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F.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Rekonstrukce historické vily 

Místo stavby:  Na Dlouhé mezi 59/11, Praha, Hodkovičky, 140 00 

 

F.2 Vymezení předmětu řešení 

Bude provedeno zastropení jednotlivých pater pomocí hurdiskového stropu dle ČSN 

73 1105 na stávající ocelové válcované profily I. 

 

F.3 Vstupní materiály a výrobky 

F.3.1 Obchodní názvy výrobků 

   Hurdiska s rovným čelem, rozměry 980x 250x 80 mm (dxšv) 

   Malta vápnocementová, pevnost 2,5 MPa  

   Knauf Insolation PTN 20 mm, kročejová podlahová vata 

   Asfaltová lepenka 

   PVC folie 

   Beton C16/ 20 

 

F.3.2 Zásady manipulace, dopravy a skladování mat. 

Hurdisky a kročejová izolace budou na staveniště dovezeny pomocí nákladních 

automobilů.  

Hurdisky jsou přepravovány na paletách. Na jedné paletě je 60 ks hurdisek. Hmotnost 

hurdisky je 12,8 kg/ks. Celková hmotnost naložené palety je 768 kg. Palety hurdisek budou 

z nákladního prostoru vyloženy pomocí vysokozdvižného vozíku, model např.: Desta DVHM 

3222 LK. Palety s hurdiskami budou na staveništi uloženy ve stejné poloze, v jaké jsou baleny 

a přepravovány. Z důvodů zamezení jakéhokoliv poničení hurdisek budou skladovány 

v dostatečné vzdálenosti od stavby, viz. výkres zařízení staveniště.  

Knauf Insolation PTN je balena do PE folie jako balíky. Desky musí být dopraveny na 

staveniště a uloženy za podmínek vylučující jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Pro 
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účely stavby bude zřízen krytý uzamykatelný sklad viz výkres zařízení staveniště. Desky 

budou rozbaleny až při kladení do souvrství.  

 

F.3.3 Metody kontroly materiálu 

Při převzetí materiálu od dopravce je nezbytné provést kontrolu: 

 1/ množství dovezeného materiálu,  

2/ správnost materiálu (označení výrobce na balení), 

 3/ stav dovezeného materiálu na základě vizuální kontroly. 

 Při vizuální kontrole se zástupce stavebníka zaměřuje na viditelné vady jako jsou 

trhliny, praskliny, porušená baletí apod. V případě zjištění jakýkoliv závad se dodávka 

materiálu nepřijímá. Současně je nutné vyžádat si prohlášení od výrobce o shodě dodávaného 

materiálu. Je-li vše v pořádku, přistupuje se k podpisu dodacího listu, převzetí materiálu a 

jeho uskladnění viz. bod B.2.2 

 

F.3 Pracovní podmínky 

F.3.1 Připravenost staveniště 

Před započetím prací na stropní konstrukci musí být dokončené veškeré bourací práce 

v příslušném patře. Z důvodů zachování prostorové stability se smí pracovat pouze na stropní 

konstrukci jednoho patra.  

Systém bednění použitý při předchozích bouracích prací bude ponechám. Upraví se jeho 

výška a to tak, aby vrchní deska byla v kontaktu se spodní pásnicí ocelových I nosníků. 

U objektu bude zřízen stavební výtah, (např.: Stavební výtah Geda 200) zajištující svislou 

dopravu materiálu na místo určení. 

 

F.3.2 Struktura pracovní čety 

Vedoucí čety: Stavební mistr, odpovídající za kvalitu odvedené práce dle technologického 

postupu a zodpovídá za ostatní pracovníky čety. Stavební mistr je povinen řídit se pokyny 

stavbyvedoucího. Dále odpovídá za dodržování BOZP, správnou identifikaci výrobků a 

materiálů, organizuje a řídí vlastní proces výstavby, provádí kontroly dle technologického 

postupu. 

Pracovníci: Pracovníci nepodléhají žádné odborné kvalifikaci. Řídí se pokyny 

stavbyvedoucího a vedoucího čety.  
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Pracovní četa se skládá z 7 členů:  

2 pracovníků, kteří zajišťují přísun materiálu ze skladovacího místa na místo pokládky. 

4 pracovníků, kteří provádění pokládku materiálu dle technologického postupu 

1 vedoucí čety 

 

F.3.3 Klimatické podmínky 

 Jedná se o rekonstrukci stropní konstrukce ve stávajícím objektu. Z tohoto důvodu 

není pokládka ovlivněna nepřízní počasí (déšť, vítr). Práce nesmějí probíhat, jestliže teplota 

prostředí klesne pod 5° C.  

 

F.3.4 Stroje, přístroje, pomůcky 

 Vysokozdvižný vozík, např.: Desta DVHM 3222 LK 

 Stavební výtah, např.: Geda 200 

 Auto domíchávač 

Mobilní čerpadlo betonu na automobilovém podvozku, např.: M 24, M 28 

Vodováha 

Stahovací lať 

Zednická lžíce 

Gumová palička 

Skládací metr 

Pracovní obuv, ochranná přilba, pracovní rukavice, pracovní oděv,  

 

 

F.4 Technologický postup 

 Do jednoho pole se nesmí uložit hurdisky, jejíž délky se liší o více než 10 mm od 

délky hurdisky, která je z ukládaného souboru nejkratší.  

Hurdisky se ukládají na spodní pásnice ocelových válcovaných I nosníků do maltového lože 

z vápno cementové malty tl. 5- 10 mm. Šířka uložení na nosníky nesmí být menší než 30 mm. 
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Při ukládání na zdivo je šířka uložení 40- 60 mm a musí být zabráněno kontaktu betonu 

s hurdiskou vhodnou separační vrstvou.  

Po uložených hurdiskách se nesmí pojíždět ani chodit. Pro pokládku následujících vrstev 

tropu se musí zajistit pohyb osob a manipulace s materiálem bez kontaktu se zabudovanými 

hurdiskami. Pro tento účel budou použity dřevěné lávky uložené na vrchních pásnicích 

nosníků.  

Pokud je nutné doplnit řadu vedle sebe ležících hurdisek, je možné hurdisku podélně 

rozříznout. Řez musí být veden kolmo. Řez nesmí hurdisku poškodit a musí ponechat 

nejméně dvě stěny. Hurdiska se nesmí upravovat odsekáváním. Opravy hurdisek tmelením, 

nebo dobetonováním jsou nepřípustné.  

Veškeré další vrstvy se na místo určení přenášení po připravených dřevěných lávkách.  

Na hurdisky bude položena separační vrstva z asfaltové lepenky. Na separační vrstvu bude 

uložena vrstva kročejové izolace Knauf. Izolace se separuje pomocí PVC folie.  

Před betonáží bude provedena důsledná kontrola  úplnosti a správnosti provedení skladby.  

Betonáž bude provádět proškolený pracovník a to od nejvzdálenějšího místa směrem zpět 

k mobilnímu čerpadlu. Betonáž se provádí do úrovně vrchní pásnice ocelových nosníků, toho 

se docílí stahováním pomocí stahovací latě. Po zatuhnutí se betonová směs pokropí vodou, 

aby nedošlo k popraskání betonu. Betonovou desku ponecháme podbedněnou po dobu 14 dní.  

 

F.5 Pracnost 

F.5.1 Ukládání hurdisek 

Měrná jednotka MJ [m2] 

Normohodina, Nh= 1,23 

 

Množství materiálu, m= 137 m2 

Doba pokládky, h= m ∙ Nh= 137 ∙ 1,23= 168.51 h 

1 směna, hp= 8 hod 

Počet pracovníků, 4 

Doba trvání, ht= h/ (hp∙ 4) = 168,51/ (8∙4) ≅ 5 dní 
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F.5.2 Pokládka kročejové izolace 

Měrná jednotka MJ [m2] 

Normohodina, Nh= 0,2 

 

Množství materiálu, m= 137 m2 

Doba pokládky, h= m ∙ Nh= 137 ∙ 0,2= 72,4 h 

1 směna, hp= 8 hod 

Počet pracovníků, 2 

Doba trvání, ht= h/ (hp∙ 4) = 27,4/ (8∙2) ≅ 2 dny 

 

F.5.3 Betonáž 

Měrná jednotka MJ [m3] 

Normohodina, Nh= 0,99 

 

Množství materiálu, m= 137 ∙ 0,043= 5,9 m3 

Doba pokládky, h= m ∙ Nh= 5,9 ∙ 0,99= 5,8 h 

1 směna, hp= 8 hod 

Počet pracovníků, 1 

Doba trvání, ht= h/ (hp∙ 4) = 5,9/ 8 ≅ 1 den 

 

Práce/ den 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ukládání hurdisek         

Pokládka izolace         

betonáž         
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F.6 Jakost provedení 

F.6.1 Metody kontroly jakosti 

V průběhu stavby bude prováděna důsledná, pečlivá kontrola jakosti. Za kvalitu práce 

odpovídá vedoucí čety. Pravidelné kontroly je povinen provádět stavbyvedoucí. Postup prací 

a použité materiály musí být v souladu s projektovou dokumentací. Při pokládce hurdisek 

bude prováděna kontrola mocnosti vápenocementové vrstvy. Při ukládání následujících vrstev 

zhotovitel musí zajistit, že hurdisky nepřijdou v žádném místě do kontaktu s betonem.  

Kontrola kvality provedené práce: 

- Kontrola umístění podpůrné konstrukce bednění.  

- Vizuální kontrola stavu hurdisek 

- Kontrola správného ukládání hurdisek do maltového lože 

- Kontrola správného ukládání betonové směsi.  

Výstupní kontrolu provede stavbyvedoucí, za účasti investora.  

 

F.7 BOZ a PO 

 Před zahájením stavebních prací musí být všichni zaměstnanci prokazatelně 

seznámeni s problematikou stavby a příslušnými Technologickými předpisy a pracovními 

postupy. Rovněž musí být prokazatelně seznámeni se zásadami ochrany zdraví a poskytování 

první pomoci. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy BOZP ve znění 

nařízení vlády 591/2006 Sb., 309/2006 Sb. a 362/2005 Sb,. Dále pak Zákoník práce 262/2006 

Sb., Stavební zákon č. 183/2006 Sb. Všichni pracovníci musí při výkonu své pracovní 

činnosti bezpodmínečně používat všechny předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Jedná 

se především o pracovní přilby, ochranné rukavice, pevnou pracovní obuv, v mokrém 

prostředí gumové holínky, chrániče sluchu a ochranný pracovní oděv. 

Zde jsou důležitá opatření: 

591/2006Sb.: 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 

popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. Materiály, stroje, dopravní prostředky a 

břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických 

osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  

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

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 

osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

362/2005 Sb.: 
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Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 

pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 

dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 

splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o 

jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 

F.8 Vliv na životní prostředí 

Hospodaření a nakládání s odpady bude dodržováno v mezích zákona č. 185/ 2001 

Sb., o odpadech. Konkrétní způsoby jsou určeny prováděcími předpisy. Odpady budou 

shromažďovány utříděné a zabezpečené před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

V průběhu provádění stavebních prací bude prováděna průběžná evidence odpadů a způsob 

nakládání s ním za každý druh samostatně. Za účelem likvidace odpadů bude uzavřena 

smlouva s firmou mající oprávnění k nakládání s odpady. Nakládání s chemickými látkami se 

bude řídit zákonem č.356/ 2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích. 

Nebezpečné chemické látky budou skladovány v uzavřených prostorách, které budou 

zastřešeny. 
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F.9 Postupový diagram 

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ K1 

POKLÁDKA HURDISKŮ K2 

POKLÁDKA IZOLACE K3 

BETONÁŽ  

PŘEDÁNÍ K4 

 

K1 

Zhotovitel převzal od zadavatele (investora) staveniště a před zahájením prací provedl 

kontrolu předávaného staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci 

zhotovitele nebyli ohroženi probíhajícím provozem vlastního pracoviště. Pracovníci budou 

proškoleni z BOZP.  

 

K2 

Vizuální kontrola stavu hurdiskových desek. Při pokládce se kontroluje mocnost maltového 

lože, na které se hurdisky ukládají. 

 

K3 

Kontroluje se celoplošné pokrytí hurdisků separační vrstvou. Pokládá se izolační vrstva 

 

 

K4 

Před předáním staveniště se provede kontrola provedení prací.  

 


