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1. Základní identifikační údaje 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: BD Stodůlky 

Místo stavby: Jeremiášova ulice, Praha 13 - Stodůlky 

Typ objektu: Bytový dům 

Stavebník: CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o. 

Zhotovitel: Gemo a.s. 

Generální projektant: CENTRAL GROUP a.s. 

 

1.2. Vymezení předmětu řešení 

Technologický předpis je vyhotoven za účelem správného provedení zděných 

příček Porotherm. Provádět se bude zdivo Porotherm 8 P+D, 11,5 P+D, 11,5 AKU. 

Součástí je i osazování překladů Porotherm 7 vysokých a Porotherm plochých 

překladů. 

1.3. Harmonogram prací 

Objekt A - obklady 
Podlaží Začátek Konec 

1.PP 17.08.2020 24.08.2020 
1.NP 25.08.2020 03.09.2020 
2.NP 04.09.2020 15.09.2020 
3.NP 16.09.2020 25.09.2020 
4.NP 28.09.2020 07.10.2020 
5.NP 08.10.2020 16.10.2020 

Tabulka 1: Harmonogram prací 

 

2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1. Technické parametry výrobků 

Tvárnice Porotherm 8 P+D 

 Rozměry cihly d/š/v: 497x80x238 mm 

 Objemová hmotnost prvku: 800-1000 kg/m3 

 Hmotnost: max. 9,5 kg/ks 

 Pevnost v tlaku: 80 N/mm2 

 

Tvárnice Porotherm 11,5 P+D a 11,5 AKU 
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 Rozměry cihly d/š/v: 497x115x238 mm 

 Objemová hmotnost prvku: 1050 kg/m3 

 Hmotnost: max. 14,4 kg/ks 

 Pevnost v tlaku: 10 N/mm2 

 

2.2. Výpis materiálů 

Materiál Plocha (m2) Množství MJ Balení MJ 
Tvárnice Porotherm 8 P+D 243,88 1951 ks 16 palet 
Tvárnice Porotherm 11,5 P+D 1676,95 13416 ks 134 palet 
Tvárnice Porotherm 11,5 AKU 77,04 616 ks 6 palet 
Překlad Porotherm vysoký š. 70 mm 243,88 25 ks 1 palet 
Překlad Porotherm plochý š. 115 mm 1753,99 154 ks 4 palet 
Zdící malta Porotherm 1997,87 16 m3 95 pytlů 
Asfaltová lepenka 1997,87 530 m 18 rolí 
Pásky na připojení k nosné stěně 1997,87 2000 ks 20 krabic 
Pásy minerální vaty 1997,87 487 m 11 balíků 

Tabulka 2: Výpis materiálů 

 

2.3. Zásady pro manipulaci, skladování a dopravu materiálu 

Materiál bude na stavbu dovážen nákladními vozy na paletách nebo v krabicích.  

Veškeré materiály musí být zabaleny v originálních obalech. Vyložení na stavbě 

bude pomocí vysokozdvižného vozíku. Palety s materiály budou skladovány na 

předem připravené, rovné a dostatečně únosné ploše. Materiály náchylné na 

vlhkost (vata, malta v pytlích) budou skladovány v krytém skladu a chráněny před 

vnějšími vlivy. 

 

2.4. Kontrola materiálu při převzetí 

Před převzetím výrobku je nutné zkontrolovat, zda se jedná o objednaný 

materiál, zda nejsou porušeny obalové materiály palet, ani balení malty. Vizuálně 

se zkontroluje, zdali nejsou poškozeny zdící bloky. Při vadách dodaného 

materiálu se převezme pouze nepoškozená část. Dodavatel stavebního 

materiálu je povinen dodat certifikáty a osvědčení o shodě CE podle českých a 

evropských norem a bezpečnostní listy. 
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2.5. Harmonogram návozu materiálů 

Objekt A 
Podlaží Začátek návozu Mechanizace 

1.PP 14.08.2020 VZV 
1.NP 24.08.2020 VZV 
2.NP 03.09.2020 VZV 
3.NP 15.09.2020 VZV 
4.NP 25.09.2020 VZV 
5.NP 07.10.2020 VZV 

 Tabulka 3: Harmonogram návozu materiálů 

 

3. Pracovní podmínky 

3.1. Připravenost pracoviště 

Před zahájením procesu zdění musí být dokončeny veškeré navazující svislé i 

vodorovné konstrukce daného podlaží. V prostorech zdění musí být veškeré 

stropní konstrukce již odbedněny. Požadované pevnosti spodní konstrukce 

zdění dosáhneme zpravidla po 28. dni tvrdnutí betonu. 

Prostory musí být před zahájením zdění vyklizeny a vyčištěny od nečistot a 

prachu, především v místech uložení zdiva. Povrchy pro zdění musí být 

vodorovné a bez nerovností, jinak musí být povrch pro uložení první vrstvy 

tvárnic vyrovnán vápenocementovou maltou. 

Napojovací body elektřiny 230 V, jsou řešeny na každém patře staveništními 

rozvaděči. Napojovací body vody jsou umístěny v technických místnostech v 

1.PP. 

 

3.2. Složení pracovní čety 

Pracovní četa se bude skládat ze 4 pracovníků. Jeden pracovník bude vedoucí 

čety, který bude organizovat práci a jednat ve jménu subdodavatelské firmy. 

Další dva pracovníci budou zedníci a jeden pracovník jako přidavač. 

 

Plán nasazení rozhodujících čet 

Po celou dobu provádění zděných příček bude pracovat četa složená ze 4 

pracovníku. Jeden vedoucí čety, jeden přidavač a dva zedníci. 
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3.3. Podmínky pro práci 

Teplota pro zdění by se měla pohybovat v rozmezí mezi +5 až +25°C. Zdění v 

teplotách nižších než +5°C se nedoporučuje. Před zděním se kontroluje vlhkost 

zdících prvků. Stačí vizuální kontrola pro případ, že by byly prvky špatně 

skladovány. 

 

3.4. Stroje a pracovní pomůcky potřebné pro práci 

• Smeták, lopatka 

• Skládací metr 

• Zednická šnůra 

• Zednická tužka, lajnovací šňůra 

• Úhelník 

• Hliníková vodováha 

• Olovnice 

• Laserový nivelační přístroj 

• Hoblovaná lať délky 2m 

• Zednická naběračka (fanka) 

• Zednická lžíce, hladítko 

• Zednické kladívko, gumová palička 

• Osobní ochranné pomůcky 

• Míchadlo malty 

• Stavební vědro 

• Kotoučová pila na řezání zdiva  

 

Plán nasazení strojů 
Kotoučová stolová pila HUSQVARNA  TS400F 

  Rozměry d/š/v:  1120x630x1300 mm 
  Hmotnost:   96 kg 
  Napětí:    230 V 
  Výkon:    2200 W 
  Zásuvka:   10 A 
  Max. průměr kotouče: 400 mm 
  Max. hloubka řezu:  230 mm 
  Max. délka řezání:  700 mm 
 

Kotoučová pila bude použita pro řezání tvárnic při provádění zděných příček. 
Bude zapůjčena od společnosti CRAMO v termínu od 24.08.2020 do 16.10.2020. 
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3.5. Technologický postup  

Výchozím a hlavním dokumentem je projektová dokumentace. Dále pak 

výrobcem předepsané způsoby použití jednotlivých výrobků. 

Zaměření 

Polohu budoucí příčky si vyznačíme dle projektu na nosné stěně a na 

stropní konstrukci, přičemž je třeba dbát na svislost. Překontrolujeme 

také rovinnost podkladu a vyznačíme polohu zárubně. Po celou 

dobu práce bude probíhat průběžná kontrola délkového a 

výškového modulu. 

Příprava malty 

Bude použita zdící malta Porotherm s pevností 2,5 MPa. Na přípravu malty 

je třeba použít elektrické míchadlo, nádoba na rozmíchání malty a voda, 

nejlépe pitná. Do čisté nádoby nalijeme potřebné množství vody podle 

návodu na obalu a přidáme suchou směs malty. Rozmíchaná malta musí 

mít takovou konzistenci, aby se při nanesení zubatým hladítkem, nebo 

dávkovačem malty jednotlivé zuby neslévaly.  

 

Založení první řady tvárnic 

Založení zdiva musí být provedeno s maximální přesností. Na vyrovnaný, 

očistěný podklad se na šířku tvárnic položí pruh asfaltového pásu s 

minimálním přesahem. Poté se nanese souvislý pás z maltové směsi, který 

umožní vyrovnání podkladu pro zdění. První vrstva se pokládá do čerstvé 

malty podél zednické šňůry do maltové lože tl. cca 1-2cm. Ve styčné spáře 

se zdivo spojuje na pero a drážku. 

Osazení ocelových zárubní 

V místech kde budou dveře s ocelovou zárubní. Zárubně osazujeme po 

první řadě cihel. Kontrolujeme svislost zárubně a vnitřní rozměry. Pro 

zajištění stability zárubně použijeme dočasné podpěrné konstrukce 
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Vyzdívání dalších vrstev 

Zdění příček provádíme ve dvou výškových úrovních. První výšková 

úroveň je ukončena ve výšce 1,5 m. Pro vyzdívání další úrovně zřídíme 

pomocné lešení s podlahou ve výšce cca 1-1,5 metru. Technologická 

přestávka mezi přechodem výškových úrovní je minimálně 10 hodin. Před 

nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu cihel navlhčíme vrchní část 

cihel poslední zděné vrstvy. Zdící malta musí mít takovou konzistenci aby 

nezatékala do svislých otvorů v cihlách. Malta v ložné spáře musí být 

nanesená k oběma lícům stěny a musí mít vždy tloušťku 10 mm. Svislé 

spáry by měli být převázány cca o 125 mm. Cihelné bloky se opět 

pokládají podél zednické šňůry. Tvarovky se osazují do zdiva shora 

zasouváním do drážek. Posouvání po maltovém loži je zakázáno. Během 

zdění musíme kontrolovat jednotné výšky vrstev zdiva pomocí latě a 

kontrolovat svislost pomocí vodováhy nebo olovnice. 

Řezání tvarovek 

Jelikož při zdění postupujeme od obou rohů či konců stěny, je potřeba 

upravit délku poslední cihly. Pro řezání tvárnic použijeme kotoučovou pilu 

s vodním chlazením. 

Napojení rohů příček 

Rohy příček spojujeme na vazbu. U rohů přečnívající pera jednoduše 

uklepneme zednickým kladivem, drážku vyplníme maltou 

Vazby zdiva 

Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být styčné spáry mezi 

jednotlivými cihlami vždy ve dvou vrstvách nad sebou přesazeny. 

Minimální délka převázání je 100 mm 

Napojení příčky na nosnou konstrukci 

Při napojování nenosné příčky na nosnou stěnu na tupo se cihla namaltuje 

z boku a přimáčkne k nosné stěně. U tohoto styku je nutné v každé druhé 

ložné spáře provést vyztužení v místě napojení jednou nerezovou 

plochou kotvou, kterou ohnutou do pravého úhlu vodorovnou částí 
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vmáčkneme do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujeme pomocí 

vrutu a hmoždinky k nosné stěně. 

Osazení překladů 

Překlady Porotherm usazujeme do maltového lože tl. 10 mm. Překlady 

nesmí být uloženy na dělené cihly. V místě uložení lze použít pouze cihly 

celé nebo poloviční, které však jako poloviční již byly vyrobeny. Minimální 

délka uložení překladu na zdivo je 125 mm. 

Napojení příčky na strop 

Mezeru mezi poslední vrstvou příčky a stropem, která činí 20 mm 

(maximálně 30 mm), vyplníme minerální vatou.  

Zdění otvorů 

V místě budoucích dveří bude vynechán otvor dle PD, zvětšený o 10 mm 

na každou stranu otvoru, aby byla umožněna dodatečná montáž zárubní. 



10 

 

3.6. Postupový diagram 
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3.7. Pracnost 

Název činnosti Množství MJ Pracnost 
(Nh) 

Celková 
pracnost (h) 

Položení asfaltové lepenky 530 m 0,09 47,7 
Založení příček 166,5 m2 0,64 106,56 
Zdění do 1. výškové úrovně 832,5 m2 0,64 532,8 
Zdění do 2. výškové úrovně 333 m2 0,64 213,12 
Osazení překladů 179 ks 0,35 62,65 
Zdění do výše stropu 666 m2 0,64 426,24 
Vložení minerální izolace 487 m 0,02 9,74 

CELKEM 1398,81 

  Tabulka 4: Stanovení pracnosti 

4. Jakost, kontrola provedení 

4.1. Metody kontroly jakosti výsledného provedení 

Při provádění veškerých stavebních prací nebudou překročeny povolené 

odchylky v průběhu provádění příček, budou kontrolovány rozměry a rovinnosti 

povrchů měřením. Kontroly bude provádět stavbyvedoucí. 

 

Norma ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – 

část 3: Pozemní stavební objekty 

Místní rovinnost rovinných ploch (podlah, stropů, stěn) se kontroluje (před 

konečnou úpravou i po ní) vzhledem ke kontrolním přímkám největší 

délky 2000 mm s odstupňováním míst měřeni po 500 mm. 

Polohu kontrolní přímky je možné volit i v libovolném místě kontrolované 

plochy, především v místech, kde lze podle vizuálního pozorování 

očekávat největší skutečné odchylky rovinnosti viz Obrázek 1 a Obrázek 

2. 
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Obrázek 1 – Měření místní rovinnosti vodorovných povrchů 
Zdroj(6): https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/15021-mereni-mistni-rovinnosti-
povrchu-pro-pozemni-stavby 

 

 
Obrázek 2 – Měření místní rovinnosti svislých povrchů 
Zdroj(6): https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/15021-mereni-mistni-rovinnosti-
povrchu-pro-pozemni-stavby 

 

Norma DIN 18202 Tolerance ve stavebnictví – Pozemní stavby 

Rovinnost povrchu se měří latí, přičemž mohu být použity latě různých 

délek. Lať musí být vždy umístěna na měřený povrch tak, aby se na 

koncích dotýkala povrchu, přičemž se měří velikost prohlubně mezi 

povrchem a spodním lícem latě mezi dvěma body dotyku latě. Změřená 

velikost prohlubně v absolutní hodnotě se porovnává s přípustnou 

tolerancí (uvádí se také v absolutní hodnotě), která se pro použitou délku 

latě určí interpolací. 
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Obrázek 3 – Měření místní rovinnosti povrchu dle DIN 18202   

  

Zdroj(6):https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/15021-mereni-mistni-

rovinnosti-povrchu-pro-pozemni-stavby 

 

 

4.2. Kontrolní a zkušební plán 

 Tabulka 5: Kontrolní a zkušební plán 

 

K1 Připravenost pracoviště
Rovinnost podkladu, 
čistota, pracovní 
prostor

Subdodavatel Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 74 4502 
ČSN 73 0210

Kontrola latí, 
vizuální kontrola

Zahájení 
17.08.2020

K2 Pokládka asfaltové lepenky Správné provedení, 
poloha asf. pásu

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

Techhnický list Kontola měřením, 
vizuální kontrola

K3 Založení zdiva Rovinnost, poloha 
příčky

Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

K4 Osazení ocelových zárubní
Pozice otvoru, 
svislost, vnitřní 
rozměry

Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

Projektové 
dokumentace

Kontrola měřením 
rozměrů, měření 
vodováhou

K5 Zdění do 1. výškové úrovně
Rovinnost, svislost, 
vazba zdiva, tl. spár

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

K6 Zdění do 2. výškové úrovně
Rovinnost, svislost, 
vazba zdiva, tl. spár

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

K8 Zdění do výšky stropu
Rovinnost, svislost, 
vazba zdiva, tl. spár

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

K9 Vložení minerální izolace Správné provedení 
vyplnění mezery

Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

Technický list Vizuální kontrola

K10 Předání díla Správné provedení Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

Kontrola dodržení 
technologického 
postupu

Předání 
16.10.2020

Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku Technický list

Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

ČinnostČ.

Osazení překladůK7
Správné provedení, 
světlá výška otvoru, 
správné uložení 

Provedení 
kontroly dle

Popis způsobu 
kontroly

TermínDoklad o kontrole
Kontrolu 
provádí

Předmět kontroly
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4.3. Závazné kvalitativní parametry, referenční hodnoty (mezní odchylky) 

Normy na povolené odchylky dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve 

výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty  

Největší povolené geometrické odchylky pro prováděné zděné prvky 

 Tabulka 6: Povolené odchylky dle ČSN 73 0212-3 

 

Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí v mm pro rozsah rozměrů 
v m 

 
Rozměr 

Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí v mm pro 
rozsah rozměrů v m 

do 4,0m od 4,0m do 
8,0m 

od 8,0m do 
16,0m 

od 16,0m do 
30,0m 

Délka, šířka (hloubka) ±20 ±25 ±30 ±50 

Výška ±30 ±40 ±50 Nestanovuje 
se 

Tabulka 7: Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí 

 

 

 

Pozice Největší povolená odchylka 
Svislost  
v rámci jednoho podlaží 
v rámci celkové výšky budovy  
svislá souosost 

± 20 mm 
± 20 mm 
± 20 mm 

Rovinnost ª  
v délce kteréhokoliv metru 
v délce 10m 

± 10 mm 
± 50 mm 

Tloušťka  
jedné vrstvy stěny ᵇ 
 
celé vrstvené dutinové stěny 

Větší z hodnot 
± 5 mm nebo ± 5% tloušťky vrstvy 

± 10 mm 
ª Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma 
body. 
ᵇ S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího  
Prvku, jehož tolerance příslušného rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této 
vrstvy. 
 



15 

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdrav při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení 

vlády 591/2006 Sb. (ve znění novely zákona č. 88/2016 Sb., resp. ve znění novely 

NV.č. 136/2016 Sb.) a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být 

před zahájením prací řádně proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být 

písemný zápis o jejich proškolení. 

 

5.1. BOZP při zdění příčky 

Pracovníci budou vybaveni všemi OOPP, pro řezání zdiva bude použita pila na 

zdivo, pracovníci jsou prokazatelně seznámeni s návodem na obsluhu. Pro 

realizaci vyzdívek ve výšce bude použito lehké alu lešení, toto lešení bude 

postaveno dle návodu výrobce, u podlážek budou zajištěny okopové zábrany. 

Nanášení malty bude probíhat ručně, při práci ve výšce taktéž z kompletního 

lešení. 
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5.2. Tabulka rizik  

Tabulka 8: Tabulka rizik

Ref Risk Severity Likelihood Initial Risk Rating Designer

Zn. Riziko Závažnost Pravděpodobnost
Počáteční hodnota 

rizika
Considerations / Actions / Proposed Design Control Measures 

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

Projektant:
Doporučení/Akce/Navrhované opatření v projektu

B1 Pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v prostorách staveniště 3 3 High Risk
Zajištění bezpečného stavu povrchů podlah uvnitř stavěného objektu, zejména 
vstupů do objektu

B2 Podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách 3 3 High Risk Udržování, čištění a úklid podlah komunikací a všech pochůzných ploch

B3 Propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 3 3 High Risk
Včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (části bednění, 
vybouraný materiál s hřebíky  apod.); vhodná pracovní obuv

B4 Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky v prostorách staveniště 3 2 Medium Risk
Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout – šroubů, vík a 
zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů 

B5 Pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam 4 3 High Risk
Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(o šířce více než 25 cm) 
únosnými poklopy, zajištěnými proti horizontálnímu posunutí, přikrytím, 
nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím

B6 Uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schod. stupně 3 2 Medium Risk Udržování čistoty a pořádku na schodištích; používání vhodné obuvi

B7 Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy 3 3 High Risk
Bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj; zajišťování volných 
okrajů podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu materiálu

B8 Pád po uklouznutí při dopravě materiálu   2 2 Medium Risk Úprava pojízdné plochy, vyrovnání  a zpevnění manipulační plochy

B9 Úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, při nežádoucím kontaktu nářadí (např. kladiva, palice apod.) 2 2 Medium Risk
Praxe, zručnost,  zácvik; používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí; 
soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky

B10 Úrazy očí odlétnuvší střepinou,  drobnou částicí, úlomkem, otřepem apod. (nejčastěji sekáč + kladivo, kotoučová pila) 3 3 High Risk Používání OOPP k ochraně zraku

B11 Pád  zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.), překladu apod. na  nohu, zasažení hlavy 4 2 High Risk
Správné uchopení břemene, stabilní postavení při práci, dodržování zákazu 
házení cihlami apod.; bezpečné ukládání materiálů; ukládat jej jen do stabilní 
polohy, nikoliv na volné okraj zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu

B12 Pád zdiva na pracovníka 4 2 High Risk
Vyzdívání  provádět odborně (správná vazba  cihel, bloků a tvárnic) zajištění 
stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí; zakotvování příček do zdiva; 
dodržvat TP 

B13 Pád a zřícení lešení 3 3 High Risk Konstrukce lešení musí být postavena podle montážního návodu

B14 Pád pracovníka z lešení 4 2 High Risk
Lešení musí být opatřeno zábradlím; při přesunu lešení se nesmí nikdo nacházet 
na lešení

B15 Propadnutí podlahou lešení 3 3 High Risk Používat systémové podlahové dílce; nepřetěžovat podlahy materiálem

B16 Úraz elektrickým proudem 4 2 High Risk
Používat nepoškozené el. nářadí, vhodné stavební prodlužovcí kabely; Provádět 
kontrolu staveništních rozvaděčů

B17 Pořezání rotujícím nástrojem (vrtákem, brousícím kotoučem, pilovým kotoučem) 4 2 High Risk
Při práci se strojem postupovat dle návodu k obsluze; nepřibližovat ruku do 
nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s nástrojem

B18 Ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní onemocnění 3 3 High Risk
Při řezání nebo broušení cihel používat vhodné OOPP (respirátor); při řezání  na 
koutoučové pile chladit kotouč vodou
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6. Vliv na životní prostředí 

6.1. Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Tabulka 9: Environmentální plán 

 

6.2. Nakládání s odpady 

Všechny odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla budou ekologicky  

likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadu vyhlášky č. 93/2016 

Sb. 

 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

17 04 05 Železo a ocel Odpad Recyklace 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Odpad Recyklace 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

Odpad 
Recyklace 

17 01 02 Cihly Odpad Recyklace 

10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi 
cementu neuvedené pod čísly 10 1309a1013 10 

Odpad 
Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Odpad Recyklace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odpad Recyklace 

Tabulka 10: Zařazení odpadů 

 

 

 

 

 

 

Název činnosti Upřesnění Kontrola
Environmentální 
aspekt (EA) Polutanty Člověk Vzduch Voda Půda Prostředí Jiné Četnost
Hluk způsobený 
zařízením používaným 
pro řezání cihel

Hluk + +
Dodržování 
povolených emisí 
hluku, 1x za měsíc

Revize 
mechanizace

17.08.2020

Prach vznikající při 
řezání cihel

Prach + + +
Dodržování limitů 
pro prašnost, 1x 
za měsíc

Řezání s 
chlazením 
vodou, OOPP

16.10.2020

Dopad na ŽP

Opatření Termín
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1. Základní identifikační údaje 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: BD Stodůlky 

Místo stavby: Jeremiášova ulice, Praha 13 - Stodůlky 

Typ objektu: Bytový dům 

Stavebník: CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o. 

Zhotovitel: Gemo a.s. 

Generální projektant: CENTRAL GROUP a.s. 

 

1.2. Vymezení předmětu řešení 

Technologický předpis je vyhotoven za účelem správného provedení 

epoxidových podlah. Tyto podlahy se budou provádět v 1.PP v prostoru garáží, 

sklepů a    

technických místnostech. 

 

1.3. Harmonogram prací 

Objekt A 
Podlaží Začátek Konec 

1.PP 09.11.2020 18.11.2020 

Tabulka 1: Harmonogram prací 

 

2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1. Technické parametry výrobků 

Stěrkový systém EPOTEC QS 

 Odolnost proti obrusu: AR 0,5  

 Přídržnost:   B 2,0  

 Odolnost proti rázu:  IR 4  

 Protiskluznost:  R 12  

 Pevnost v tlaku:  min. 50 MPa  

 Pevnost v tahu za ohybu: min. 12 MPa 
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2.2. Výpis materiálů 

Materiál Plocha (m2) Množství MJ Balení MJ 
Penetrace Epotec Primer SF 243,88 1951 ks 16 palet 
Lak Epotec S Finish 1676,95 13416 ks 134 palet 
Křemičitý písek 77,04 616 ks 6 palet 
Vysprávková hmota na betonové 
konstrukce Mapei Planitop 400 - 

dle rozsahu 
oprav - - - 

Tabulka 2: Výpis materiálů 

 

2.3. Zásady pro manipulaci, skladování a dopravu materiálu 

Materiál bude na stavbu dovážen nákladními vozy na paletách nebo v krabicích.  

Veškeré materiály musí být zabaleny v originálních obalech. Vyložení na stavbě 

bude pomocí vysokozdvižného vozíku. Palety s materiály budou skladovány na 

předem připravené, rovné a dostatečně únosné ploše. Materiály náchylné na 

vlhkost (křemičitý písek v pytlích) budou skladovány v krytém skladu a chráněny 

před vnějšími vlivy. 

 

2.4. Kontrola materiálu při převzetí 

Před převzetím výrobku je nutné zkontrolovat, zda se jedná o objednaný 

materiál, zda nejsou porušeny obalové materiály palet, ani balení malty. Vizuálně 

se zkontroluje, zdali nejsou nádoby s laky. Při vadách dodaného materiálu se 

převezme pouze nepoškozená část. Dodavatel stavebního materiálu je povinen 

dodat certifikáty a osvědčení o shodě CE podle českých a evropských norem a 

bezpečnostní listy. 

2.5. Harmonogram návozu materiálů 

Objekt A 
Podlaží Začátek návozu Mechanizace 

1.PP 06.11.2020 VZV 

 Tabulka 3: Harmonogram návozu materiálů 
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3. Pracovní podmínky 

3.1. Připravenost pracoviště 

Před zahájením procesu zdění musí být dokončena základová deska a všechny 

svislé konstrukce 1.PP. Požadované pevnosti základové desky dosáhneme 

zpravidla po 28. dni tvrdnutí betonu. 

Prostory musí být před zahájením zdění vyklizeny a vyčištěny od nečistot a 

nežádoucího materiálu. Povrchy nátěry podlah musí být vodorovné a bez 

nerovností, jinak musí být povrch zbroušen, popřípadě dorovnán pomocí 

reprofilace. 

Napojovací body elektřiny 230 V, jsou řešeny na každém patře staveništními 

rozvaděči. Napojovací body vody jsou umístěny v technických místnostech v 

1.PP. 

 

3.2. Složení pracovní čety 

Pracovní četa se bude skládat ze 4 pracovníků. Jeden pracovník bude vedoucí 

čety, který bude organizovat práci a jednat ve jménu subdodavatelské firmy. 

Další dva pracovníci budou zedníci a jeden pracovník jako přidavač. 

 

Plán nasazení rozhodujících čet 

Po celou dobu provádění podlahových nátěrů bude pracovat četa složená ze 4 

pracovníku. Tři podlaháři a jeden přidavač. 

 

3.3. Podmínky pro práci 

Minimální teplota prostředí v období realizace musí být +10°C. Zbytková vlhkost 

betonu max. 4%. Max. relativní vlhkost vzduchu 70%. Vyzrálost betonu dle ČSN 

(min. 28 dní) 

 

3.4. Stroje a pracovní pomůcky potřebné pro práci 

• Tryskací komplet 

• Podlahová bruska 

• Úhlová bruska 

• Průmyslový vysavač 

• Elektrické míchadlo 

• Odvzdušňovací válec (ježek) 
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• Hladítko 

• Zubová stěrka 

• Papírová lepící páska 

 

Plán nasazení strojů 
 

Podlahová bruska na beton Wirbel C143 L22 
  Rozměry d/š/v:  542x430x1200 mm 
  Hmotnost:   46 kg 
  Napětí:    230 V 
  Výkon:    2200 W 
  Zásuvka:   10 A 
  Brusný průměr:  430 mm 
  Otáčky za minutu:  154 ot/min 
  Hladina hluku:  54 db 
 

Podlahová bruska bude použita pro broušení horního povrchu betonové desky. 
Bude zapůjčena od společnosti CRAMO v termínu od 09.11.2020 do 14.11.2020. 
 

 

3.5. Technologický postup  

Výchozím a hlavním dokumentem je projektová dokumentace. Dále pak 

výrobcem předepsané způsoby použití jednotlivých výrobků. 

Příprava povrchu (tryskání, broušení) 

Důkladně se očistí podkladní povrch od mastnot, špíny, volných částic a 

utěsní se smršťovací spáry. Následuje přebroušení povrchu pomocí 

brokovacího stroje, tak aby se odstranil cementový kal. Nakonec se 

povrch vysaje od všech nečistot a prachu. 

Vysprávky a opravy povrchu 

Pokud bude povrch vykazovat trhliny, nebo díry je potřeba ho vyspravit. 

Vyspraví a zalijí se všechny zjištěné trhliny a díry pomocí vysprávkové 

hmoty. 

Penetrace 

Na připravený podklad aplikujeme penetrační nátěr Epotec Primer SF a 

do čerstvého nátěru zasypeme křemičitým pískem. 
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Přebroušení, vysátí 

Po min. 12 hodinách se vysaje přebytečný písek a povrch se přebrousí 

pomocí podlahové brusky. 

Finální nátěr 

Nakonec aplikujeme finální lak Epotec S Finish v odstínu dle PD. 

Následuje 24 hodinová technologická přestávka, po které je plocha 

pochozí. Pojíždění auty je možné po 3 dnech. 

3.6. Postupový diagram 
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3.7. Pracnost 

Název činnosti Množství MJ Pracnost 
(Nh) 

Celková 
pracnost (h) 

Příprava povrchu 1167 m2 0,1 116,7 
Vysprávky a opravy 1167 m2 0,05 58,35 
Penetrace 1167 m2 0,05 58,35 
Přebroušení, vysátí 1167 m2 0,1 116,7 
Finální nátěr 1167 m2 0,3 350,1 

CELKEM 700,2 

  Tabulka 4: Stanovení pracnosti 

4. Jakost, kontrola provedení 

4.1. Metody kontroly jakosti výsledného provedení 

Při provádění veškerých stavebních prací nebudou překročeny povolené 

odchylky v průběhu provádění epoxidových podlah, budou kontrolovány 

rovinnosti povrchů měřením. Kontroly bude provádět stavbyvedoucí. 

 

Norma ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – 

část 3: Pozemní stavební objekty 

Místní rovinnost rovinných ploch (podlah, stropů, stěn) se kontroluje (před 

konečnou úpravou i po ní) vzhledem ke kontrolním přímkám největší 

délky 2000 mm s odstupňováním míst měřeni po 500 mm. 

Polohu kontrolní přímky je možné volit i v libovolném místě kontrolované 

plochy, především v místech, kde lze podle vizuálního pozorování 

očekávat největší skutečné odchylky rovinnosti viz Obrázek 1. 
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Obrázek 1 – Měření místní rovinnosti vodorovných povrchů 
Zdroj(6): https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/15021-mereni-mistni-rovinnosti-
povrchu-pro-pozemni-stavby 

 

Norma ČSN 74 4505 Podlahy 

Společná ustanovení definuje pojem místní rovinnost povrchu. Sleduje 

se při něm jednak odchylka povrchu podlahy od proložené úsečky 

reprezentované dvoumetrovou latí (požadavky pro nášlapnou vrstvu viz 

tabulka 1) a jednak mezní rozdíl rovinnosti nášlapné vrstvy v dilatační 

nebo smršťovací spáře.  

Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové latě, na jejíž 

koncích jsou podložky o půdorysné ploše 10 mm × 10 mm až 

20 mm × 20 mm. Výška podložek se zvolí podle potřeby. Pomocí 

odměrného klínu se změří maximální a minimální vzdálenost mezi 

povrchem vrstvy a spodním lícem latě. Délka odměrného klínu je 220 mm, 

tloušťka 20 mm. Jeho výška (sklon) se zvolí podle potřeby. Minimální a 

maximální odchylky se stanoví odečtením výšky podložek od změřených 

hodnot. 
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4.2. Kontrolní a zkušební plán 

 Tabulka 5: Kontrolní a zkušební plán 

 

4.3. Závazné kvalitativní parametry, referenční hodnoty (mezní odchylky) 

 

Normy na povolené odchylky dle ČSN 74 4505 Podlahy 

Mezní odchylky, místní rovinnosti nášlapné vrstvy dle aktuální ČSN 74 4505  

Tabulka 6: Povolené odchylky dle ČSN 74 4505  

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdrav při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení 

vlády 591/2006 Sb. (ve znění novely zákona č. 88/2016 Sb., resp. ve znění novely 

NV.č. 136/2016 Sb.) a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být 

před zahájením prací řádně proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být 

písemný zápis o jejich proškolení. 

 

 

 

K1 Připravenost pracoviště
Rovinnost podkladu, 
čistota, pracovní 
prostor

Subdodavatel Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 74 4502 
ČSN 73 0210

Kontrola latí, 
vizuální kontrola

Zahájení 
09.11.2020

K2 Příprava povrchu (tryskání, 
broušení)

Rovinnost Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

Techhnický list Kontola měřením, 
vizuální kontrola

K3 Vysprávky a opravy povrchu Rovinnost Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením 
latí, vizuální 
kontrola

K4 Penetrace + zásyp pískem Správné provedení Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

Technický list Vizuální kontrola

K5 Přebroušní, vysátí Rovinnost Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3
Kontorla měřením 
latí, vizuální 
kontrola

K6 Finální nátěr Rovinnost Stavbyvedoucí
Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3 
ČSN 74 4505

Kontorla měřením 
latí, vizuální 
kontrola

Dokončení 
18.11.2020

Provedení 
kontroly dle

Popis způsobu 
kontroly

TermínDoklad o kontrole
Kontrolu 
provádí

Předmět kontrolyČinnostČ.
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5.1. BOZP při provádění epoxidových stěrek 

Pracovníci budou vybaveni všemi OOPP. Při pracích s nátěrovými laky a 

penetrací je přísně zakázáno kouřit. Obsluhy strojů budou řádně seznámeni 

s jejich používáním a budou proškoleni. 
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5.2. Tabulka rizik  

Tabulka 7: Tabulka rizik

Zn. Riziko Závažnost Pravděpodobnost
Počáteční hodnota 

rizika
Considerations / Actions / Proposed Design Control Measures 

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

Projektant:
Doporučení/Akce/Navrhované opatření v projektu

B1 Pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v prostorách staveniště 3 3 High Risk
Zajištění bezpečného stavu povrchů podlah uvnitř stavěného objektu, zejména 
vstupů do objektu

B2 Podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách 3 3 High Risk Udržování, čištění a úklid podlah komunikací a všech pochůzných ploch

B3 Propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 3 3 High Risk
Včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (části bednění, 
vybouraný materiál s hřebíky  apod.); vhodná pracovní obuv

B4
Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
prvky v prostorách staveniště

3 2 Medium Risk
Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout – šroubů, vík a 
zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů 

B5 Pád po uklouznutí při dopravě materiálu   2 2 Medium Risk Úprava pojízdné plochy, vyrovnání  a zpevnění manipulační plochy

B6 Úraz elektrickým proudem 4 2 High Risk
Používat nepoškozené el. nářadí, vhodné stavební prodlužovcí kabely; Provádět 
kontrolu staveništních rozvaděčů

B7
Pořezání rotujícím nástrojem (vrtákem, brousícím kotoučem, pilovým 
kotoučem)

4 2 High Risk
Při práci se strojem postupovat dle návodu k obsluze; nepřibližovat ruku do 
nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s nástrojem

B8 Možnost vznícení nátěrových laků 4 2 High Risk Zákaz manipulace s ohněm v blízkosti nátěrových materiálů

B9 Ohrožení dýchacích cest zplodinami z nátěrových laků 3 2 Medium Risk Používat OOPP (respirátory), zajistit větrání daného prostoru

B10
Ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní 
onemocnění

3 3 High Risk
Při řezání nebo broušení cihel používat vhodné OOPP (respirátor); při řezání  na 
koutoučové pile chladit kotouč vodou
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6. Vliv na životní prostředí 

6.1. Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Tabulka 8: Environmentální plán 

 

6.2. Nakládání s odpady 

Všechny odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla budou ekologicky  

likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadu vyhlášky č. 93/2016 

Sb. 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Odpad Recyklace 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 01 11 

Odpad Odvoz prováděcí 
firmou 

15 01 02 Plastové obaly Odpad Recyklace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odpad Recyklace 

Tabulka 9: Zařazení odpadů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název činnosti Upřesnění Kontrola
Environmentální 
aspekt (EA) Polutanty Člověk Vzduch Voda Půda Prostředí Jiné Četnost

1
Hluk způsobený 
zařízením používaným 
pro broušení a brokování

Hluk + +
Dodržování 
povolených emisí 
hluku, 1x za měsíc

Revize 
mechanizace

Od 
09.11.2020

2 Prach vznikající při 
broušení

Prach + + +
Dodržování limitů 
pro prašnost, 1x 
za měsíc

Broušení s 
odsáváním 
prachu, OOPP

Do 
18.11.2020

Dopad na ŽP

Opatření TermínČ.
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1. Základní identifikační údaje 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: BD Stodůlky 



3 

 

Místo stavby: Jeremiášova ulice, Praha 13 - Stodůlky 

Typ objektu: Bytový dům 

Stavebník: CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o. 

Zhotovitel: Gemo a.s. 

Generální projektant: CENTRAL GROUP a.s. 

 

1.2. Vymezení předmětu řešení 

Technologický předpis je vyhotoven za účelem správného provedení 

keramických obkladů v koupelnách bytových domů  

 

1.3. Harmonogram prací 

Objekt A - obklady 
Podlaží Začátek Konec 

1.NP 11.11.2020 18.11.2020 
2.NP 19.11.2020 26.11.2020 
3.NP 27.11.2020 04.12.2020 
4.NP 07.12.2020 14.12.2020 
5.NP 15.12.2020 .2020 

Tabulka 1: Harmonogram prací 

 

2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1. Technické parametry výrobků  

Keramická dlažba Rako 25x40 cm (typ dle výběru klienta)  

 Typ střepu:  hutný  

 Kalibrace:  ano  

 Tloušťka střepu: 0,8 cm  

 Chemická odolnost: ano  

Lepidlo na obklady KNAUF Flexkleber  

  Třída:  C2TE S1  

  Zrnitost: až 0,6 mm  

  Doba zpracovatelnosti: cca 3 hod.  

  Přídržnost: min. 1 MPa  
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 Spárovací hmota Mapei Ultracolor Plus (odstín podle obkladu)  

  Voděodolnost: ano  

  Odolnost proti nečistotám: ano  

  Odolnost proti oděru: ano  

  Flexibilní: ano  

 Silikonový tmel Mapei Mapesil (odstín podle obkladu)  

  Protiplísňový účinek  

  Elastický  

  Voděodolný 

Penetrace MAPEI Primer G 

Hydroizolační stěrka MAPEI Mapegum WPS 

Hydroizolační páska MAPEI Mapeband 

 Rohové nerezové ukončovací lišty  

 Cementová stěrková hmota Weber.tmel 700  

 

2.2. Výpis materiálů 

Materiál 
Plocha 
(m2) Množství MJ Balení MJ 

Keramické obklady 25x40 cm 1101,72 11017,2 ks 919 balíků 
Lepidlo na obklady flexi, 25 kg 1101,72 89 ks 1 paleta 
Spárovací hmota, 5 kg 1101,72 45 ks 1 paleta 
Silikon sanitární, 310 ml - 100 ks 10 krabic 
Penetrace MAPEI Primer G, 5 l 1101,72 25 ks 1 paleta 
Hydroizolace MAPEI Mapegum WPS, 25kg 281,7 18 ks 1 paleta 
Hydroizolační páska MAPEI Mapeband - 500 m 10 rolí 
Rohové nerezové lišty - 187,27 m 94 ks 

Cementová stěrka Weber.tmel 700, 25kg - 
dle rozsahu 

oprav - - - 

Tabulka 2: Výpis materiálů 
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2.3. Zásady pro manipulaci, skladování a dopravu materiálu 

Materiál bude na stavbu dovážen nákladními vozy na paletách nebo v krabicích.  

Veškeré materiály musí být zabaleny v originálních obalech. Vyložení na stavbě 

bude pomocí vysokozdvižného vozíku. Palety s materiály budou skladovány na 

předem připravené, rovné a dostatečně únosné ploše. Materiály náchylné na 

vlhkost (lepidlo, spárovací hmota v pytlích) budou skladovány v krytém skladu a 

chráněny před vnějšími vlivy. 

 

2.4. Kontrola materiálu při převzetí 

Před převzetím výrobku je nutné zkontrolovat, zda se jedná o objednaný 

materiál, zda nejsou porušeny obalové materiály palet, ani balení lepidel a 

spárovacích hmot. Vizuálně se zkontroluje, zdali nejsou poškozeny obkladačky. 

Při vadách dodaného materiálu se převezme pouze nepoškozená část. 

Dodavatel stavebního materiálu je povinen dodat certifikáty a osvědčení o 

shodě CE podle českých a evropských norem a bezpečnostní listy. 

 

2.5. Harmonogram návozu materiálů 

Objekt A 
Podlaží Začátek návozu Mechanizace 

1.NP 09.11.2020 VZV 
2.NP 16.11.2020 VZV 
3.NP 23.11.2020 VZV 
4.NP 04.12.2020 VZV 
5.NP 14.12.2020 VZV 

 Tabulka 3: Harmonogram návozu materiálů 

 

3. Pracovní podmínky 

3.1. Připravenost pracoviště 

Před zahájením procesu obkládání musí být dokončeny veškeré stěny a hrubé 

omítky daného podlaží. Prostory musí být před zahájením obkládání vyklizeny 

a vyčištěny od nečistot a prachu. Musí být osazeny a obezděny všechny vany, 

sprchové vaničky a moduly pro záchodové mísy. Musí být provedeny všechny 
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hrubé rozvody a vývody kanalizačních a vodovodních potrubí. Povrchy pro 

obkládání musí být svislé a bez nerovností, jinak musí být povrch vyrovnán 

cementovou stěrkou. 

Napojovací body elektřiny 230 V, jsou řešeny na každém patře staveništními 

rozvaděči. Napojovací body vody jsou umístěny v technických místnostech v 

1.PP. 

 

3.2. Složení pracovní čety 

Pracovní četa se bude skládat ze 3 pracovníků. Dva pracovníci budou obkladači 

a jeden přidavač. 

 

Plán nasazení rozhodujících čet 

Po celou dobu provádění zděných příček bude pracovat četa složená ze 3 

pracovníku. Dva obkladači a jeden přidavač 

 

3.3. Podmínky pro práci 

Teplota vzduchu při provádění obkladů nesmí být nižší než +5°C a vyšší než 

+30°C. Teplota podkladu nesmí být nižší než +5°C. Při zpracování a po dobu zrání 

musí být aplikované materiály chráněny před přímým slunečním zářením, 

působením vody a po dobu zrání před mechanickou zátěží. Do jednotlivých 

výrobků není přípustné přidávat jakékoliv jiné materiály, chemické přísady, či je 

mezi sebou mísit. 

 

3.4. Stroje a pracovní pomůcky potřebné pro práci 

• Smeták, lopatka 

• Skládací metr 

• Elektrický laser 

• Zednická tužka 

• Úhelník 

• Hliníková vodováha 

• Zednická lžíce, zubové hladítko 

• Gumová palička 

• Osobní ochranné pomůcky 

• Míchadlo lepidla 
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• Stavební vědro 

• Řezačka na keramické obklady  

• Úhlová bruska 

• Pistole na silikonové kartuše 

• Gumové hladítko pro aplikaci spárovacích hmot 

 

3.5. Technologický postup  

Výchozím a hlavním dokumentem je projektová dokumentace a spárořezy 

daných místností. Dále pak výrobcem předepsané způsoby použití jednotlivých 

výrobků. 

Vyrovnání a příprava podkladu 

Podklad musí být suchý, nosný, pevný, rovný, čistý, zbavený všech volných 

částic a separačních vrstev. Pokud bude nerovnost podkladu větší než 

2mm/2m, bude podklad vyrovnán cementovou stěrkou 

Penetrace 

Aplikujeme penetrační nátěr pro lepší přilnutí podkladu, lepidla a  

keramického obkladu. 

Hydroizolace 

V místech sprchových koutů a van aplikujeme hydroizolační nátěr. 

V místech sprchových koutů bude hydroizolace provedena do výšky 

sprchového koutu a do stran s přesahem min. 10 cm. V místech van bude 

hydroizolace  

provedena do výšky 1,5 m nad horní hranou vany a do stran s přesahem 

min. 10 cm za okraje vany. Všechny rohy a kouty budou opatřeny 

hydroizolační páskou. Po aplikaci hydroizolace musí být provedena 12 ti 

hodinová technologická přestávka. Po důkladném vytvrdnutí 

hydroizolační stěrky bude provedena kontrola vytvrdnutí hydroizolace. 

Teprve po dokonalé kontrole provedení použité hydroizolace lze 

přistoupit k samotnému lepení obkladů. 

 

 



8 

 

Zpracování a nanášení lepidla 

Míchání lepidla provádíme elektrickým míchadlem (500 – 700 ot./min.). 

Namíchané lepidlo necháme na 5 až 15 minut vyzrát a následně ho ještě 

jednou krátce rozmícháme. V lepidle se nesmí tvořit hrudky a bubliny. 

Dobře rozmíchané lepidlo se při nanášení na podklad netrhá a je bez 

hrudek. Lepidlo nanášíme na plochu stěrkou pro tenkovrstvé lepení. 

Ihned po nanesení kontaktní vrstvy naneseme druhou vrstvu lepidla 

zubovým hladítkem. Zubové hladítko držíme pod úhlem cca 60° od 

nanášené plochy. 

Lepení obkladů 

Na zaschlou hydroizolaci bude v prvním kroku nanesena tenká kontaktní 

vrstva lepidla a v druhém kroku bude nanesena zubovou stěrkou druhá 

vrstva tmele a následné uložení dlaždice do lože tmelu dle příslušného 

spárořezu, bude prováděno dle montážního postupu výrobce lepící malty. 

Šířka spár bude 2-3 mm. V místech, kde je požadováno projektem 

ukončení hran pomocí nerezových lišt, je při lepení koncové obkladačky 

přiložena odpovídající lišta 

Spárování 

Po důkladném vytvrdnutí lepícího tmelu je možné přistoupit ke spárování 

plochy obkladů. Spárovací hmota Mapei Ultracolor Plus, je aplikována 

v barevném odstínu dle určení a odsouhlasení architektem. Spárovací 

hmotu nanášíme pomocí gumového hladítka a pečlivě vtlačujeme do 

všech spár. 

Mytí přebytečné spárovací hmoty 

Za zavadnutí spárovací hmoty je nezbytné provést omytí povrchu dlaždic 

od přebytečné spárovací hmoty.  K mytí použijeme pěnovou houbičku a 

čistou vodu. 

Provedení silikonů 

V koutech a dilatacích budou realizovány pružné silikonové spáry ve 

stejném odstínu jako ostatní spárovací hmoty  
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3.6. Postupový diagram 
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3.7. Pracnost 

Název činnosti Množství MJ Pracnost 
(Nh) 

Celková 
pracnost (h) 

Penetrace podkladu 220,3 m2 0,05 11,02 
Hydroizolační stěrky 54,0 m2 0,08 4,32 
Provedení keramických obkladů 
vč. spárování a silikonů 220,3 m2 1,89 416,37 

CELKEM 431,71 

  Tabulka 4: Stanovení pracnosti 

4. Jakost, kontrola provedení 

4.1. Metody kontroly jakosti výsledného provedení 

Při provádění veškerých prací nebudou překročeny povolené odchylky 

v průběhu provádění obkladů, budou rovinnosti povrchů měřením. Kontroly 

bude provádět stavbyvedoucí. 

 

Norma ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – 

část 3: Pozemní stavební objekty 

Polohu kontrolní přímky je možné volit i v libovolném místě kontrolované 

plochy, především v místech, kde lze podle vizuálního pozorování 

očekávat největší skutečné odchylky rovinnosti viz Obrázek 1. 

Norma ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických 

obkladů 

Dvoumetrová lať se umístí na pásky o rovnoměrné a známé tloušťce 3 mm. 

 Za použití pravítka nebo měrného klínu se změří největší vzdálenost X 

mezi jeho povrchem a latí. Odchylka od přímky (X−3) je ukazatelem 

rovinnosti. Přípustná mezní odchylka místní rovinnosti je ±3 mm, avšak 

postup měření je nastaven tak, že se měří největší vyboulení nebo naopak 

prohlubeň v absolutní hodnotě a tudíž maximální přípustná odchylka 

může nabývat hodnot od 0 mm do 6 mm. Příklad viz Obrázek 2. 
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 Měření rovinnosti podkladu 

 

 
Obrázek 1 – Měření místní rovinnosti svislých povrchů 
Zdroj(6): https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/15021-mereni-mistni-rovinnosti-
povrchu-pro-pozemni-stavby 

 

 

 Měření rovinnosti finálních obkladů 

 

 
Obrázek 2 – Měření místní rovinnosti obkladů a dlažeb 
Zdroj(6): https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/15021-mereni-mistni-rovinnosti-
povrchu-pro-pozemni-stavby 
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4.2. Kontrolní a zkušební plán 

 Tabulka 5: Kontrolní a zkušební plán 

4.3. Závazné kvalitativní parametry, referenční hodnoty (mezní odchylky) 

Norma ČSN 73 3451: Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických 

obkladů 

Přípustná mezní odchylka místní rovinnosti je ±3 mm. Postup měření viz. bod 4.1. 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdrav při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení 

vlády 591/2006 Sb. (ve znění novely zákona č. 88/2016 Sb., resp. ve znění novely 

NV.č. 136/2016 Sb.) a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být 

před zahájením prací řádně proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být 

písemný zápis o jejich proškolení. 

 

5.1. BOZP při provádění obkladů 

Pracovníci budou vybaveni všemi OOPP, pro řezání obkladaček bude použita 

řezačka na obklady a úhlová bruska, pracovníci jsou prokazatelně seznámeni 

s návodem na obsluhu. 

K1 Připravenost pracoviště
Rovinnost podkladu, 
čistota, pracovní 
prostor

Subdodavatel Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 74 4502 
ČSN 73 0210

Kontrola latí, 
vizuální kontrola

Zahájení 
11.11.2020

K2 Vyrovnání, příprava povrchu Rovinnost, svislost Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 0212-3 Kontola měřením, 
kontrola latí

K3 Penetrace Správné provedení Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

Technický list Vizuální kontrola

K4 Hydroizolace
Správné provedení, 
kontrola těsnící 
pásky v koutech

Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

Technický list Vizuální kontrola

K5 Lepení obkladů
Rovinnost, dodržení 
spárořezu, šířka spár, 
podlepení obkladu

Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

ČSN 73 3451
Kontorla měřením, 
kontrola latí, 
vizuální kontrola

K6 Spárování Správné provedení, 
vyplnění všech spár

Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

Technický list Vizuální kontrola

K8 Předání díla Správné provedení Stavbyvedoucí Zápis do stavebního 
deníku

Kontrola dodržení 
technologického 
postupu

Předání 
22.12.2020

Provedení 
kontroly dle

Popis způsobu 
kontroly

TermínDoklad o kontrole
Kontrolu 
provádí

Předmět kontrolyČinnostČ.

Provedení silikonůK7
Správné provedení, 
vyplnění všech spár Stavbyvedoucí

Zápis do stavebního 
deníku Technický list Vizuální kontrola
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5.2. Tabulka rizik  

Tabulka 6: Tabulka rizik

Zn. Riziko Závažnost Pravděpodobnost
Počáteční hodnota 

rizika
Considerations / Actions / Proposed Design Control Measures 

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

Doplnit hodnotu
1 - 5

(Viz pravý roh 
tabulky)

Projektant:
Doporučení/Akce/Navrhované opatření v projektu

B1 Pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v prostorách staveniště 3 3 High Risk
Zajištění bezpečného stavu povrchů podlah uvnitř stavěného objektu, zejména 
vstupů do objektu

B2 Podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách 3 3 High Risk Udržování, čištění a úklid podlah komunikací a všech pochůzných ploch

B3 Propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 3 3 High Risk
Včasný úklid a odstranění materiálu s ostrohrannými částmi (části bednění, 
vybouraný materiál s hřebíky  apod.); vhodná pracovní obuv

B4
Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující 
prvky v prostorách staveniště

3 2 Medium Risk
Odstranění komunikačních překážek o které lze zakopnout – šroubů, vík a 
zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, kabelů 

B5 Uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schod. stupně 3 2 Medium Risk Udržování čistoty a pořádku na schodištích; používání vhodné obuvi

B6 Pád po uklouznutí při dopravě materiálu   2 2 Medium Risk Úprava pojízdné plochy, vyrovnání  a zpevnění manipulační plochy

B7
Úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny, při nežádoucím 
kontaktu nářadí (např. kladiva, palice apod.)

2 2 Medium Risk
Praxe, zručnost,  zácvik; používání vhodného druhu typu, velikosti nářadí; 
soustředěnost při práci, příp. používání chráničů ruky

B8
Úrazy očí odlétnuvší střepinou,  drobnou částicí, úlomkem, otřepem apod. 
(nejčastěji sekáč + kladivo, kotoučová pila)

3 3 High Risk Používání OOPP k ochraně zraku

B9 Zasažení očí penetrací nebo hydroizolační stěrkou 3 3 High Risk Používání OOPP k ochraně zraku

B10 Úraz elektrickým proudem 4 2 High Risk
Používat nepoškozené el. nářadí, vhodné stavební prodlužovcí kabely; Provádět 
kontrolu staveništních rozvaděčů

B11 Pořezání rotujícím nástrojem (vrtákem, brousícím kotoučem, pilovým kotoučem) 4 2 High Risk
Při práci se strojem postupovat dle návodu k obsluze; nepřibližovat ruku do 
nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit styku ruky s nástrojem

B12
Ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní 
onemocnění

3 3 High Risk
Při řezání nebo broušení cihel používat vhodné OOPP (respirátor); při řezání  na 
koutoučové pile chladit kotouč vodou
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6. Vliv na životní prostředí 

6.1. Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Tabulka 7: Environmentální plán 

 

 

6.2. Nakládání s odpady 

Všechny odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla budou ekologicky  

likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadu vyhlášky č. 93/2016 

Sb. 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Odpad Recyklace 

07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 
07 02 16 

Odpad Recyklace 

10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi 
cementu neuvedené pod čísly 10 1309a1013 10 

Odpad Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly Odpad Recyklace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odpad Recyklace 

Tabulka 8: Zařazení odpadů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název činnosti Upřesnění Kontrola
Environmentální 
aspekt (EA) Polutanty Člověk Vzduch Voda Půda Prostředí Jiné Četnost

1
Hluk způsobený 
úhlovou bruskou pro 
řezání obkladů

Hluk + +
Dodržování 
povolených emisí 
hluku, 1x za měsíc

Revize 
mechanizace

od 
11.11.2020

2
Prach vznikající při 
řezání obkladů

Prach + + +
Dodržování limitů 
pro prašnost, 1x 
za měsíc

Řezání s 
chlazením 
vodou, OOPP

do 
22.12.2020

Dopad na ŽP

Opatření TermínČ.
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1. Základní identifikační údaje 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: BD Stodůlky 

Místo stavby: Jeremiášova ulice, Praha 13 - Stodůlky 

Typ objektu: Bytový dům 

Stavebník: CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o. 

Zhotovitel: Gemo a.s. 

Generální projektant: CENTRAL GROUP a.s. 

 

1.2. Vymezení předmětu řešení 

Technologický předpis je vyhotoven za účelem správného provedení malířských 

prací na stavbě BD Stodůlky. Budou se provádět nátěry stěn a stropů bílou 

barvou Primalex Plus.  

 

2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1. Technické parametry výrobků 

Primalex Plus bílá 

 Typ barvy: disperzní 

 Bělost: 86% 

 Hmotnost: 40 kg 

 Vzhled: hluboce matný 

 Vlastnosti: otěruvzdorná malba 

Hloubková penetrace Primalex 

 

2.2. Výpis materiálů 

Primalex Plus bílá 

 Celková plocha: 13 003,37 m2   

 Objem balení: 40 l  

 Počet balení: 33 balení 

Hloubková penetrace Primalex 

 Celková plocha: 13 003,37 m2 

 Objem balení: 5 l  

 Počet balení: 131 balení 
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2.3. Zásady pro manipulaci, skladování a dopravu materiálu 

Materiál bude na stavbu dovážen nákladními vozy na paletách. Veškeré 

materiály musí být zabaleny v originálních obalech. Vyložení na stavbě bude 

pomocí vysokozdvižného vozíku. Palety s materiály budou skladovány na 

předem připravené, rovné a dostatečně únosné ploše.  

 

2.4. Kontrola materiálu při převzetí 

Před převzetím výrobku je nutné zkontrolovat, zda se jedná o objednaný 

materiál, zda nejsou porušeny obalové materiály palet. Vizuálně se zkontroluje, 

zdali nejsou poškozeny nádoby s barvou a penetrací. Při vadách dodaného 

materiálu se převezme pouze nepoškozená část. Dodavatel stavebního 

materiálu je povinen dodat certifikáty a osvědčení o shodě CE podle českých a 

evropských norem a bezpečnostní listy. 

 

3. Pracovní podmínky 

3.1. Připravenost pracoviště 

Prostor ve kterém se budou práce provádět musí být vyklizen od veškerých 

materiálů, které by mohli bránit výkonu práce. Dále musí být povrchy na které 

se budou nátěry provádět dostatečně vyzrálé a vyschlé. Prostor musí být 

uzavřený, neochlazovaný a teplota při provádění nesmí klesnout pod 5°C. Pokud 

možno vyčlenit uzamykatelnou místnost pro sklad materiálu a nářadí (ideálně 

ve sklípkách v podzemním podlaží). Napojovací body elektřiny 230 V, jsou 

řešeny na každém patře staveništními rozvaděči. Napojovací body vody jsou 

umístěny v technických místnostech v 1.PP. 

 

3.2. Složení pracovní čety 

Pracovní četa se bude skládat ze 3 pracovníků. Jeden vedoucí čety a zároveň 

malíř, další dva malíři.  
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3.3. Podmínky pro práci 

Teplota pro zdění by se měla pohybovat v rozmezí mezi +5 až +25°C. Provádět 

malby v teplotách nižších než +5°C se nedoporučuje. Před malbami se kontroluje 

vlhkost zdiva a stropu. 

 

3.4. Stroje a pracovní pomůcky potřebné pro práci 

• Malířský váleček malý a velký 

• Zárohový štětec 

• Klasický štětec 

• Mřížka na otření válečku 

• Malířská tyč 

• Žebřík 

• Zakrývací folie 

• Lešení (pro malby na schodišti) 

• Malířská páska 

• Vědra na malířské barvy 

• Smeták 

 

3.5. Technologický postup  

Výchozím a hlavním dokumentem je projektová dokumentace. Dále pak 

výrobcem předepsané způsoby použití jednotlivých výrobků. 

Očištění povrchu 

Nejdříve očistíme povrch stěn a stropů od prachových částic pomocí 

smetáku. 

Penetrace 

Následně stěny a stropy natřeme hloubkovou penetrací Primalex. 

K natírání použijeme malířský plyšový váleček a malířský štětec. Po 

nátěru penetrace následuje 24 hodinová technologická přestávka. 

Natírání malbou 

Nakonec stěny a stropy natřeme bílou barvou Primalex Plus. K práci 

použijeme malířský váleček a štětce na malování. Nátěr aplikujeme 2x. 

Nátěry na schodištích provádíme ze žebříků a pomocného lešení. Mezi 
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jednotlivými nátěry je nutné dodržet minimálně 24 hodinovou 

technologickou přestávku 

 

4. Jakost, kontrola provedení 

4.1. Metody kontroly jakosti výsledného provedení 

Budou prováděny vizuální kontroly na dostatečně vyzrálých malbách.  

Kontroly provádí stavbyvedoucí. 

 

4.2. Závazné kvalitativní parametry, referenční hodnoty (mezní odchylky) 

Nesmí být vidět žádné tahy malířským válečkem, přechody v koutech, tahy 

malířskými štětci, prosvítající místa, stékance kapek barvy, atd. 

 

Pokud budou výše uvedené vady zaznamenány, budou opraveny zbroušením a 

plošným přemalováním určených míst. 

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdrav při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení 

vlády 591/2006 Sb. (ve znění novely zákona č. 88/2016 Sb., resp. ve znění novely 

NV.č. 136/2016 Sb.) a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být 

před zahájením prací řádně proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být 

písemný zápis o jejich proškolení. 

5.1. Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

Při práci budou požívány všechny potřebné OOPP jako jsou pracovní obuv, 

pracovní oblečení, ochranné brýle, pracovní rukavice, přilba. Otěru vzdorné 

nátěrové hmoty pro vnitřní prostory jsou nehořlavé a netoxické. Při práci s 

nátěrovými hmotami důkladně větrejte, dodržujte osobní hygienu. 

Doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit oči obličejovým štítem nebo 

ochrannými brýlemi. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po 

umytí ošetřete regeneračním krémem. 

 

5.2. Vymezení odpovědnosti za dodržení těchto podmínek 

Kontroly dodržení podmínek bude provádět koordinátor BOZP společnosti 

Gemo a.s.   
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6. Vliv na životní prostředí 

6.1. Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Součástí ZS budou kontejnery na tříděný odpad. Použité a řádně vyprázdněné 

obaly budou likvidovány jako tříděný plastový odpad. Zbytky nátěrových hmot 

v  nádobách se po vyschnutí zlikvidují jako běžný komunální odpad. 

Vylévání zbytků barev do kanalizace nebo na terén kolem objektu není 

přípustné. Nebude docházet ke znečišťování okolí ani životního prostředí. 
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1. Základní identifikační údaje 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: BD Stodůlky 

Místo stavby: Jeremiášova ulice, Praha 13 - Stodůlky 

Typ objektu: Bytový dům 

Stavebník: CENTRAL GROUP Jeremiášova s.r.o. 

Zhotovitel: Gemo a.s. 

Generální projektant: CENTRAL GROUP a.s. 

 

1.2. Vymezení předmětu řešení 

Technologický předpis je vyhotoven za účelem správného provedení 

monolitických stropů nad 1.PP na stavbě BD Stodůlky. Budou se provádět křížem 

armované stropní desky s výztuží proti protlačení nad sloupy. Vodorovné části 

stropní konstrukce budou tloušťky 250, 280, 300, 350 mm. Části stropní 

konstrukce ve spádu budou tloušťky 280 a 350 mm.  Podklady viz. výkres 

D.1.2.c.1 – Výkres tvaru stropu 1.PP. 

 

2. Vstupní materiály a výrobky 

2.1. Technické parametry výrobků 

Beton C25/30 – XC1, Cl 0,2, Dmax 22mm, S4 

 Pevnost v tlaku krychelná: 30 MPa 

 Pevnost v tlaku válcová: 25 MPa 

 Koroze vlivem karbonatace: XC1 

 Obsah chloridů:  

 Max. velikost zrna kameniva: 22 mm 

 Konzistence: S4 

Ocel B500B 

 Charakteristická mez kluzu: 500 MPa 

 Tažnost: B 

 

2.2. Výpis materiálů 

Beton C25/30 – XC1 

 Množství: 373,39 m3 
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Výztuž z betonářské oceli B500B 

 Množství: 36,84 t 

Bednící desky Doka 

 Množství: 1373,25 m2 

Bednící stojky Doka 

Bednící nosníky Doka 

Odbedňovací olej Sika 

Zábradlí na vybedněnou konstrukci Doka 

Plastové a ocelové distanční prvky 

Konstrukce protipádového systému 

 

2.3. Zásady pro manipulaci, skladování a dopravu materiálu 

Materiál bude na stavbu dovážen nákladními vozy. Vyložení výztuže a bednění 

bude zajištěno pomocí věžového jeřábu nebo auta s hydraulickou rukou. 

Betonová směs bude na stavbu dopravována autodomíchávači a do bednění 

dopravována čerpadlem na beton. Výztuž, bednící desky, stojky, trámy budou 

skladovány na předem připravené, rovné a dostatečně únosné ploše.  

2.4. Kontrola materiálu při převzetí 

Před převzetím výrobku je nutné zkontrolovat, zda se jedná o objednaný 

materiál a správné množství. Vizuálně se zkontroluje, zdali nejsou materiály 

poškozeny. Při vadách dodaného materiálu se převezme pouze nepoškozená 

část. Při převzetí betonové směsi se zkontroluje složení betonu dle listu od 

dopravce a namátkově konzistence dovezené směsi. Ke kontrole konzistence se 

použije zkouška rozlití kužele. Dodavatel stavebního materiálu je povinen dodat 

certifikáty a osvědčení o shodě CE podle českých a evropských norem a 

bezpečnostní listy 

3. Pracovní podmínky 

3.1. Připravenost pracoviště 

Prostor ve kterém se budou práce provádět musí být vyklizen od veškerých 

materiálů, které by mohli bránit výkonu práce. Musí být dokončeny všechny 

nosné svislé konstrukce 1.PP. Teplota při betonáži nesmí klesnout pod 5 °C, nebo 

by neměla stoupnout nad 30 °C. Napojovací body elektřiny 230 V a vody, jsou 

řešeny staveništními rozvaděči a vývodem vody před objektem (viz. ZS).  
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3.2. Složení pracovní čety 

Pracovní četa pro stavbu bednění se bude skládat z šesti tesařů. Pracovní četa 

pro armování se bude skládat ze čtyř železářů. Pracovní četa pro betonáž se 

bude skládat z pěti betonářů a jednoho strojníka pro obsluhu čerpadla na beton 

 

3.3. Podmínky pro práci 

Teplota pro betonáž by se měla pohybovat v rozmezí mezi +5 až +30°C. 

Betonovat v teplotách nižších než +5°C se nedoporučuje. Před betonáží stropu 

se kontroluje správné uložení a rozmístění výztuže. 

 

3.4. Stroje a pracovní pomůcky potřebné pro práci 

• Autodomíchávač 

• Čerpadlo na betonovou směs 

• Kladivo 

• Skládací metr 

• Nivelační přístroj 

• Vodováha 

• Kleště 

• Stahovací lať  

• Ponorný vibrátor 

• Hladítka 

• Lopata 

• Lehké hliníkové lešení  

• Žebříky  

3.5. Technologický postup  

Výchozím a hlavním dokumentem je projektová dokumentace. Dále pak 

výrobcem předepsané způsoby použití jednotlivých výrobků. 

Bednění 

Nejdříve se osadí stojky, na které položíme systémové trámy rovnoběžně 

s delší stranou bedněného prostoru. Po uložení prvních trámů se osadí 

druhá vrstva trámů, která je na první vrstvu kolmá. Na vzniklou konstrukci 

z trámu se uloží systémové desky na sraz. Po vytvoření bednění se 

zkontroluje správná výška konstrukce nivelačním přístrojem. Svislé 
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bednění se vytvoří systémově z dílců Doka. Po celou dobu montáže 

bednění musí být pracovníci přichyceni pomocí lana k protipádové 

konstrukci tak, aby byli chráněni proti pádu. Po dokončení konstrukce 

bednění se desky nastříkají odbedňovacím olejem Sika. Veškeré bednící 

práce se budou řídit dle technických listů výrobce v tomto případě Doka. 

Armování 

Po vytvoření bednění se podle výkresu výztuže daného podlaží uloží 

betonářská výztuž. Spodní výztuž pokládáme na distanční pásy, 

vymezující krytí výztuže. Horní výztuž pokládáme na ocelové distanční 

prvky, které vymezují vzdálenost mezi horní a spodní výztuží.  

Betonáž 

Betonáž bude probíhat pomocí čerpadla a autodomíchávače. Před 

betonáží se provede zkouška rozlití. Beton od čerpadla na konstrukci 

stropu bude navádět způsobilý pracovník. Beton ukládáme rovnoměrně 

po celé konstrukci, aby nedošlo k jejímu přetížení. Správné výšky 

betonované vrstvy se docílí laserem, kterým si pracovník bude určovat 

betonovanou vrstvu. Veškeré výšky a rozsah betonovaných vrstev se 

bude řídit výkresem tvaru daného podlaží. Vrstva betonu se bude 

zhutňovat ponorným vibrátorem a vyrovnávat stahovací latí.  

 

Ošetřování 

Po vybetonování se musí beton ošetřovat kropením vodou, aby nedošlo 

k přehřívání betonu a prasklinám. Technologická přestávka bude trvat 3 

dny.  

Odbednění 

Konstrukci odbedníme, ale budeme ji nadále podepírat stojkami. 

K odstojkování dojde nejdříve po 28 dnech. Pomocí nivelačního přístroje 

se překontroluje správnost vybetonované desky. Maximální tolerance 

musí být max. + - 20 mm. 
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4. Jakost, kontrola provedení 

4.1. Metody kontroly jakosti výsledného provedení 

Budou prováděny kontroly rovinnosti stropní konstrukce, dále správná výška a 

tloušťka stropu. Vizuálně se konstrukce zkontroluje po odbednění, jestli nedošlo 

k vytvoření hnízd při spodním povrchu desky. Před betonáží proběhne kontrola 

výztuže a umístění otvorů ve stropní desce. Kontrolují se vzdálenosti mezi 

jednotlivými pruty měřením, správně použité profily výztuží, vzdálenosti 

jednotlivých prutů, počet prutů. Vše podle výkresu výztuže. 

 

Měření rovinnosti povrchu dle: Norma ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve 

výstavbě. Kontrola přesnosti – část 3: Pozemní stavební objekty 

 

4.2. Závazné kvalitativní parametry, referenční hodnoty (mezní odchylky) 

Maximální odchylka rovinnosti železobetonového stropu je 20mm/2m lati. 

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdrav při práci se řídí dle zákona č. 309/2006 Sb., dle nařízení 

vlády 591/2006 Sb. (ve znění novely zákona č. 88/2016 Sb., resp. ve znění novely 

NV.č. 136/2016 Sb.) a dle nařízení vlády 362/2005 Sb. Všichni pracovníci musí být 

před zahájením prací řádně proškoleni na rizika BOZP a PO a rovněž musí být 

písemný zápis o jejich proškolení. 

5.1. Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO 

Při práci budou požívány všechny potřebné OOPP jako jsou pracovní obuv, 

pracovní oblečení, ochranné brýle, pracovní rukavice, přilba. Kolektivní ochrana 

bude zajištěna osazením zábradlí okolo celé stropní konstrukce. Během 

bednících prací pracovníci pracující ve výšce, budou vybaveni prsním úvazkem 

a tlumičem pádu, který budou mít zavěšený na protipádové konstrukci.  

Při používání odbedňovacího oleje doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit, chránit 

oči obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi a používat ochranné rukavice. 

Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, ruce po umytí ošetřete 

regeneračním krémem. V případě požití postupujte dle bezpečnostního listu 

výrobku. 
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5.2. Vymezení odpovědnosti za dodržení těchto podmínek 

Kontroly dodržení podmínek bude provádět koordinátor BOZP společnosti 

Gemo a.s. 

   

6. Vliv na životní prostředí 

6.1. Možnosti poškození životního prostředí, návrhy ochrany 

Dopady na ŽP hlukem:  

Aby nebyly dopady na ŽP hlukem tak se musí: 

Dodržovat přípustné hladiny hluku dle PD. Vyžadovat od výrobců stavebních 

strojů hlučnosti, popř. provést opatření proti škodlivému působení hluku na 

okolí 

V případě nutnosti provést kontrolní měření hladin hluku a vibrací 

    

Stroje s možným dopadem na ŽP hlukem – ponorný vibrátor. 

 

Prašnost:  

Během výstavby bude vznikat stavební odpad a prach, které mohou mít 

dopad na okolí. Stavba musí být opatřena oplocením, případně v místě zvýšené 

prašnosti v daném místě opatřit plachtou. 

 

Zápach: 

Při stavební činnosti nebude vznikat zápach.  

 

Chemické látky:  

Skladování v původních obalech. Nádoby skladujeme dobře uzavřené na 

suchém, dobře větraném místě. Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a 

ponechávány ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. Dodržujeme varovné 

pokyny na štítcích. 

 

Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti: 

Odpad se nebude udržovat směsný, odpad musí být vytříděn. 

Vést průběžnou evidenci odpadů podle druhů, množství a způsobu nakládání v 

rozsahu stanoveném zákonem o odpadech. 
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Odpad předávat pouze oprávněné osobě, firmě, která má souhlas příslušného 

krajského úřadu k provozování a sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování 

odpadů. Bude předán doklad o bezpečné likvidaci odpadů. Žádný odpad 

neukládat do jam, základů, apod. 

 

 

 

 

 


