páskou 

- až po nanesení anhydritového potěru se zbytky přesahující části fólie odříznou nožem 

- před samotným nanášením potěru si v místnostech na svislých konstrukcích vyznačíme 

nivelizační značky pro správnou tloušťku anhydritu 

- nanášení potěru probíhá pomocí směšovací pumpy SMP FE 100, viz. obr. 8 
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- správnou konzistenci materiálu zajistíme před zahájením aplikace rozlivovou zkouškou. 

Z ústí hadice se odebere vzorek směsi, kterým naplním rozlivný kužel Hagermann-Trichter 

(dle ČSN EN 1015-3 výška 60 mm, horní vnitřní průměr 70 mm, spodní vnitřní průměr 

100 mm), umístěný na rovné, hladké podložce. Po jeho zvednutí se má směs s optimální 

konzistencí rovnoměrně roztéci do tvaru kruhového koláče o průměru 230 – 250 mm. 

Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Počáteční zkoušku provádíme s ústí 

hadice, která je nejblíže stroji (kvůli ztrátám). Konzistenci nastavujeme od hustšího stavu 

směrem k optimální [10] 

- potěr se nanáší v pracovní ploše rovnoměrně, s ústím hadice co nejblíže k povrchové 

hladině 

- nedoporučuje se pokládání hadice na podklad a rozhrnování potěru z jednoho místa 

- po dosažení potřebné tloušťky - 47 mm v místnostech 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 

     - 37 mm v místnostech 202, 204, 205, 206, 207, 211 

se potěr pomocí pěchovací tyče homogenizuje, zarovná a odvzdušní 

- úprava se provádí nejdříve v jednom směru, kdy se potěr vyrovnává krátkými vibračními 

pohyby v celé tloušťce a následně se v kolmém směru jemně zarovnává vibrací pouze 

v horní polovině své tloušťky 

- při přerušení práce na více než 30 minut se znovu musí vyčistit stroj i hadice 

- při zajištění průměrných klimatických podmínek prostředí (20°C a 50% relativní vlhkosti) 

vysychá potěrová vrstva do tloušťky 4 cm přibližně 1 cm za týden. Při větších tloušťkách 

se rychlost vysychání zpomaluje a každý další 1 cm tloušťky prodlužuje vysychání o 2 

týdny. V této době není možné pokládat na anhydritový potěr další podlahové vrstvy[10] 

 

3.4.8.3. FÁZE 3 – penetrační nátěr rozpouštědlovou penetrací 

- z důvodu podkladní vrstvy citlivé na vlhkost (anhydritový potěr) byla před pokládkou 

dřevěné dubové podlahy navržena rychleschnoucí rozpouštědlová penetrace UZIN PE 317 

- příprava penetrační směsi viz. bod 3.4.5. 
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- před nanášením penetrace se obvod stěn u podlahy oblepí papírovou lepicí páskou, která 

zabrání zašpinění svislých ploch stěn 

- rovněž provedeme oblepení všech ploch, které nemají přijít do styku s penetračním 

nátěrem 

- před nanášením penetrace musí být podklad pevný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek, 

které omezují přilnavost. Volné části a prach důkladně vysát 

- penetrace se na podklad nanáší rovnoměrně pomocí gumové stěrky nebo velurového 

válečku tence a celoplošně 

- nátěr podlahové plochy nanášíme ve směru od nejvzdálenějšího místa místnosti ke vstupu 

z důvodu pozdější chůze po čerstvém nátěru 

- penetrace se na podklad nenalévá, aby se zabránilo místnímu přesycení. Kontrolujeme, zda 

se na ploše netvoří kaluže 

- penetrace se nechá vyschnout do nelepivého filmu, podle prostorové teploty se doba 

schnutí pohybuje mezi 2 – 4 hodinami [11] 

- po proschnutí je možno odstranit papírové krycí pásky 

 

3.4.8.4. FÁZE 4 – pokládka dřevěné dubové podlahy 

- dřevěné podlahy je nutné nechat aklimatizovat v místnosti, kde se budou pokládat nejméně 

60 hodin před započetím práce. Teplota v místnosti musí být vyšší než 18°C a vlhkost 

vzduchu mezi 50-65%. Pokud jsou mezi místností skladování a místností kde bude podlaha 

pokládána velké klimatické rozdíly, měla by být doba aklimatizace delší [13] 

- před zahájením a během pokládky dřevěných podlah je nutné důkladně kontrolovat 

případné vady materiálu. Nikdy nepokládáme podlahové díly s viditelnými nedostatky 

nebo poškozením. Montáž se provádí zásadně za dobrých světlených podmínek, tak 

abychom případné poškození mohli dobře rozeznat [13] 

- pokládka dřevěných dílců bude probíhat rovnoběžně s kratší stranou místnosti avšak vždy 

kolmo k oknům, tak aby sluneční paprsky vedly rovnoběžně s pokládkou 
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- před zahájením pokládky otevřeme naráz více balíků s podlahovými dílci a vzájemně je 

promícháme tak, aby bylo dosaženo rovnoměrné barevnosti [13] 

- pokládku zahajujeme z levého rohu místnosti (je možno i zprava, pak bude postup 

pokládky zrcadlově) 

- parketové lepidlo UZIN MK200 (příprava lepidla viz. bod 3.4.5.) nanášíme zubovou 

stěrkou popř. hřebenem na lepidlo rovnoměrně na podklad. Nanášíme pouze takovou 

plochu, abychom ji byli schopni v krátkém čase obložit podlahovými dílci (otevřená doba 

lepidla 20-30 minut) [13] 

- 1. dřevěný podlahový dílec osadíme do rohu tak, aby drážky dílce po obou stranách 

přiléhaly ke zdi. Dbáme na to, aby byly jednotlivé vlýsky celoplošně vtlačeny do lepidla. 

- dilatační spáry podél zdi tl. 15 mm zhotovíme pomocí dřevěných klínků stejné šířky, 

vzdálenost klínků od sebe max. 250 mm 

- kladení vedlejších vlýsků probíhá tak, že dílec nejdříve zatlačíme do lepidla vedle již 

uloženého vlýsku a za pomocí kladiva přes pomocné prkénko, abychom nepoškodili péro, 

jej přirazíme k již osazenému dílci 

- tímto způsobem pokračujeme až na pravou stranu místnosti. Poslední dílec zkrátíme, tak 

abychom dodrželi dilatační spáru tl. 15 mm u zdi. Nejdříve si vyznačíme pomocí úhelníku 

směr řezu a následně provedeme řez za pomocí elektrické přímočaré nebo okružní pily 

- přiražení čela posledního dílce v řadě se provede za pomocí dotahovacího háku 

- kladení jednotlivých řad dřevěných vlýsků je na vazbu, tudíž další řadu zahájíme kratším 

dílcem, který však musí mít min. 150 mm. Můžeme použít odřezek z předchozí řady, 

pokud splňuje předepsanou délku 

- kladení dalších dílců probíhá tak, že dílec nasadíme drážkou zešikma na péro předchozí 

řady a poté jej zatlačíme do lepidla. Následuje doražení pomocí prkénka a kladiva ve 

směru vlysu, tak aby se k sobě dílce spojily pevně na péro a drážku 

- takto pokračujeme, dokud neprovedeme pokládku celé místnosti 

- neustále dbáme na to, abychom veškeré dřevěné vlýsky po položení do lepidla pečlivě 

pomocí prkénka a kladiva přirazili k sobě. Rovněž dodržujeme dilatační spáru podél stěn 
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- dilatační spára mezi místnostmi bude v místě zárubně a po povrchových úpravách podlah 

se překryje krycí lištou 

- podlaha je při 20°C a 65% relativní vlhkosti pochůzná po cca 12 hodinách, broušení a 

tmelení je možné nejdříve po 24 hodinách [13] 

 

3.4.8.5. FÁZE 5 – broušení, tmelení a olejování podlahy 

- nejdříve cca po 24 hodinách od pokládky dřevěné dubové podlahy je možno přejít 

k broušení a tmelení spárovacím tmelem ALLKITT PALLMANN 

- k broušení využijeme elektrickou válcovou brusku na dřevo 

- k základnímu broušení použijeme brusný papír o zrnitosti 60 

- vlýsky brousíme diagonálně k průběhu vláken – zleva doprava a brusný stroj musí být 

veden stejnoměrným tempem [1] 

- nikdy nesmíme se spuštěným brusným strojem zůstat stát na jednom místě nebo měnit 

směr broušení [1] 

- následuje tmelení spár pomocí spárovacího tmelu ALLKITT PALLMANN (příprava tmelu 

viz. bod 3.4.5.), ten se na podkladu smíchá s nevysátým jemným brusným prachem 

odpovídajícím tmelenému druhu dřeva [12] 

- pomocí nerezové špachtle se celá plocha podlahy přešpachtluje 

- spáry větší než 2 mm nutno před tmelením vyplnit třískami stejného druhu dřeva [12] 

- po cca 20 minutách je možno vytmelenou plochu přebrousit brusnou mřížkou zrnitosti 100 

- po dokončení broušení podlahu důkladně vyluxujeme 

- konečné jemné přebroušení probíhá pomocí brusné mřížky zrnitosti 120 

- broušení papírem nejmenší zrnitosti by mělo probíhat ve směru dopadu světla 

- nakonec se celá podlaha opět důkladně vyluxuje 

- povrch pro olejování musí býtpo posledním přebroušení čistý, suchý a zbavený brusného 

prachu. Zbroušená plocha musí vykazovat jednotnou optiku 
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- olejování provedeme pomocí MAGIC OIL 2K COLOR (příprava směsi viz. bod 3.4.5.) 

- MAGIC OIL 2K COLOR se nanáší na podklad vhodným aplikačním nářadím, např. 

lakovací špachtlí[12] 

- v rozmezí 10 – 30 minut od začátku špachtlování se z plochy odstraní přebytek materiálu 

béžovým rozlešťovacím padem Pallman [12] 

- bezprostředně po zapadování 1.vrstvy se nanese 2.vrstva MAGIC OIL 2K COLOR. V 

rozmezí 10 – 30 minut od začátkušpachtlování 2.vrstvyse znovu z plochy odstraní přebytek 

materiálu béžovým rozlešťovacím padem Pallmann a následně se rozleští bílým padem. Na 

ploše nesmí zůstat žádný přebytečný materiál [12] 

- naolejované plochy se nesmějí během prvních 24 hodin po aplikaci zakrývat a musí se 

zabránit pochůznosti plochy 

 

3.4.8.6. FÁZE 6 – dřevěná dubová lišta, krycí lišta 

- nejdříve 24 hodin po aplikaci finálního olejového nátěru se může podlahová dřevěná 

dubová lišta (soklík) 

- lišta se připevňuje již naolejovaná v barevném odstínu podlahy 

- lepí se přímo na omítku pomocí lepidla na podlahové lišty DEN BRAVEN – MAMUT 

GLUE 

- lepidlo se nanese pomocí vytlačovací pistole na rub lišty rovnoměrně bez vynechaných 

míst a lišta se přitlačí ke zdi a jemně k podlaze 

- v rozích se lišta seřízne pod požadovaným úhlem a lepidlo se nanese i na seříznutou hranu, 

lišty se poté přilepí k sobě 

- krycí lišty u přechodu mezi různými typy podlah se připevňují pomocí zápustných vrutů 

 

 



Bakalářská práce 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

74 
 

3.4.9. Jakost, kontrola kvality 

Samonivelační anhydritový potěr CEMIX 25 [10] 

Čerstvě aplikovaný potěr se chrání v prvních 48 hodinách před působením sálavého tepla 

z topidel a slunečního svitu. Taktéž se brání průvanu a nadměrným otřesům objektu. Tepelně 

vlhkostní podmínky nesmí vést ke vzniku rosného bodu a odkapávání zkondenzované 

vlhkosti (např. z kovových konstrukcí) na povrch potěrové vrstvy. 

Potěr je pochozí 24 hodin od aplikace a dle vysychání dosahuje třetí den od aplikace již 

cca 75% deklarovaných pevností. Přesto se nedoporučuje v průběhu 1. týdne od aplikace 

zatěžovat, zejména plovoucí potěry na tepelné izolaci pojezdem lehké stavební mechanizace 

(kolečka, vozíky) ani zvýšeným lokálním zatížením (práce na žebřících, skladování 

stavebního materiálu apod.) Do pokládky podlahového krytu se povrch potěru chrání před 

zvýšeným namáháním abrazí a otlukem způsobeným např. posunem a pádem břemen. 

PO 48 hodinách od aplikace se začne s intenzivním větráním objektu. Dovolují-li to vnější 

klimatické podmínky, ponechejte otevřená okna a dveře a dle možností se použije též nucená 

ventilace. Při nepříznivých vnějších podmínkách se zapne vytápění a zajistí min. 5x denně 

nárazové intenzivní větrání. Na potěru se neponechávají dočasné podlahové kryty (papírové 

kartony, dřevěné desky apod.) a neskladují materiály a předměty, které brání rovnoměrnému 

vysychání v ploše. 

Penetrační nátěr UZIN PE 317 

Neustále kontrolujeme celistvost nátěru, nikde nesmí být nenatřená místa nebo naopak 

kaluže penetrační směsi. 

Parketové lepidlo UZIN MK200 – 1K 

Kontrolujeme rovnoměrnost a množství rozprostíraného lepidla v ploše. Na podkladu se 

nesmí vyskytovat místa bez lepidla. 

Spárovací tmel ALLKITT PALLMANN  

Při tmelení vybroušené podlahové plochy kontrolujeme, zda na podlaze nejsou 

nevytmelená místa a zda jsou všechny spáry dokonale zaplněny tmelem. Rovněž zabraňujeme 

tvorbě ploch s velkým množstvím tmelu, které by pak bylo potřeba složitě přebrušovat. 
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Olejovo-vosková kombinace přírodních olejů a vosků MAGIC OIL 2K COLOR 

Kontrolujeme jednolitost a kvalitu rozleštěného olejovo-voskového nátěru. Po rozleštění 

nesmí na ploše zůstat žádný přebytečný materiál. 

 

3.4.10. Opatření k zajištění pracoviště po dobu kdy se na něm nepracuje: 

Dřevěná dubová podlaha je pochůzí nejdříve po 24 hodinách od pokládky resp. po 

poslední vrstvě olejového nátěru. V té době musíme zajistit opatření proti vniknutí osob do 

prostor s podlahou. Vstupy do místností s podlahou se zajistí buďto mechanicky (dveře, 

dřevěná provizorní zábrana) nebo pomocí vytyčovací pásky a nápisu ZÁKAZ VSTUPU. 

 

3.4.11. Opatření při pracích za mimořádných podmínek 

Samonivelační anhydritový potěr CEMIX 25 lze zpracovávat pouze za teplot v rozmezí 

+5 °C až +30 °C (platí pro aplikovaný materiál, podklad i okolní prostředí). Při nižších a 

vyšších teplotách hrozí negativní následky pro aplikační a funkční vlastnosti materiálu. [10] 

Penetrační nátěr UZIN PE 317 lze nejlépe zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu 

v rozmezí +15 °C až +25 °C. Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu schnutí. 

[11] 

Parketové lepidlo UZIN MK200 – 1K je Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C, 

relativnívlhkosti vzduchumax. 75 %. Při dodržení normalizované vlhkosti dřevaa vzduchu a 

dostatečné aklimatizaci parket, je možnonejdříve po 24 hodinách brousit. Pokládání vlýsků s 

nenormalizovanou vlhkostí dřeva, může při velkém zvýšení vlhkosti vzduchu vést ke škodám 

z důvodu bobtnání dřeva. [11] 

Spárovací tmel ALLKITT PALLMANN je nejlépe zpracovatelný při teplotě vzduchu 

v rozmezí +18 °C až +25 °C a relativní vlhkosti vzduchu od 35% do 65%. Nízké teploty a 

vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí. [12] 

Olejovo-vosková kombinace přírodních olejů a vosků MAGIC OIL 2K COLORje nejlépe 

zpracovatelný při teplotě vzduchu v rozmezí +18 °C až +25 °C a relativní vlhkosti vzduchu 

od 35% do 65%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká 

vlhkost zkracují dobu schnutí. [12] 

Lepidlo na podlahové lišty DEN BRAVEN – MAMUT GLUE se smí používat 

v rozmezích teplot +5 °C až +40 °C. [9] 
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3.5. Odsouhlasení a převzetí prací [6] 

Ve smyslu odd. 1.7 kap. 1 TKP odsouhlasení prací znamenákontrolu provedení 

předmětných prací z hlediskazávazků zhotovitele obsažených ve smlouvě o dílo, tj.zejména 

kontrola polohy, geometrického tvaru, rozměrů,kvality a ostatních charakteristik podle 

dokumentace,TKP, případně ZTKP a dalších dokumentů, které jsousoučástí smlouvy o dílo. 

Odsouhlaseníprací provádí objednatel stavbyv dohodnutých termínech a to zejména pro:– 

možnost zahájení dalších prací, které na odsouhlasenépráce navazují nebo je zakryjí,–

potvrzení dílčích plateb za provedené práce. 

Žádná konstrukce, vrstva nebo konstrukční část nesmíbýt zakryta bez souhlasu objednatele 

stavby.Zhotovitel musí umožnit objednateli stavby zkontrolovatjakoukoliv část provedených 

prací, které mají býtzakryty, nebo které se dostanou dalším stavebním postupem mimo dohled 

objednatele stavby. Zhotovitelsdělí objednateli stavby plánovaný termín zakrytíurčité části 

provedených prací. 

Odsouhlasení prací provede objednatel stavby jen, pokud bylo dodrženo provedení podle 

dokumentacea kvalita odpovídá požadavkům TKP a ZTKP.Odsouhlasením prací se neruší 

závazky zhotovitele vyplývajícíze smlouvy o dílo. 

Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně pečovat,udržovat je a zodpovídá za 

vzniklé škody až dodoby převzetí prací objednatelem stavby. 

 

3.6. BOZP 

Z důvodu zajištění ochrany a bezpečnosti při práci na staveništi je nutné dodržovat 

v průběhu výstavby základní legislativní předpisy, a to: 

Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (ZPOZP). 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 



Bakalářská práce 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

77 
 

Některé výrobky mohou obsahovat látky škodlivé pro lidský organismus. Tyto výrobky 

jsou označeny výstražným symbolem: Xi dráždivý.  

Bezpečnostní značení: 

R36/38 Dráždí oči a kůži, R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, S2 Uchovávejte 

mimo dosah dětí, S22 Nevdechujte prach, S24 Zamezte styku s kůží, S25 Zamezte styku 

s očima, S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 

pomoc, S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 

nebo obličejový štít, S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal 

nebo označení. 

Pracovníci jsou povinni: 

- se seznámit a dodržovat technologické postupy, návody od výrobce, pokyny a další 

dokumentaci k provádění činnosti. Používat přidělené ochranné pracovní prostředky, 

nářadí, stroje a pomůcky, dodržovat bezpečnostní a výstražná označení a nevzdalovat se 

z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědné osoby. 

- při práci ve výškách používat jistící zařízení, případně bezpečné lešení se zábradlím. 

- používat jen přístroje a nářadí, které jsou bezpečné a splňují platné předpisy BOZP a na 

manipulaci s nimiž máji platné oprávnění. 

- veškerý nesoulad projektové dokumentace a reality na stavbě neprodleně hlásit 

projektantovi a společně se domluvit na dalším postupu. 

- při stavebních pracích zajistit bezpečnost lidí pohybujících se kolem stavby (padající 

stavební materiál či nářadí. 

- udržovat na stavbě pořádek a čistotu 

Na stavbě mohou být jen ti pracovníci,kteří byli řádně proškolení z hlediska BOZP a mají 

patřičné ochranné pomůcky. O proškolení se provede protokol. 

Lidé, kteří se pohybují na staveništi, nesmějí být pod vlivem alkoholu, drog či jinak 

hendikepováni. 
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3.7. Kontrolní list provádění podlah 
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4. Rozpočty 
 

4.1. Krycí list rozpočtu stavby 
 

 

Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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4.2. Položkový rozpočet podlahových konstrukcí 
 

 

Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
 

 



Bakalářská práce 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

91 
 

 

Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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Zpracováno programem KROS plus © 2000-2012 ÚRS PRAHA a.s. 
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5. Harmonogramy 

5.1. Harmonogram betonové dlažby 
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5.2. Harmonogram vnitřních podlah 

 

Zpracováno programem Microsoft Project Professional 2010 © 2010 Microsoft Corporation 
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5.3. Harmonogram administrativní budovy 

Viz. samostatné přílohy – HARMONOGRAM ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 

 

6. Seznam obrázků 
 

Obr. 1 Pole teplot – detail u atiky.  

Obr. 2 Relativní vlhkost – detail u atiky.  

Obr. 3 Pole teplot – kout u podlahy na terénu.  

Obr. 4 Relativní vlhkost – kout u podlahy na terénu.  

Obr. 5 Vazba kamenů šířky 490 mm.  

Obr. 6 Vazba kamenů šířky 1400 mm.  

Obr. 7 Postup pokládky izolačních dílců.  

Obr. 8 Směšovací pumpa SMP FE 100.  

Obr. 9 Plán položení dlažby. 
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7. Seznam příloh 

7.1. Výkresy 
 

Č. NÁZEV     MĚŘÍTKO  FORMÁT 

C KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY M 1:500  A3 

 

E 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   M 1:250  A3 

 

F 101 VÝKOPY     M 1:50   A1   

F 102 ZÁKLADY     M 1:50   A1 

F 103 PŮDORYS 1.PP    M 1:50   A1 

F 104 PŮDORYS 1.NP    M 1:50   A1 

F 105 PŮDORYS 2.NP    M 1:50   A1 

F 106 ŘEZ A-A‘     M 1:50   A1 

F 107 ŘEZ B-B‘     M 1:50   A1 

F 108 STROPY NAD 1.NP    M 1:50   A1 

F 109 STROPY NAD 2.NP    M 1:50   A1 

F 110 PLOCHÁ STŘECHA    M 1:50   A1 

F 111 POHLEDY     M 1:100  A3 

F 112  DETAILY STŘECHY   M 1:10   A3 

F 113 DETAILY PODLAH 1   M 1:10   A4 

F 114 DETAILY PODLAH 2   M 1:3   A3 

 

HARMONOGRAM ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY   A3 
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7.2. Technické listy použitých výrobků 
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