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Abstrakt 

Bakalá ská práce se zabývá ešením technologické etapy zast ešení obchodního a 
logistického centra firmy Ptáček v Jinočanech. eší realizaci ploché st echy 
administrativní budovy a p ilehlé haly. Práce obsahuje technickou zprávu, rozpočet a 
časový plán, technologický p edpis, kontrolní a zkušební plán a další technickou 
dokumentaci dle zadání.  
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Abstract 

The thesis deals with solution of technological stage of roofing a trade and logistic centre 

of Ptáček company in Jinočany. It solves implementation of flat roof of the administrative 
building and adjoining warehouse. The work includes technical report, budget and time 

frame, technological regulation, inspecting and test plan and other technical documentation 

in compliance with assignment.  
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Roofing, flat roof, technical report, budget and time frame, inspecting and test plan, 

occupational safety, waterproofing.  
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Úvod 

 

     Bakalá ská práce se zabývá ešením zast ešení administrativního objektu a p ilehlé 
skladovací haly se skladem trubek. Jedná se o objekty obchodního a logistického centra 
firmy Ptáček, která je dodavatelem p edevším instalatérských materiál . Stavba se nachází 
na okraji obce Jinočany u Prahy. 
 

     V rámci administrativní budovy jsem ešila skladbu ploché jednoplášťové st echy, se 
spádovými klíny z tepelné izolace s horní vrstvou z PVC folie Vaeplan V, v kombinaci 

s Vaeplan F. U skladovací haly jsem ešila skladbu ploché st echy, jejíž hlavní částí 
jsou trapézové plechy. ešení je provedeno včetn  osazení vým n a montáže st ešních 
sv tlík . V práci není ešeno osazení sedlových vazník  skladovací haly a skladu trubek, 
provedení stropu administrativní budovy a vyzd ní atik. Tyto konstrukce již musí být 
hotové. 
 

     Hlavními částmi bakalá ské práce jsou technická zpráva, technologický p edpis, ešení 
organizace výstavby, situace – dopravní trasy, položkový rozpočet vytvo ený v programu 

Build Power, časový plán vytvo ený programem Contec, návrh strojní sestavy, kontrolní a 

zkušební plán a bezpečnost práce. 
 

     Součástí bakalá ské práce je i návrh a porovnání nov  navržených skladeb ploché 
st echy administrativní budovy. Návrh skladeb je proveden s ohledem na pracnost, cenu a 

energetickou úspornost. Samoz ejmostí je vypracovaný samostatný položkový rozpočet a 
výpočet součinitele prostupu tepla pro všechny skladby.  
 

   

 

  



 
3 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FůKULTů STůVEBNÍ  
ÚSTůV TECHNOLOGIE, MECHůNIZůCE ů ÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 

MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

 

 

TECHNOLOGICKÁ ETůPů ZůST EŠENÍ 
OBJEKTU OBCHODNÍHO ů LOGISTICKÉHO 
CENTRů FIRMY PTÁČEK 
 

TECHNOLOGICAL STAGE OF ROOFING A TRADE AND LOGISTICS CENTRE OF PTÁČEK 
COMPANY 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVů ZůST EŠENÍ OBJEKTU FIRMY PTÁČEK 

BůKůLÁ SKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

ůUTOR PRÁCE                   BůRBORů SKOPůLOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013     

 



 
4 

 

OBSAH 

 

1. Identifikační údaje          5 

2. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení    5 

2.1 Zhodnocení staveništ          5 

2.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby      5 

2.3 Technické ešení         6 

2.3.1 Skladba st ešního plášt  administrativní budovy    6 

2.3.2 Skladba st ešního plášt  skladové haly      6 

2.3.3 Skladba st ešního plášt  skladu trubek      7 

2.3.4 Nov  navržené skladby st ešního plášt  administrativní budovy  7 

2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu    7 

2.5 ešení technické a dopravní infrastruktury      8 

2.6 Vliv stavby na životní prost edí       8 

2.7 ešení bezbariérového užívání       8 

2.Ř Pr zkumy a m ení         8 

2.ř Údaje o podkladech pro vytýčení stavby      9 

2.10 Člen ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty   9 

2.11Vliv stavby na okolní pozemky a stavby      9 

2.12 Zp sob zajišt ní ochrany zdraví a bezpečnosti pracovník     9 

3. Mechanická odolnost a stabilita        10 

4. Požární bezpečnost          10 

5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí      10 

6. Bezpečnost p i užívání         10 

7. Ochrana proti hluku         10 

Ř. Úspora energie a ochrana tepla        10 

ř. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 11 

10. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí    11 

11. Ochrana obyvatelstva         11 

12. Inženýrské stavby          11 

13. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb     11 

 

 

 

 



 
5 

 

1. Identifikační údaje 

 

Název akce: ešení technologické etapy zast ešení administrativního objektu a skladovací   
   haly obchodního a logistického centra firmy Ptáček 

Místo stavby: Obec Jinočany, okres Praha-západ 

Kraj: St edočeský 

Účel stavby: Obchodní, administrativní a skladovací prostory firmy Ptáček 

Katastrální území: Jinočany 

Čísla parcel: 511/271, 511/73, 511/25, 511/132 

 

2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické ešení 
 

2.1 Zhodnocení staveniště 

 

Staveništ  se nachází na severním okraji obce Jinočany na parcelách č. 511/271, 511/73,  
511/25 a 511/132, jejichž majitelem je investor stavby. Staveništ  je rozloženo na celkové 
ploše 2ř 513 m

2. V tší část plochy kolem pozemku tvo í nezastav ná pole. Na západ od 
staveništ  se nachází sídlo firmy TELOMůR s.r.o., které je ze všech stran oploceno. P i 
dodržení bezpečnostních opat ení a vhodné manipulace je ábu s b emeny se 
nep edpokládá, že by tento objekt mohl být stavbou ohrožen. Na prot jší stran  ulice 
Severní, se nachází bytová zástavba, která by nem la být stavbou dotčena. 

Vjezd na staveništ  je zajišt n dv ma vstupy. Ze severní strany, ulicí Okružní a z jižní  
strany ulicí Severní. Staveništ  je ze všech stran oploceno rámy s drát nou výplní a 
ostnatým drátem v horní části. Výška oplocení je 2 m.  

Plánovaná doprava na staveništ  nebude výrazn  omezovat dopravu v blízkém okolí 
stavby. Napojení staveništních sítí bude bezproblémov  zajišt no na stávající inženýrské 
sít  z ulice Severní. 
 

2.2 Urbanistické a architektonické ešení stavby 

 

Jedná se o novostavbu, která se skládá ze t í hlavních částí, ze skladovací haly, skladu  
trubek a administrativní budovy. Objekt administrativní budovy je t ípodlažní, 
nepodsklepený. Administrativu, ve tvaru písmene „L“, tvo í z v tší části kancelá ské 
prostory. Součástí administrativy je i koupelnové studio tzv. „showroom“. P ilehlá část 
skladovací haly slouží nejen pro skladování, ale současn  i pro obchod. T etí, nejmenší, 
částí je sklad trubek situovaný na jižní stran  skladové haly. Celková výška administrativy 
a objektu skladových prostor je + 12,00 m, výška skladu trubek je + ř,10 m. Zastav ná 
plocha pozemku činí 11 850 m

2
. 

Část pozemku budou tvo it zpevn né plochy, sloužící jako skladovací prostory a  

odstavné plochy pro vozidla na jižní stran . Na stran  severní budou z ízena parkovací 
stání pro zam stnance. 
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Na pozemku se po dokončení stavby využije volných zelených ploch na okraji jižní  
části pozemku, pro vytvo ení biokoridoru, který opticky odd lí centrum od bytové 
zástavby. Zbylé okrajové části budou oploceny a osazeny stromky a ke i. 
Objekt, z hlediska urbanistického, nebude narušovat ráz okolí, které je postupn  budováno 
na pr myslovou zónu. 
 

2.3 Technické ešení 
 

2.3.1 Skladba st ešního pláště administrativní budovy 

 

ešený st ešní plášť je uložen na stropní konstrukci provedené z p edpjatých  
stropních panel  SPIROLL, tl. 250 mm. První vrstvou st ešního plášt  je asfaltový 
penetrační nát r Dekprimer, který bude proveden ve dvou vrstvách po celé ploše 
st echy administrativy, včetn  svislé části atiky. Další vrstvou je parot sná zábrana 
BITBAU tl. 3,5 mm. 

První vrstva tepelné izolace, položená na parot snou zábranu, je navržena z EPS  

70S tl. 50 mm. Druhou vrstvu tepelné izolace tvo í spádové klíny z EPS 100S tl. od 

20 do 200 mm, které tvo í spád 1,75%. T etí vrstvu tepelné izolace tvo í EPS 100S tl. 

40 mm. Svislá část atiky je zateplena izolací EPS 100S tl. 40 mm. 

Horní vodorovné části st echy jsou provedeny z hydroizolační PVC folie  
Vaeplan V typu 1,5/2,8 mm, která je kotvena kotvícími hmoždinkami – v ploše je to 
4ks/1m

2
, u okraj  je to 6ks/1m2

, v rozích je to řks/1m2
. Spoje hydroizolace jsou 

provedeny leptadlem QSM. Horní vrstva atiky je zateplena izolací STYRODUR tl. 

40 mm. Pokrytí horní i svislé části atiky a svislých částí prostup  i sv tlík  je 

provedeno z hydroizolační PVC folie Vaeplan F typu 1,5/2,Ř mm. Součástí prací je 
montáž st ešních sv tlík . 
 

2.3.2 Skladba st ešního pláště skladové haly 

 

Skladová hala je zast ešena železobetonovými vazníky uloženými na ztužidlech,  

ve vzdálenosti 6 m. Sklony jednotlivých vazník  zajišťují sklon st echy 2%. 

Odvodn ní je zde, stejn  jako u administrativy, zajišt no pomocí st ešních vtok  
DrainBox. 

Součástí práce je montáž vým n z I profil  a tvarovaných plech , do kterých 
budou osazeny prostupující konstrukce. 

První vrstvu plášt  tvo í trapézový plech CB 150/2Ř0 r zných tloušťek, který 
bude p ipevn n k monolitické železobetonové konstrukci haly pomocí šroub  do 
betonu. Druhou vrstvou je PE folie DEKSEPAR tl. 0,2 mm p elepená ve spojích 
lepící butylkaučukovou páskou. Tepelnou izolaci tvo í dv  vrstvy EPS 100S tl.  
50 mm a 40 mm, voln  ložené. V místech požárních pás , které mají tl. 2000 - 2500 

mm je položena namísto EPS tepelná izolace na bázi čedičových vláken NOBASIL 

SPS tl. 90 mm. Svislé části sv tlík  jsou izolovány EPS 100S tl. 40mm. Horní vrstva 
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st echy je tvo ena PVC folií Vaeplan V typu 1,5/2,Ř mm, která je také kotvená 
kotvícími hmoždinkami.  

Svislá část atiky, sv tlíky a prostupující konstrukce jsou potaženy hydroizolační 
folií Vaeplan F typu 1,5/2,Ř mm. ůtika skladové haly je oplechována a spádována ve 
sklonu 5,25% sm rem do st ešní konstrukce. Součástí prací, je montáž sv tlík  
s otvory pro odvod kou e. 

 

2.3.3 Skladba st ešního pláště skladu trubek 

 

Zast ešení skladu trubek je provedeno z železobetonových vazník , které zajišťují  
sklon st echy 2%. První vrstvu skladby tvo í trapézový plech CB 150/2Ř0. Druhou 
vrstvou je tepelná izolace EPS 100 S tl. 60 mm. Poslední vrstvu tvo í mechanicky 

kotvená hydroizolační PVC folie Vaeplan V typu 1,5/2,8 mm. Atika je provedena 

stejn  jako u skladovací haly. Odvodn ní zajišťují dva st ešní vtoky DrainBox. 

 

2.3.4 Nově navržené skladby st ešního pláště administrativní budovy 

 

Skladba 1 je navržena podobn  jako skladba stávající, je však vytvo ena 
z kvalitn jší tepelné izolace a z dvojité hydroizolační vrstvy. Tato skladba byla 
navržena, z d vodu lepších tepeln  technických vlastností a celkov  nižší ceny 

v ádech desítek tisíc . 
 

Skladba 1: 

- penetrační nát r DEKPRIMER 

- parot sná zábrana z asfaltového pásu MULTIPLEX, tl. 4 mm 

- TI EXTRAPOR 100 S, tl. 100 mm 

- TI spádové klíny EXTRAPOR 70 S, tl. 20 - 200 mm 

- asfaltový hydroizolační pás Glastek 40 special mineral 
- hydroizolační pás Elastek 40 special decor 

 

Skladba 2 je atypickou skladbou ploché st echy. Je navržená z nejmodern jších 
materiál , které jsou výhodné rychlou aplikací a výbornými vlastnostmi. Skladba 2 
se prakticky skládá jen ze t í vrstev a to p edevším díky tomu, že každá z vrstev má 
více funkcí. 
 

Skladba 2: 

- cementová p na PORIMENT PS ve spádu, min. tl. 40 mm 

- st íkaná tepelná izolace EKO H Roof, tl. Ř0-100 mm 

- dvouvrstvý UV nást ik 

 

2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

ůreál obchodn  logistického centra je napojen na dopravní infrastrukturu z jižní a  
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severní části pozemku. Na severní stran  bude vjezd zajišt n z ulice Okružní (po 

dokončení hlavní vjezd pro zam stnanceě, na jižní stran  bude zajišt n z ulice Severní (po 

dokončení stavby hlavní výjezd pro vývoz zboží). Ob  tyto ulice, se dále napojují na ulici 
Žižkova, vedoucí do obce Chrášťany. Část dopravy bude probíhat práv  p es obec 
Chrášťany po státní silnici II/605. Část dopravy prob hne bez pr jezdu obcí Chrášťany, 
p es odbočku na Pražský okruh. P ipojení na inženýrské sít  bude zajišt no z ulice Severní, 
dle výkresu za ízení staveništ .  

 

2.5 ešení technické a dopravní infrastruktury 

 

Dopravní ešení určené pro pot eby staveništ , nenaruší plynulost dopravy na ve ejných  
pozemních komunikacích . Na výjezdu do ulice Severní i Okružní, bude dopravní značení 
s výstražným trojúhelníkem: „POZOR! Výjezd vozidel stavby“. U obou vjezd  bude 
cedule:  „Vjezd povolen pouze vozidl m stavby“. 

P ípojky inženýrských sítí budou v rámci realizace ploché st echy již zajišt ny 
z p edchozích prací. 

 

2.6 Vliv stavby na životní prost edí 
 

Stavba by v pr b hu realizace ani po dokončení nem la negativním zp sobem 

zasahovat do životního prost edí. Pr b žn  bude zajišt n odvoz odpadu, jehož t íd ní a 
zpracování se bude ídit podmínkami zákona č. 1Ř5/2001 Sb. Samostatn  bude odvážen i 
komunální odpad. Všechny stroje a automobily musí být p ed výjezdem ze stavby, pokud 

je to t eba, očišt na tak, aby bylo zamezeno p ípadnému znečišt ní vozovky. U všech 
stroj , p edevším u mobilního je ábu, musí být zabrán no p ípadnému unikání olej , 
pohonných hmot či jiných, životní prost edí ohrožujících, látek dle na ízení vlády č. 
378/2001 Sb. 

 

2.7 ešení bezbariérového užívání 
 

V souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. Ministerstva pro místní rozvoj jsou p ístupové  
komunikace p izp sobeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Bezbariérovému užívání stavby je p izp sobena administrativní budova a část skladovací 
haly. Toto ešení, však není součástí technické zprávy realizace st ešního plášt . 
 

2.Ř Průzkumy a mě ení 
 

V rámci provád ní ploché st echy budou provedeny kontrolní zkoušky, které jsou 
podrobn ji popsané v KZP. Jedná se o optickou zkoušku, zátopovou zkoušku, zkoušku 
t snosti spoj  pomocí jehly a vakuovou zkoušku. Jiné pr zkumy či m ení nejsou v rámci 
této práce ešeny. 
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2.ř Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

 

Tato technická zpráva ne eší vytýčení stavby. 
 

2.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

 

Stavební objekty: SO 01 ůdministrativní objekt 
SO 02 Skladovací hala 

                             SO 03 Sklad trubek 

Inženýrské objekty: SO 04 Zpevn né plochy a komunikace 

                                   SO 05 Sadové úpravy 

                                  SO 06 P ípojka vody 

                                  SO 07 P ípojka kanalizace 

                                  SO 08 P ípojka NN 

                                  SO 09 P ípojka plynovodu 

                                  SO 10 Venkovní osv tlení 
                                  SO 11 Oplocení 
                                   

2.11Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

Stavba by nem la mít zásadní vliv na okolní objekty. V pr b hu realizace však m že  
docházet k prašnosti, p ípadn  hluku nebo vibrací zp sobeného prací stroj . Je také možné 
znečišt ní komunikací p i doprav  materiál . Je proto nutné dodržet zásady na ízení vlády  
č. 378/2001 Sb. a stroje p ed odjezdem v p ípad  pot eby očistit. Komplikace dopravy se 

nep edpokládá vzhledem k rozd lení dopravy do dvou vjezd  na pozemek.  
V pr b hu stavby bude realizován, v rámci odd lení pracovní zóny od obytné zóny,  

biokoridor, který bude částečn  sloužit i jako protihlukový prvek. Je t eba dodržovat 
povolené hladiny akustického hluku v souladu s na ízením vlády č. 272/2011 Sb.  

 

2.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Zajišt ní ochrany zdraví a bezpečnosti pracovník  musí být v souladu s na ízením vlády  
č. 5ř1/2006 Sb. a na ízením vlády č. 326/2005 Sb. Každý z pracovník  musí být proškolen 
o bezpečnosti práce a musí být vybaven bezpečnostními pom ckami. V pr b hu výstavby 

bude pravideln  kontrolováno dodržování bezpečnostních pokyn  a zásad zodpov dnou 
osobou. Na pozemku budou viditeln  umíst na výstražná bezpečnostní značení. Podrobné 
informace jsou obsaženy v BOZP. 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

3. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Mechanická odolnost a stabilita byla prov ena statikem. Tato prov ení se týkají  
p edevším momentových spoj  trapézových plech , osazení st ešních vým n a uložení 
sv tlík . Statické návrhy jsou platné jen p i dodržení kladečských plán  a detail  spoj  dle 

výkresové dokumentace. 

 

4. Požární bezpečnost 
 

Objekt OLC Ptáček byl navržen tak, aby vyhovoval požadavk m norem ČSN 73 0Ř02 a  
ČSN 73 0Ř04 o požární bezpečnosti staveb. V rámci realizace st ešního plášt  budou 
provedeny na skladové hale požární pruhy ší ky 2000 – 2500 mm z izolace NOBASIL 

SPS. U skladovací haly mají n které ze sv tlík  instalovány RWů klapky a otvory pro 
p ívod vzduchu, které zajistí odvod kou e a tepla v p ípad  požáru.  

Staveništ  bude vybaveno práškovými hasicími p ístroji. Dále se technická zpráva 
požární bezpečností nezabývá.  
 

5. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 
 

Navrhované materiály nejsou p i správném nakládání s odpady dle zákona č. 1Ř5/2001  
Sb. škodlivé pro životní prost edí. Opatrnosti je t eba p i používání leptadla QSM, obaly 

od použitých leptadel je pot eba skladovat samostatn  jako nebezpečný materiál, který 
nesmí p ijít do styku s vodou. Je t eba ídit se Katalogem odpad  daným vyhláškou č. 
381/2001 Sb. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 26Ř/200ř Sb., nep edpokládá se 
tudíž ohrožení životního prost edí nebo zdraví. 
 

6. Bezpečnost p i užívání 
 

Objekty OLC Ptáček jsou navrženy v souladu s vyhláškami, p edpisy a zákony, které  
stanovují podmínky bezpečnosti p i užívání.  
 

7. Ochrana proti hluku 

 

V souladu s na ízením vlády č. 272/2011 Sb., je v rámci provozu v areálu OLC Ptáček  
nutno dodržovat ekvivalentní hladinu akustického tlaku 50dB. Nep edpokládá se však, že 
by tato hodnota byla p ekročena. 

 

Ř. Úspora energie a ochrana tepla 

 

Skladba st ešního plášt  je navržena v souladu s ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov.  
Hlavní vrstvou omezující únik tepla jsou tepeln  izolační desky EPS 100S a EPS 70S 
v r zných tloušťkách.  
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ř. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 

P ístup do objektu administrativy je zajišt n v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb.  
P ístupové komunikace pro p ší mají po celé své délce vodící linie pro zrakov  postižené 
osoby, ší ka t chto komunikací je 1,5 m s podélným sklonem 8,3%. Vnit ních prostory 

jsou vybaveny sociálním za ízením s bezbariérovým p ístupem. Tato práce však 
bezbariérové ešení neuvádí. 
 

10. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vnějšího prost edí 
 

Vn jší konstrukce objekt  OLC Ptáček jsou navrženy a provedeny tak, aby odolávaly 

nep íznivým vn jším vliv m, jako jsou nap . zvýšené pov trnostní podmínky. Objekty leží 
v oblasti st edního radonového indexu. Jako opat ení proti radonu byla navržena 
hydroizolační folie z HDPE.  

Dále se nep edpokládá žádný negativní vliv na stavbu, kterým by mohla být nap .  
seismická činnost, vysoká hladina spodní vody, objekt v oblasti poddolování apod.  

 

11. Ochrana obyvatelstva 

 

Celý pozemek areálu OLC Ptáček bude chrán n p ed vstupem nepovolaných osob  
oplocením, branami a bezpečnostním značením o možnosti zran ní v prostoru vn jších 
skladovacích ploch a prostoru pojezdu stroj  nap . vysokozdvižných vozík .  

Osoby pracující v prostoru skladovací haly, kde je možné nebezpečí úrazu, musí  
dodržovat stanovená bezpečnostní opat ení. Osoby, které OLC Ptáček navštíví za účelem 
nákupu, se musí pohybovat pouze v bezpečném vyhrazeném prostoru. 

 

12. Inženýrské stavby 

 

P ípojky inženýrských sítí budou provedeny p i p edchozích pracích a budou využity i  
p i realizaci st ešního plášt . 
 

13. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb 

  

Výrobní ani nevýrobní technologická za ízení staveb se nevyskytuje. 
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1. Položkový rozpočet administrativní budovy  

Stavba : 
SO01 Obchodní a logistické centrum firmy 
Ptáček 

Rozpočet: 01   

Objekt : 01 Ptáček   Administrativa 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 
cena / 

MJ celkem (Kč) 
Díl: 711 Izolace proti vodě         

1 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena  m2 1 200,40 8,00 9 603,20 

    penetrační nátěr DEKPRIMER 

    vodorová část-západ:(53,79*14,635) 787,22     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145) 358,42     

    vodorovná část-nižší:(5,4*0,655)+(2,315*12,4) 32,24     

    Mezisoučet 1 177,88     

    svislá část-atika 1:(53,79+14,635+41,9+14,635)*0,24 29,99     

    svislá část-atika 2:(11,89+30,145+30,145)*0,24 17,32     

    
svislá část-atika nižší 
střecha:0,067*(2,315+13,055+5,4+0,655+12,4+3,085) 2,47     

    Mezisoučet 49,79     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    Mezisoučet -27,27     

2 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 157,87 41,66 6 576,86 

    balení po 25 kg 

    Začátek provozního součtu       

    vynásobení spotřebou na m2:(787,2188-20,79)*0,25 191,61     

    vynásobení spotřebou:(358,4241-6,48)*0,25 87,99     

    nižší část střechy:32,2430*0,25 8,06     

    svislá část-atika 1:(53,79+14,635+41,9+14,635)*0,12 15,00     

    svislá část-atika 2:(11,89+30,145+30,145)*0,12 8,66     

    
svislá část-atika nižší 
střecha:0,12*(2,315+13,055+5,4+0,655+12,4+3,085) 4,43     

    Konec provozního součtu 315,74     

    prům. spotřeba 0,25 kg/m2 * dvě vrstvy:315,74*0,25*2 157,87     

    Mezisoučet 157,87     

3 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  t 0,16 726,00 114,61 

  Celkem za 711 Izolace proti vodě       16 294,68 

Díl: 712 Živičné krytiny         
4 712311115RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena 1 x nátěr - 

včetně dodávky lepidla 
m2 120,38 54,00 6 500,67 

    vaeplan F 

    (0,05+0,05+0,57)*(53,79+14,635+30,145+11,89+14,635) 83,81     

    (0,05+0,05+0,3)*(41,9+30,145) 28,82     

    (0,05+0,05+0,32)*(5,4+13,055) 7,75     

    Mezisoučet 120,38     

5 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - 
fólie ve specifikaci, automat  na leptadlo 

m2 1 193,31 109,00 130 070,91 

    přesahy, ztratné apod. napočítané zvlášť s přidáním 5% navíc 

    vodorová část-západ:(53,79*14,635) 787,22     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145) 358,42     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    vodorovná část-nižší:(5,4*0,655)+(2,315*12,4) 32,24     
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    Mezisoučet 1 150,61     

    

 
(((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9+1,5+1,
5))*0,25 18,60     

    ((53,79/1,5*0,15)+(11,89/1,5*0,15))*5 32,84     

    Mezisoučet 51,44     

    

-izolace po obvodě:-
0,04*(53,79+14,635+30,145+11,89+30,145+41,9+14,635)-
0,04*(13,055+5,4+0,655+2,315) -8,74     

6 712372111R00 Krytina střech do 10° fólie, na beton montáž talířových 
hmoždinek 

m2 246,87 130,00 32 092,76 

    montáž talířových hmoždinek-hmoždinky ve specifikaci 
    Začátek provozního součtu       

    
na plochu(4 ks/1m2):((53,79*14,635)+(30,145*11,89))-
(2*(53,79+14,635+30,145+11,89+30,145+41,9+14,635))-(2*2) 747,36     

    
Nižší část střechy-plocha:((13,055*2,315)+(3,055*0,655))-
(2*2)-(2*(13,055+5,4+0,655+3,055+12,4+2,315)) -45,54     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    Mezisoučet       

    Konec provozního součtu 674,55     

    počet kusů na plochy:674,554/4 168,64     

    Začátek provozního součtu       

    
u okrajů (6ks/1m2): 
2*(53,79+14,635+30,145+11,89+30,145+41,9+14,635)-(2*2) 390,28     

    
nižší část střechy-okraj: 
2*(13,055+5,4+0,655+3,055+12,4+2,315) 73,76     

    Mezisoučet 168,64     

    Konec provozního součtu 464,04     

    počet kusů na okraje:464,04/6 77,34     

    Začátek provozního součtu       

    v rozích 9ks/1m2 :5*6 30,00     

    Mezisoučet 77,34     

    Konec provozního součtu 30,00     

    spotřeba v rozích:30/9 3,33     

    Mezisoučet 3,33     

7 712378006R00 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm  m 585,64 116,50 68 227,06 

    včetně lišt z poplastovaného plechu a natl. hmožd. na jištění okrajů mezi TI a HI 

    
obvod atiky celá střecha(*2 horní i dolní 
část):(53,790+14,635+30,145+11,89+30,145+41,9+14,635)*2 394,28     

    
obvod atiky nižší část střechy(*2 horní i dolní 
část):(0,655+5,4+13,055+2,315+12,4+3,055)*2 73,76     

    

obvod otvorů + otvory vzduchotechniky*2(horní i dolní 
část):((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+((2,7+2,7+1,2+1,2)*2)+(1*(0,9+0,9
+1,5+1,5))*5*2 117,60     

    Mezisoučet 585,64     

8 712811115RT1 Samostatné vytažení izolace, za studena  - materiál ve 
specifikaci m2 236,40 21,50 5 082,61 

    
(53,79+14,635+41,9+14,635)*0,24+(11,89+30,145+30,145)*0,
24+0,067*(2,315+13,055+5,4+0,655+12,4+3,085) 49,79     

    Mezisoučet 49,79     

    

otvory celkem: 
(((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9+1,5+1,
5))*0,25 18,60     

    přesahy :((53,79/1,5*0,15)+(11,89/1,5*0,15))*2 13,14     

    Mezisoučet 31,74     

    
pásy na atiku : 
(0,01+0,25+0,57)*(53,79+14,635+30,145+11,89+14,635) 103,83     

    pásy na atiku: (0,01+0,25+0,3)*(41,9+30,145) 40,35     
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    pásy na atiku-nižší část:(0,01+0,25+0,32)*(5,4+13,055) 10,70     

    Mezisoučet 154,88     

9 24742212 PUK lepidlo na hydroizolační pásy kg 28,44 248,10 7 055,96 

    na svislé části hydroizolace,balení po 2 kg 

    Začátek provozního součtu       

    svislá část-atika 1:(53,79+14,635+41,9+14,635)*0,24 29,99     

    svislá část-atika 2:(11,89+30,145+30,145)*0,24 17,32     

    
svislá část-atika nižší 
střecha:0,067*(2,315+13,055+5,4+0,655+12,4+3,085) 2,47     

    Mezisoučet       

    

obvody otvorů 
celkem:(((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9
+1,5+1,5))*0,25 18,60     

    přesahy folie (10-15 cm):((53,79/1,5*0,15)+(11,89/1,5*0,15))*2 13,14     

    Mezisoučet       

    
pásy na atiku, šířka 
570:(0,01+0,25+0,57)*(53,79+14,635+30,145+11,89+14,635) 103,83     

    pásy na atiku, šířka 300:(0,01+0,25+0,3)*(41,9+30,145) 40,35     

    pásy na atiku-nižší část:(0,01+0,25+0,32)*(5,4+13,055) 10,70     

    Mezisoučet       

    Konec provozního součtu 236,40     

    spotřeba 120g/m2:237*0,12 28,44     

10 31173220 Hmoždinka talířová FDD 50 x 200 na plochu kus 167,00 16,06 2 708,33 

    Začátek provozního součtu       

    
na plochu(4 ks/1m2):((53,79*14,635)+(30,145*11,89))-
(2*(53,79+14,635+30,145+11,89+30,145+41,9+14,635))-(2*2) 747,36     

    
nižšíčást střechy-plocha:((13,055*2,315)+(3,055*0,655))-(2*2)-
(2*(13,055+5,4+0,655+3,055+12,4+2,315)) -45,54     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    Mezisoučet       

    Konec provozního součtu 674,55     

    počet kusů na plochy:674,554/4 167,00     

    Mezisoučet 167,00     

11 31173234 Hmoždinka talířová FDD 50 x 300 na rohy, okraje kus 79,00 31,08 2 431,35 

    Začátek provozního součtu       

    

u okrajů, šířky 0,5 
m(6ks/1m2):2*(53,79+14,635+30,145+11,89+30,145+41,9+14,
635)-(2*2) 390,28     

    
nižší část střechy-
okraj:2*(13,055+5,4+0,655+3,055+12,4+2,315) 73,76     

    Mezisoučet       

    Konec provozního součtu 464,04     

    počet kusů na okraje:464,04/6 77,34     

    Začátek provozního součtu       

    v rozích 9ks/1m2 :5*6 30,00     

    Mezisoučet 77,34     

    Konec provozního součtu 30,00     

    spotřeba v rozích:30/9 3,33     

    Mezisoučet 3,33     

12 Leptadlo QSM Leptadlo QSM na spoje u folie Vaeplan V kg 29,83 332,00 9 904,49 

    spotřeba 25ml/1m2:1193,311*0,025 29,83     
13 hydroizolační p Vaeplan doprava+materiál 

cena za 1m2 s dopravou m2 1 397,98 349,60 488 732,27 

    Vaeplan F 
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    svislá část-atika západ:(53,79+14,635+41,9+14,635)*0,24 29,99     

    svislá část-atika sever:(11,89+30,145+30,145)*0,24 17,32     

    
svislá část-atika nižší 
střecha:0,067*(2,315+13,055+5,4+0,655+12,4+3,085) 2,47     

    Mezisoučet 49,79     

    
pásy na atiku, šířka 
570:(0,01+0,25+0,57)*(53,79+14,635+30,145+11,89+14,635) 103,83     

    pásy na atiku, šířka 300:(0,01+0,25+0,3)*(41,9+30,145) 40,35     

    pásy na atiku-nižší část:(0,01+0,25+0,32)*(5,4+13,055) 10,70     

    Mezisoučet 154,88     

    vodorová část-západ:(53,79*14,635) 787,22     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145) 358,42     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    vodorovná část-nižší:(5,4*0,655)+(2,315*12,4) 32,24     

    Mezisoučet 1 150,61     

    

obvody otvorů 
celkem:(((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9
+1,5+1,5))*0,25 18,60     

    přesahy folie (10-15 cm):((53,79/1,5*0,15)+(11,89/1,5*0,15))*5 32,84     

    Mezisoučet 51,44     

    

-izolace po obvodě:-
0,04*(53,79+14,635+30,145+11,89+30,145+41,9+14,635)-
0,04*(13,055+5,4+0,655+2,315) -8,74     

    Mezisoučet -8,74     
14 hydroizolační p Vaeplan doprava+materiál m2 120,38 349,60 42 085,83 

    na horní část atiky, cena za 1 m2 a dopravu 

    Vaeplan F 

    
pásy na atiku, šířka 
570:(0,05+0,05+0,57)*(53,79+14,635+30,145+11,89+14,635) 83,81     

    pásy na atiku, šířka 300:(0,05+0,05+0,3)*(41,9+30,145) 28,82     

    pásy na atiku-nižší část:(0,05+0,05+0,32)*(5,4+13,055) 7,75     

    Mezisoučet 120,38     

15 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m  t 3,27 902,00 2 950,35 

  Celkem za 712 Živičné krytiny       797 842,60 

Díl: 713 Izolace tepelné         
16 713134211R00 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů  m2 100,53 51,20 5 147,13 

    folie BITBAU ve specifikaci 

    svislá část-atika 1:(53,79+14,635+41,9+14,635)*0,12 15,00     

    svislá část-atika 2:(11,89+30,145+30,145)*0,12 8,66     

    
svislá část-atika nižší 
střecha:0,067*(2,315+13,055+5,4+0,655+12,4+3,085) 2,47     

    Mezisoučet 26,13     

    

obvody otvorů 
celkem:((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9
+1,5+1,5) 74,40     

    Mezisoučet 74,40     

17 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK  m2 68,39 114,50 7830,65 

    svislá izolace tl. 40 mm  

    

(53,79+14,635+41,9+14,635)*0,24+0,067*(2,315+13,055+5,4+
0,655+12,4+3,085)+ (11,89+30,145+30,145)*0,24+ 
(((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9+1,5+1,
5))*0,25 68,39     

    Mezisoučet 68,39     

18 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK  m2 99,03 114,50 11 339,26 

    nahoru na atiku, materiál styrodur 
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    0,57*(53,79+14,635+14,635+30,145+11,89) 71,30     

    0,3*(41,9+30,145) 21,61     

    0,32*(13,055+5,4+0,655) 6,12     

    Mezisoučet 99,03     

19 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  m2 1 103,50 18,10 19 973,32 

    1. vrstva izolace EPS tl. 50mm 

    vodorová část-západ:(53,79*14,635)-(53,79*14,635*0,04) 755,73     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145)-(11,89*30,145*0,04) 344,09     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    
vodorovná část-nižší:((5,4*0,655)+(2,315*12,4))-
(((5,4*0,655)+(2,315*12,4))*0,04) 30,95     

    Mezisoučet 1 103,50     

20 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  m2 1 103,50 18,10 19 973,32 

    na 3. vrstvu izolace, tl. 40mm  

    vodorová část-západ:(53,79*14,635)-(53,79*14,635*0,04) 755,73     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145)-(11,89*30,145*0,04) 344,09     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    
vodorovná část-nižší:((5,4*0,655)+(2,315*12,4))-
(((5,4*0,655)+(2,315*12,4))*0,04) 30,95     

    Mezisoučet 1 103,50     
21 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  m2 1 103,50 18,10 19 973,32 

    na spádové klíny 

    vodorová část-západ:(53,79*14,635)-(53,79*14,635*0,04) 755,73     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145)-(11,89*30,145*0,04) 344,09     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    
vodorovná část-nižší:((5,4*0,655)+(2,315*12,4))-
(((5,4*0,655)+(2,315*12,4))*0,04) 30,95     

    Mezisoučet 1 103,50     

22 713141221R00 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů  m2 1 150,61 44,90 51 662,56 

    PE fole Bitbau ve specifikaci 

    vodorová část-západ:(53,79*14,635) 787,22     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145) 358,42     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    vodorovná část-nižší:(5,4*0,655)+(2,315*12,4) 32,24     

    Mezisoučet 1 150,61     

23 713391193R00 Těsnění spojů samolepící páskou  m 148,80 21,40 3 184,32 

    butylkaučuková páska ve specifikaci 

    

otvory celkem: 
((((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9+1,5+1
,5)))*2 148,80     

    Mezisoučet 148,80     

24 28355155 Páska těsnicí butylkaučuk  š. 1,5x15 mm dl. 25 m kus 6,00 191,90 1 151,4 

    

    Začátek provozního součtu       

    

otvory celkem: 
((((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9+1,5+1
,5)))*2 148,80     

    Konec provozního součtu 148,80     

    výpočet kusů pásky:148,8/25 6,00     

    Mezisoučet 6,00     

25 28375703 Deska izolační stabilizov. EPS 70S  1000 x 500 mm 
m3 55,17 

1 
288,67 71 102,24 

    1. vrstva TI, tl. 50 mm 
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    Začátek provozního součtu       

    vodorová část-západ:(53,79*14,635)-(53,79*14,635*0,04) 755,73     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145)-(11,89*30,145*0,04) 344,09     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    
vodorovná část-nižší:((5,4*0,655)+(2,315*12,4))-
(((5,4*0,655)+(2,315*12,4))*0,04) 30,95     

    Konec provozního součtu 1 103,50     

    přenásobení tloušťkou:1103,4984*0,05 55,17     

    Mezisoučet 55,17     

26 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm 
m3 2,74 

1 
698,70 3 382,96 

    izolace svislé části-atika, tl. 40 mm 

    Začátek provozního součtu       

    

(53,79+14,635+41,9+14,635)*0,24+0,067*(2,315+13,055+5,4+
0,655+12,4+3,085)+ (11,89+30,145+30,145)*0,24+ 
(((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9+1,5+1,
5))*0,25 68,39     

    Konec provozního součtu 68,39     

    přenásobení tloušťkou:68,39*0,04 2,74     

    Mezisoučet 2,74     

27 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm 
m3 44,14 

1 
698,70 74 980,45 

    3. vrsta TI, tl. 40 mm 

    Začátek provozního součtu       

    vodorová část-západ:(53,79*14,635)-(53,79*14,635*0,04) 755,73     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145)-(11,89*30,145*0,04) 344,09     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    
vodorovná část-nižší:((5,4*0,655)+(2,315*12,4))-
(((5,4*0,655)+(2,315*12,4))*0,04) 30,95     

    Konec provozního součtu 1 103,50     

    násobení tloušťkou:1103,4984*0,04 44,14     

    Mezisoučet 44,14     

28 28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil 
m3 198,63 

2 
259,36 448 776,00 

    tl. 20-200 mm, spádové klíny, vyrobí prodejce 

    Začátek provozního součtu       

    vodorová část-západ:(53,79*14,635)-(53,79*14,635*0,04) 755,73     

    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145)-(11,89*30,145*0,04) 344,09     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    
vodorovná část-nižší:((5,4*0,655)+(2,315*12,4))-
(((5,4*0,655)+(2,315*12,4))*0,04) 30,95     

    Konec provozního součtu 1 103,50     

    přenásobení tloušťkou:1103,4984*0,18 198,63     

    Mezisoučet 198,63     

29 28376327 Deska XPS Styrodur 2500 C 1250 x 600 x 40 mm m2 99,03 153,76 15 227,28 

    izolace horní části atiky, ve spádu 5,25%, tl. 40 mm 

    
TI styrodur nahoře atiky, 
tl.57:0,57*(53,79+14,635+14,635+30,145+11,89) 71,30     

    TI styrodur nahoře atiky, tl. 0,3:0,3*(41,9+30,145) 21,61     

    TI styrodur nahoře atiky-nižší část:0,32*(13,055+5,4+0,655) 6,12     

    Mezisoučet 99,03     

30 parozb.PE folie Bitbau, tl. 3,5 mm m2 1 232,14 42,50 52 365,79 

    ztratné, přesahy - započítáno  
    vodorová část-západ:(53,79*14,635) 787,22     
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    otvory západ:-((6*1,2*1,8)+(2*2,7*1,2)+(0,9*1,5)) -20,79     

    vodorovná část-sever:(11,89*30,145) 358,42     

    otvory sever:-(1,2*1,8*3) -6,48     

    vodorovná část-nižší:(5,4*0,655)+(2,315*12,4) 32,24     

    Mezisoučet 1 150,61     

    svislá část-atika 1:(53,79+14,635+41,9+14,635)*0,24 29,99     

    svislá část-atika 2:(11,89+30,145+30,145)*0,24 17,32     

    
svislá část-atika nižší 
střecha:0,067*(2,315+13,055+5,4+0,655+12,4+3,085) 2,47     

    Mezisoučet 49,79     

    

otvory celkem: 
(((1,8+1,8+1,2+1,2)*9)+(2*(2,7+2,7+1,2+1,2))+(0,9+0,9+1,5+1,
5))*0,25 18,60     

    přesahy folie (10-15 cm):((53,79/1,5*0,15)+(11,89/1,5*0,15))*2 13,14     

    Mezisoučet 31,74     

31 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  t 6,09 716,00 4 363,66 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       808 294,36 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace         
32 721234143RT3 Vtok střešní HL63 DrainBox pro plochou střechu HL 

63P/1 s PVC izolační přirubou, DN 75,110,125 mm 
kus 7,00 

4 
100,00 28 700,00 

33 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m  t 0,02 491,50 9,63 

  Celkem za 721 Vnitřní kanalizace       28 709,63 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické         
34 767311210R00 Montáž světlíků ,rozp.180 cm, komplet ks 9,00 924,00 8 316,00 

    celkem:9 9,00     

35 767311220R00 Montáž světlíků,rozp.150 cm, komplt ks 1,00 924,00 924,00 

    celkem: 1 1,00     

36 767311230R00 Montáž světlíků,rozp.270 cm, komplet ks 2,00 924,00 1 848,00 

    celkem: 2 2,00     

37 767422111R00 Montáž opláštění - oplechování atiky  m 234,02 50,00 11 701,00 

    
obvod atiky celá 
střecha:(53,790+14,635+30,145+11,89+30,145+41,9+14,635) 197,14     

    
obvod atiky nižší část 
střechy:(0,655+5,4+13,055+2,315+12,4+3,055) 36,88     

    Mezisoučet 234,02     

38 767422112R00 Montáž opláštění - oplechování otvorů na světlíky 
m 73,80 38,60 2 848,68 

    oplechování otvorů na světlíky 

    otvor:2*(2,7+2,7+1,2+1,2) 15,60     

    otvor:1*(0,9+0,9+1,2+1,2) 4,20     

    otvor:9*(1,8+1,8+1,2+1,2) 54,00     

    Mezisoučet 73,80     

39 13851014 Plech ruukki, tvarovaný, tl.0,5mm m2 18,45 314,87 5 809,35 

    oplechování otvorů na světlíky 

    Začátek provozního součtu       

    otvor:2*(2,7+2,7+1,2+1,2) 15,60     

    otvor:1*(0,9+0,9+1,2+1,2) 4,20     

    otvor:9*(1,8+1,8+1,2+1,2) 54,00     

    Konec provozního součtu 73,80     

    Mezisoučet       

    přenásobení výškou:73,8*0,25 18,45     

40 13851014 Plech ruukki, tl.0,5mm m2 98,42 314,87 30 987,99 

    na atiku 

    Začátek provozního součtu       
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obvod atiky celá 
střecha:(53,790+14,635+30,145+11,89+30,145+41,9+14,635) 197,14     

    
obvod atiky nižší část 
střechy:(0,655+5,4+13,055+2,315+12,4+3,055) 36,88     

    Mezisoučet       

    Konec provozního součtu 234,02     

    plocha plechu:(0,04+0,06)*234,02 23,40     

    
překrytí atiky plechem: 
(0,57+0,05+0,05)*(53,79+14,635+30,145+11,89+1,5) 75,01     

    Mezisoučet 98,42     
41 562884260 Světlík kopule obdélníková 90x150 cm 1vrstvá čirá + 

součástky 
kus 1,00 

2 
628,56 2 628,56 

42 562884340 Světlík kopule obdélníková 120x180 cm 1vrstvá čirá + 
součástky 

kus 9,00 
4 

431,06 39 879,54 

43 562884400 Světlík kopule obdélníková 120x270 cm 1vrstvá čirá + 
součástky 

kus 2,00 
7 

005,03 14 010,06 
44 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  t 0,64 990,00 638,34 

  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       119 590,42 

 

2. Položkový rozpočet skladovací haly a skladu trubek 

Stavba : 
SO01 Obchodní a logistické centrum firmy 
Ptáček 

Rozpočet: 02 

Objekt : 01 Ptáček   Skladovací hala+sklad trubek 

P.č. 
Číslo 

položky Název položky MJ množství 
cena / 

MJ 
celkem 

(Kč) 
Díl: 712 Živičné krytiny         

1 712371801
RT1 

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - 
fólie ve specifikaci 

m2 7 262,91 109,00 
791 

657,19 

    vaeplan v na plochu s přesahy 

    celkem na plochu:4954,2+247,71 5 201,91     

    
přesahy:(50*0,15*90)+(30*0,15*24)+(90*0,1*50)+(0,1*30*2
4)+(0,15*42*72)+(0,1*42*72) 2 061,00     

2 712372111
R00 

Krytina střech do 10° fólie, na beton montáž talířových 
hmoždinek 

m2 6 382,30 356,00 
2 272 

098,80 

    montáž talířových hmoždinek-hmoždinky ve specifikaci 
    (1044,1+4954,2+384) 6 382,30     

3 712378006
R00 

Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm  
m 2 301,66 116,50 

268 
143,51 

    včetně lišt z poplastovaného plechu a natloukacích hmožd.  

    
(2,8*6+3,77*8+5,02*12)*0,4+1432,6+(2*(72,065+90,75+29,
95+24,65+7,45+7,45+15+90,05+48,865)) 2 247,94     

    
(3,113+2,485+2,013+2,6+3,28+3,52+4,2+4,3+4,05+5,2+5,8
+4,92+4,12+4,12) 53,72     

4 712811115
RT1 

Samostatné vytažení izolace, za studena 1x nátěr - 
materiál ve specifikaci 

m2 867,31 21,50 18 647,26 

    lepení svislé části HI 

    
(3,113+2,485+2,013+2,6+3,28+3,52+4,2+4,3+4,05+5,2+5,8
+4,92+4,12+4,12)*0,4+1432,6*0,51+0,3*384 867,31     

5 24742212 PUK lepidlo na hydroizolační pásy kg 103,43 248,10 25 661,75 

    na lepení svislých částí HI 

    balení po 2 kg->52 balení 
    Začátek provozního součtu       

    
(3,113+2,485+2,013+2,6+3,28+3,52+4,2+4,3+4,05+5,2+5,8
+4,92+4,12+4,12)*0,3+1432,6*0,51+0,3*384 861,9423     

    Konec provozního součtu 861,94     
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    spotřeba 120g/m2:861,9423*0,12 103,43     
6 31173216 Hmoždinka talířová FDD 50 x 115 kus 1596,00 11,91 19 003,30 

    (1044,1+4954,2)/4+(384/4) 1596,00     

7 Leptadlo 
QSM 

Leptadlo QSM na spoje u folie Vaeplan V 
kg 181,57 332,00 60 282,07 

    Začátek provozního součtu       

    celkem na plochu:4954,2+247,71 5 201,91     

    
přesahy:(50*0,15*90)+(30*0,15*24)+(90*0,1*50)+(0,1*30*2
4)+(0,15*42*72)+(0,1*42*72) 2 061,00     

    Konec provozního součtu 7 262,91     

    0,025*7262,9 181,57     

8 hydroizolač
ní p 

Vaeplan doprava+materiál 
m2 911,74 349,60 

318 
745,84 

    Vaeplan F  

    Začátek provozního součtu       

    
prostupy:(3,113+2,485+2,013+2,6+3,28+3,52+4,2+4,3+4,0
5+5,2+5,8+4,92+4,12+4,12)*0,4+730,63+115,20 867,31     

    Konec provozního součtu 867,31     

    celkem:867,3144+44,43 911,74     

9 hydroizolač
ní p 

Vaeplan doprava+materiál 
m2 7 262,91 349,60 

2 539 
113,34 

    Vaeplan v na plochu s přesahy 

    celkem:4954,2+247,71 5 201,91     

    
(50*0,15*90)+(30*0,15*24)+(90*0,1*50)+(0,1*30*24)+(0,15*
42*72)+(0,1*42*72) 2 061,00     

10 998712102
R00 

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m  
t 16,08 902,00 14 501,46 

  Celkem za 712 Živičné krytiny       
6 327 

854,52 

Díl: 713 Izolace tepelné         
11 713134211

R00 
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů  

m2 1 665,80 51,20 85 288,96 

    folie PEve specifikaci 

    Začátek provozního součtu       

    celkem :(707,2+137,6+57,6+102,4+339+88,8)*0,5 716,30     

    
prostupy:(3,113+2,485+2,013+2,6+3,28+3,52+4,2+4,3+4,0
5+5,2+5,8+4,92+4,12+4,12)*0,1 5,37     

    na svislé části:((1432,6*0,5)+(0,3*384)+(0,4*83,44)) 864,88     

    Konec provozního součtu 1 586,55     

    +ztratné:1665,8 1 665,80     
12 713141125

R00 
Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK  

m2 752,12 114,50 86 117,17 

    izolace světlíků 

    Začátek provozního součtu       

    celkem :(707,2+137,6+57,6+102,4+339+88,8) 1 432,60     

    Konec provozního součtu 1 432,60     

    (1432,6*0,5)+35,815 752,12     

13 713141125
R00 

Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK  
m2 22,26 114,50 2 548,77 

    svislá izolace tl. 60 mm 

    Začátek provozního součtu       

    0,25*(12,4+42+30,4) 21,20     

    Konec provozního součtu 21,20     

    +navíc:21,2+1,06 22,26     

14 713141151
R00 

Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  
m2 1 044,10 18,10 18 898,21 

    nobasil SPS 

    
celkem:(2,5*(12+12+44,4)+2*78+2,5*(54,8+1+22)+2*(23,2*
2)+2,4*90,2+2*47,54+2,5*47,5) 1 044,10     

15 713141151 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  m2 4 954,20 18,10 89 671,02 
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R00 

    vrstva izolace, tl. 40mm EPS 100 S 

    celkem na plochu:4954,2 4 954,20     

16 713141151
R00 

Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  
m2 4 954,20 18,10 89 671,02 

    vrstva izolace EPS 100 S, tl. 50mm 

    celkem na plochu:4954,2 4 954,20     

17 713141221
R00 

Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů  
m2 8 359,19 44,90 

375 
327,63 

    PE folie  ve specifikaci, páska je v položce 

    Začátek provozního součtu       

    
přesahy:(50*0,15*90)+(30*0,15*24)+(90*0,1*50)+(0,1*30*2
4)+(0,15*42*72)+(0,1*42*72) 2 061,00     

    na plochu:7746-1747,72 5 998,28     

    Mezisoučet       

    Konec provozního součtu 8 059,28     

    celkem +5%:6298,19+2061 8 359,19     

18 713391193
R00 

Těsnění spojů samolepící páskou  
m 219,76 21,40 4702,86 

    butylkaučuková páska ve specifikaci 
    Začátek provozního součtu       

    (2,8*6+3,77*8+5,02*12)*2 214,40     

    Konec provozního součtu 214,40     

    celkem:5,36+214,4 219,76     

19 28355155 Páska těsnicí butylkaučuk  š. 1,5x15 mm dl. 25 m kus 9,00 191,90 1727,10 

    napočítané s prostupy  

    Začátek provozního součtu       

    celkem +5%:5,36+214,4 219,76     

    Konec provozního součtu 219,76     

    kusů:219,76/25 9,00     
20 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm m3 1,34 1 698,70 2 268,78 

    Začátek provozního součtu       

    celkem+5%:21,2+1,06 22,26     

    Konec provozního součtu 22,26     

    22,26*0,06 1,34     

21 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm 
m3 247,66 1 698,70 

420 
700,04 

    vrstva TI, tl. 50 mm 

    Začátek provozního součtu       

    celkem na plochu m2:4954,2 4 954,20     

    Konec provozního součtu 4 954,20     

    m3:4953,2*0,05 247,66     

22 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm 
m3 198,13 1 698,70 

336 
560,03 

    vrsta TI, tl. 40 mm 

    Začátek provozního součtu       

    celkem na plochu m2:4954,2 4 954,20     

    Konec provozního součtu 4 954,20     

    m3:4953,2*0,04 198,13     
23 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S  1000 x 500 mm 

m3 87,39 1 698,70 
148 

447,01 

    na světlíky tl. 40 mm 

    Začátek provozního součtu       

    (1432,6*0,5)+35,815 752,12     

    Konec provozního součtu 752,12     

    2184,715*0,04 87,39     

24 63141336 Deska čedičová Nobasil DDP tl. 90 mm, š. 1200 mm m2 1 044,10 439,52 458 
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902,83 

    celkem:1044,1 1 044,10     

25 67352470 DEKSEPAR fólie izolační PE tl. 0,2 mm  4 x 20 m m2 7 262,91 12,08 87 735,95 

    1 balení =80 m2->91 balení 
    celkem na plochu:4954,2+247,71 5 201,91     

    
(50*0,15*90)+(30*0,15*24)+(90*0,1*50)+(0,1*30*24)+(0,15*
42*72)+(0,1*42*72) 2 061,00     

26 998713102
R00 

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  
t 29,52 716,00 21 139,27 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       
2 226 

549,50 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace         
27 721234143

RT3 
Vtok střešní HL63 DrainBox pro plochou střechu HL 
63P/1 s PVC izolační přirubou, DN 75,110,125 mm 

kus 35,00 4 100,00 
143 

500,00 

    celkem:35 35,00     

28 998721102
R00 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m  
t 0,10 491,50 48,17 

  Celkem za 721 Vnitřní kanalizace       
143 

548,17 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické         
29 767422111

R00 
Montáž opláštění - oplechování atiky  

m 407,35 50,00 20 367,50 

    
24+24+12+11,76+90,75+29,95+24,65+7,45+7,45+15+17,3
1+43,515+2+12+12+47,865+1+24,65 407,35     

30 767422112
R00 

Montáž opláštění - oplechování otvorů oplechování 
otvorů na světlíky 

m 1 432,60 38,60 55 298,36 

    celkem :(707,2+137,6+57,6+102,4+339+88,8) 1 432,60     

31 767 rwa Montáž atypických světlíků normální + s odvodem 
kouře+spojovací prvky ks 52,00 924,00 48 048,00 

    celkem 52 52,00     

32 767-1 D+M montáž výměn, plechy  
kg 14 178,10 82,50 

1 169 
693,25 

    

13,4+1710+4120,2+83,5+66,8+2986,6+240+103,7+351,4+
48+351,4+24+14,4+468,5+48+175,7+14,4+175,7+12+794,
4+2376 14 178,10     

33 767-2.1 D+M montáž výměn I profilů 160  m 61,20 334,50 20 471,40 

    dle výkresu výměn:61,2 61,20     

34 767-2.2 D+M montáž výměn i proflů 180  m 45,20 375,50 16 972,60 

    celkem:33,6+11,6 45,20     

35 767-2.3 D+M montáž výměn iprofilů 200  m 68,50 401,00 27 468,50 

    celkem:50,4+5,8+12,3 68,50     

36 767-5.1 D+M trapézových plechů CB150/280/1,5 
m2 838,61 660,50 

553 
901,91 

    celkem s rezervou:838,61 838,61     

37 767-5.2 D+Mtrapézových plechů CB 150/280/1 
m2 7 577,64 595,50 

4 512 
484,62 

    celkem s rezervou:7577,64 7 577,64     

38 767-5.3 D+M trapézových plechů CB 150/280/0,88 
m2 672,02 582,50 

391 
449,90 

    celkem s rezervou:672,017 672,02     
39 767-

prostupy 
Montáž prostupů-vzduchotechnika  

ks 33,00 45,00 1485,00 

    celkem: 33 33,00     
40 767-ABS D+M kotvící body ABS Lock X 

 ks 47,00 129,00 6063,00 

41 13851014 Plech ruukki, tl.0,5mm 
m2 797,77 314,87 

251 
193,84 

    
celkem:(24+24+12+11,76+90,75+29,95+24,65+7,45+7,45+
15+17,31+43,515+2+12+12+47,865+1+24,65)*0,2 81,47     

    celkem :(707,2+137,6+57,6+102,4+339+88,8)*0,5 716,30     
42 30910011 Šroub přesný se 6hr. hlavou ISO 4014 - 8.8 M6 ks 45,00 359,76 16 189,20 

43 30910060 Šroub přesný se 6hr. hlavou ISO 4014 - 8.8 M12 ks 40,00 4 021,66 160 
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866,40 

44 767-6.1 šroub MAGE 7339 6,3x23 G16 na trapézový plech ks 252,00 31,50 7 938,00 

    1 balení 100 ks->3 balení 
    celkem:7*6+16*6+19*6 252,00     

45 767-6.2 šroub MAGE 7890 6,5x45 G16 na trapézový plech 
ks 8 384,00 33,60 

281 
706,88 

    balení po 100 ks->84 balení 
    celkem:8983/30*28 8 384,00     

46 767-6.3 šroub MAGE 4,8X16 na trapézový plech 
ks 6 738,00 29,90 

201 
466,20 

    balení 100 ks->68 balení 
    Začátek provozního součtu       

    (9*2*30)/(720/8983,3) 6 737,56     

    Konec provozního součtu 6 737,56     

    zaokrouhleno:6738 6 738,00     

47 767-
prostup1 

prostup1-d=800mm 
ks 12,00 1 950,00 23 400,00 

48 767-
prostup10 

prostup10-1600x1000mm 
ks 1,00 3 310,00 3 310,00 

49 767-
prostup11 

prostup11-1400x760mm 
ks 1,00 2 608,00 2 608,00 

50 767-
prostup12 

prostup12-1000x760mm 
ks 2,00 2 085,00 4 170,00 

51 767-
prostup2 

prostup2-d=600mm 
ks 2,00 1 605,00 3 210,00 

52 767-
prostup3 

prostup3-d=450mm 
ks 3,00 1 260,00 3 780,00 

53 767-
prostup4 

prostup4-400x600mm 
ks 4,00 1 210,00 4 840,00 

54 767-
prostup5 

prostup5-670x670mm 
ks 5,00 1 520,00 7 600,00 

55 767-
prostup6 

prostup6-670x700mm 
ks 1,00 1 590,00 1 590,00 

56 767-
prostup7 

prostup7-1400x400mm 
ks 1,00 2 105,00 2 105,00 

57 767-
prostup8 

prostup8-1400x450mm+700x1025mm 
ks 1,00 3 830,00 3 830,00 

58 767-
prostup9 

prostup9-1600x700mm 
ks 1,00 2 703,00 2 703,00 

59 767 rwa Světlík - 2,8x12 m horní č. prosklení, uchycení-
komplet ks 3,00 

98 
110,00 

294 
330,00 

60 767 rwa Světlík - 2,8x66 m horní č. prosklení, uchycení-
komplet ks 1,00 

332 
600,00 

332 
600,00 

61 767 rwa Světlík - 2,8x10 m horní č. prosklení, uchycení-
komplet ks 4,00 

87 
620,00 

350 
480,00 

62 767 rwa Světlík - 2,8x6,8 m horní č. prosklení, uchycení-
komplet ks 3,00 

74 
880,00 

224 
640,00 

63 767 rwa Světlík - 2,8x8,5 m horní č. prosklení, uchycení-
komplet ks 15,00 

80 
050,00 

1 200 
750,00 

64 767 rwa Světlík - 3,6x10 m horní č. prosklení, uchycení-
komplet ks 26,00 

102 
000,00 

2 652 
000,00 

65 767-3 kotva HILTI HVA M8  ks 36,00 155,25 5 589,00 

66 767-4 kotva HILTI HVA M12  ks 8,00 164,45 1 315,60 

67 998767102
R00 

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  
t 7,95 990,00 7 869,09 

  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       
14 152  
013,09 
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3. Rozpočtové náklady – Administrativa 

 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky   0 

Z PSV celkem 1 770 732 Oborová přirážka     0 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   19 826 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   44 157 

ZRN celkem 1 770 732 Zařízení staveniště   144 186 

      Provoz investora     0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 

ZRN+HZS 1 770 732 Ostatní náklady neuvedené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 1 978 901 Ostatní náklady celkem   208 169 

Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele   

Jméno :   Jméno : Jméno :   

Datum :   
 
Datum : Datum :   

 
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
          

Základ pro DPH 21,0 %     1 978 901 Kč 

DPH 21,0 %    415 570 Kč 

Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 

DPH   0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     2 394 471 Kč 

 

4. Rozpočtové náklady – Skladovací hala a sklad trubek 

 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky   0 

Z PSV celkem 22 849 965 Oborová přirážka     0 

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   1 233 898 

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   639 799 

ZRN celkem 22 849 965 Zařízení staveniště   388 449 

      Provoz investora     0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   0 

ZRN+HZS 22 849 965 Ostatní náklady neuvedené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 25 112 112 Ostatní náklady celkem   2 262 147 

Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele   

Jméno :   Jméno : Jméno :   

Datum :   Datum : Datum :   
 
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
          

Základ pro DPH 21,0 %     25 112 112 Kč 

DPH 21,0 %    5 273 543 Kč 

Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 

DPH   0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     30 385 655 Kč 
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1. Obecné informace o stavbě 

 

Název stavby: Obchodní a logistické centrum firmy Ptáček – velkoobchod a.s. 

Místo stavby: Obec Jinočany, okres Praha-západ, St edočeský kraj 

Účel stavby: Obchodní, administrativní a skladovací prostory firmy Ptáček 

 

P edm tem projektové dokumentace je novostavba obchodního a logistického centra  
Firmy Ptáček v Praze, Jinočanech. Toto centrum je situováno na pozemku ležícím 
v postupn  budované pr myslové zón , v okrajové části obce Jinočany.  

Objekt se dá rozd lit na t i části. První částí je t ípodlažní, nepodsklepená 

administrativní budova, tvaru písmene L. Tato budova je orientována na sever, 
severovýchod. P evážnou část administrativy tvo í kancelá ské prostory. V tší část centra 
tvo í skladovací hala, orientovaná na západ a p ilehlý sklad trubek, který se nachází na 
jižní část skladovací haly. Tyto sklady slouží k uložení materiál  pro tvorbu kanalizací, 
vodovod , rozvod  plynu a vodního hospodá ství, krom  tohoto je zde skladován i 
kompletní sortiment vybavení koupelen. Součástí centra jsou samoobslužné obchodní 
prostory tzv. „instalatércenter“ a koupelnové studio tzv. „showroom“. 

Objekty jsou založeny na železobetonových pilotách, které jsou ukončeny hlavicemi.  
Zemina musela být zpevn na pojivem. Konstrukce administrativy je tvo ena montovaným 
železobetonovým skeletem s rastrem sloup  6x6 m. Výplňovým zdivem jsou zde 
keramické tvárnice Porotherm 30 P+D. Skladovací prostory jsou tvo eny také konstrukcí 
monolitických železobetonových sloup  v rastru 24x12 m, se zhušt ním sloup  rastru po 
obvodu na 6 m. Zast ešení hal je provedeno sedlovými železobetonovými vazníky, které 
jsou osazeny po 6 m na ztužidlech. Celková výška administrativy a skladové haly je + 
12,00 m, výška skladu trubek je + ř,10 m. 

Obvodový plášť administrativy je tvo en ze skládaného systému oplášt ní se zateplením  
tl. 100 mm. Pohledová vrstva plášt  je tvo ena hliníkovým kazetovým systémem ůlubond. 
U skladové haly je obvodový plášť proveden ze sendvičových panel  z PIR desek. Sklad 

trubek je oplášt n trapézovým plechem. 
Stropy jsou provedeny z p edpjatých stropních panel  SPIROLL tloušťky 250 mm.  

Zast ešením je jednoplášťová plochá st echa s odvodn ním pomocí st ešních vpustí. U 
administrativy je provedena parot sná zábrana z modifikovaných asfaltových pás , 
spádová vrstva je tvo ena klíny z tepelné izolace z EPS, horní vrstvu tvo í hydroizolační 
folie z PVC Vaeplan. Spád st echy je 1,75%. Skladba st echy skladových prostor je 
tvo ena parot snou zábranou z PE folie, vrstvou tepelné izolace z EPS a horní 
hydroizolační vrstvou z PVC folie Vaeplan. Spád je 2% a je zajišt n sedlovými vazníky. U 
skladové haly jsou provedeny požární pásy z izolace na bázi čedičových vláken 
NOBASIL. U všech skladeb st ech je provedeno kotvení kotvícími hmoždinkami r zných 
délek. 

Část areálu dále slouží jako otev ené skladovací plochy, parkovací prostory pro  
zam stnance a vozidla pro dodávku materiál  z OLC Ptáček. Okrajový prostor pozemku je 
zatravn n a osazen stromky a ke i, v jižní části pozemku je proveden biokoridor. 
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Zastavěná plocha objektů: 
 

ůdministrativní objekt – 1 248 m
2
 

Skladová hala – 9 863 m
2
 

Sklad trubek – 737 m
2
 

 

2. P ipravenost 

 

2.1. P ipravenost staveniště 

 

Staveništ  musí být ze všech stran ohraničeno oplocením výšky 2 m a musí být  
opat eno uzamykatelnými bránami u vjezd . Vjezdy na staveništ , jak z ulice Severní, 
tak z ulice Okružní, musí být viditeln  označeny bezpečnostním značením o výjezdu 
vozidel ze stavby a zákazem vstupu nepovolaných osob. 

Musí zde být z ízeny zpevn né skladovací odvodn né plochy a skladovací buňky.  
Dále musí být p ipraveny buňky pro pracovníky, kancelá ská buňka a mobilní WC. U 
výjezdu musí být p istaven kontejnery na odpad. 

Staveništ  by již m lo být napojeno na stávající inženýrské sít  z ulice Severní. 
Napojení je pot ebné p edevším pro rozvod elektrické energie a zdroj vody. Rozvod 

elektrické energie po staveništi bude ešen pomocí rozvad č . 
 

2.2. P ipravenost stavby 

 

P ed zahájením realizace st ešního plášt  musí být kompletn  dokončeny všechny  
vodorovné konstrukce strop  administrativy a konstrukce st ešních vazníku u 
skladovacích hal. Dále musí být dokončeno vyzd ní svislých obvodových konstrukcí, 
musí být hotové atiky a osazeny prostupující konstrukce administrativní budovy. V 
konstrukci stropu administrativy již musí být zabudovány kotvící ocelové body. Hotové 
stropní konstrukce musí mít rovný a čistý povrch a nesmí se na nich vyskytovat voda. U 

skladovací haly a skladu trubek musí být také dokončené atiky. 
 

2.3. P evzetí pracoviště 

 

P evzetí pracovišt  prob hne mezi vedoucími pracovních čet, po dokončení všech  
prací, které p edchází realizaci st ešního plášt  ploché st echy. P ed p edáním 
pracovišt  je nutné provést kontroly ukončených prací, čistoty povrch  a skladovacích 
ploch pro materiál zast ešení. O kontrolách a p edání pracovišt  musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. S p edáním pracovišt  prob hne i p edání klíč  od bran, 
skladovacích bun k a bun k pro pracovníky, včetn  buňky kancelá ské. 
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3. Materiál, doprava materiálu, skladování 
 

3.1. Materiál pro skladbu st ešního pláště administrativy 

 

Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER: 
 

- 1 balení:                        25 kg 

- spot eba:                       0,25 kg/m2
 

Celkové množství nát ru DEKPRIMER: 7 balení 
 

Parotěsná zábrana BITBAU: 
 

- tloušťka:                       3,5 mm 

- materiál:                       100% PE 

- délka role:                     50 m 

- ší ka role:                      1,5 m 

- 1 role:                            75 m
2
  

Celkové množství folie BITBůU: 17 rolí 
 

Tepelná izolace Isover EPS 70S a EPS 100S: 
  

- 1 balení:                        0,24 m
3
 (pro tl. 40 mm) 

 0,25 m
3
 (pro tl. 50 mm) 

 2,88 m
3
 Ěpro spádové klínyě 

- rozm ry:                       1000x500 

- tloušťka:                       40 mm, 50 mm, klíny max. 200 mm 

- λD:                                 0,037 – 0,039 W/mK 

- RD:                                1,1 m
2
K/W (pro tl. 40 mm), 1,3 m

2
K/W (pro tl. 50 mm),  

                                      3,05 m
2K/W Ěpro spádové klínyě 

- pevnost v tlaku:            100 kPa 

Celkové množství EPS 100S, tl. 40 mm: 1Ř7 balení 

Celkové množství EPS 70S, tl. 50 mm: 220 balení 
Celkové množství EPS 100S, spádové klíny: 6ř balení 

 

Tepelná izolace XPS Styrodur 2500 C: 
  

- 1 balení:                       7,5 m2
  

- rozm ry:                       12500x600 

- tloušťka:                       40 mm 

- λD:                                 0,032 W/mK 

Celkové množství XPS Styrodur 2500 C: 14 balení 
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Hydroizolační folie Vaeplan V a Vaeplan F: 

  

- materiál:                      PVC 

- délka role:                   25 m 

- ší ka role:                    1,04 m 

- tloušťka:                      2,Ř mm 

- odolnost proti 

vzniku trhlin:               >200 N 

Celkové množství folie Vaeplan V: 54 rolí 
Celkové množství folie Vaeplan F: 5 rolí 

 

Další materiál: 
 

Pro kotvení bude použita hmoždinka talí ová FDD 50x300 v počtu 7ř kus  a FDD 
50x200 v počtu 167 kus . P elepení okraj  a spoj  se provede pomocí butylkaučukové 
pásky, spot eba bude 6 kus  balení. Pro p ilepení hydroizolace bude spot ebováno 14 

balení lepidla PUK po 2 kg. Pro lepení tepelné izolace bude pot eba ř balení lepidla 
PUK po 2 kg. Pro spojování hydroizolačních pás  bude dále pot eba p ibližn  30 kg 

leptadla QSM. Jišt ní okraj  bude provedeno pomocí poplastovaných plech  a lišt 
Viplanyl v celkové délce 5Ř5,64 m. Pro oplechování otvor  sv tlík  a oplechování atiky 
bude použito celkem 116,Ř7 m2

 pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm, firmy Ruukki, 

v délkách po 1m. Odvodn ní bude zajišt no st ešními vtoky HL60 DrainBox v počtu 7 
kus .  
 

St ešní světlíky: 
 

Na stavbu budou dodány kompletní konstrukce sv tlík . Oplechování otvor  sv tlík  je 
započítáno samostatn . Součástí dodávky budou i spojovací prvky. 

 

Rozm ry sv tlík : 
900x150 – 1kus 

120x180 – ř kus  

120x270 – 2 kusy 

 

3.2. Materiál pro skladbu st ešního pláště skladovací haly a skladu trubek 

 

Výkaz výměn a plechů: 
 

Název Typ profilu 
Délka (ší ka) v m 

celkem 
Ks Hmotnost v kg Materiál 

Vým na IPE 200 5,6 9 1 129 S 235 

 IPE 200 5,8 1 1 29,9 S 235 

 IPE 200 6,15 2 2 75,5 S 235 
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 IPE 180 5,6 6 6 31,7 S 235 

 IPE 180 5,8 2 2 18,1 S 235 

 IPE 160 5,1 12 967 S 235 

Napojení P 6 0,2 (0,05) 28 13,4 S 235 

Lemování P 1,5 190 (0,75) 1 1 710 S 235 

 P 1,5 981 (0,35) 1 4 120,2 S 235 

A P 12 0,29 (0,15) 20 83,5 S 235 

B P 12 0,29 (0,15) 16 66,8 S 235 

V1, V5, 

V6 
P 3 6 (0,61) 34 2 986,6 

S 235 

 P 3 1 (0,25) 40 240 S 235 

V2, V3, 

V4 

P 3 
1,2 (0,2) 18 103,7 

S 235 

V7, V11 P 3 6 (0,61) 4 351,4 S 235 

 P 3 2 (0,25) 4 48 S 235 

V8 P 4 6 (0,61) 3 351,4 S 235 

 P 3 2 (0,25) 2 24 S 235 

 P 3 1,2 (0,25) 2 14,4 S 235 

V9, V10 P 4 6 (0,61) 4 468,5 S 235 

 P 3 2 (0,25) 4 48 S 235 

V13 P 3 6 (0,61) 2 175,7 S 235 

 P 3 1,2 (0,25) 2 14,4 S 235 

V14 P 3 6 (0,61) 2 175,7 S 235 

 P 3 1 (0,25) 2 12 S 235 

V12 L180/180/12 6 4 794,4 S 235 

L1 P 3 66 (0,75) 2 2 376 S 235 

Celkem (+ rezerva 10%)                                                      19 282 kg 

 

Upevnění výměn: 

 

- kotvy do betonu: HILTI HVA M8 – 36 ks 

- kotvy do betonu: HILTI HVA M12 – 8 ks 

- šroub s maticí, podložkami: M6, Ř.Ř. – 45 ks 

- šroub s maticí, podložkami: M12, Ř.Ř. – 40 ks 

 

Výkaz trapézových plechů: 
 

Položka Typ plechu Ks Délka v mm 

A1 CB 150/280/1,5 11 6325 

A2 CB 150/280/1,5 6 6775 

A3 CB 150/280/1,5 69 7475 

A4 CB 150/280/1,5 27 6250 
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A5 CB 150/280/1,5 3 6200 

A6 CB 150/280/1,5 2 6700 

A7 CB 150/280/1,5 22 7800 

Celkem (+ rezerva)                                                            998,35 bm 

B1 CB 150/280/1 243 12100 

B2 CB 150/280/1 31 13000 

B3 CB 150/280/1 230 8400 

B4 CB 150/280/1 10 12550 

B5 CB 150/280/1 2 7700 

B6 CB 150/280/1 55 7650 

B7 CB 150/280/1 2 6550 

B8 CB 150/280/1 65 8800 

B9 CB 150/280/1 36 9200 

B10 CB 150/280/1 66 9200 

B11 CB 150/280/1 4 8100 

B12 CB 150/280/1 2 7250 

B13 CB 150/280/1 47 7875 

B14 CB 150/280/1 59 12325 

B15 CB 150/280/1 8 12775 

B16 CB 150/280/1 19 7875 

B17 CB 150/280/1 18 13650 

B18 CB 150/280/1 3 6275 

Celkem (+ rezerva)                                                            9021,00 bm 

C1 CB 150/280/0,88 7 9755 

C2 CB 150/280/0,88 2 10205 

C3 CB 150/280/0,88 13 5805 

C4 CB 150/280/0,88 7 9755 

C5 CB 150/280/0,88 14 10100 

C6 CB 150/280/0,88 26 7200 

C7 CB 150/280/0,88 5 11000 

C8 CB 150/280/0,88 14 10325 

C9 CB 150/280/0,88 2 10775 

C10 CB 150/280/0,88 13 1375 

Celkem (+ rezerva)                                                            800,02 bm 

 

Upevnění plechů: 

 

- šroub do betonu: MůGE 7Řř0 6,5x45, G16 – Ř4 balení po 100 ks 

- šroub do betonu: MůGE 733ř 6,3x23, G16 – 3 balení po 100 ks 

- šroub pro spoj trapézových plech : MůGE 4,Řx16 – 6Ř balení po 100 ks 
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Parotěsná zábrana Deksepar: 
  

- hmotnost na m
2
:          160 g/m

2
 

- 1 balení:                      4x20 m 

- ší ka role:                    1 m 

- materiál:                      100% PE 

- tloušťka:                      0,2 mm 

Celkové množství:            ř0 balení po Ř0 m2 

 

Tepelná izolace Isover EPS 100S: 
  

- 1 balení:                       0,24 m3
 (pro tl. 40 mm) 

0,25 m
3
 (pro tl. 50 mm) 

                                           0,24 m
2
 (pro tl. 60 mm) 

- rozm ry:                       1000x500 

- tloušťka:                       40 a 50 mm 

- λD:                                 0,037 W/mK 

- RD:                                1,1 m
2
K/W (pro tl. 40 mm), 1,35 m

2
K/W (pro tl. 50 mm),  

                                      1,65 m
2
K/W (pro tl. 60 mm) 

- pevnost v tlaku:            100 kPa 

Celkové množství EPS 100S, tl. 40 mm: 285,51 m
3 

Celkové množství EPS 100S, tl. 50 mm: 247,66 m
3
 

Celkové množství EPS 100S, tl. 60 mm: 1,34 m
3 

 

Tepelná izolace Nobasil SPS: 

 

- rozm ry:                       2000x1200 

- tloušťka:                       ř0 mm 

- pevnost v tlaku:            70 kPa 

- λD:                                 0,04 W/mK 

Celkové množství Nobasil SPS, tl. ř0 mm: Ř7 balení 
 

Hydroizolační folie Vaeplan V a Vaeplan F: 

  

- materiál:                      PVC 

- délka role:                   25 m 

- ší ka role:                    1,04 m 

- tloušťka:                      2,Ř mm 

- odolnost proti 

vzniku trhlin:               >200 N 

Celkové množství folie Vaeplan V: 2Ř0 rolí 
Celkové množství folie Vaeplan F: 36 rolí 
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Další materiál: 
 

Pro kotvení bude použita hmoždinka talí ová FDD 50x115 v počtu15ř6 ks. K jišt ní 
všech okraj  atiky, sv tlík  a prostup  bude použit poplastovaný plech v celkové délce 
2301,66 m. P elepení okraj  a spoj  se provede butylkaučukovou páskou, pot eba bude 
9 kus  v balení po 25 m. Na spoje hydroizolační fólie Vaeplan bude celkov  
spot ebováno 1Ř2 kg leptadla QSM. Pro lepení svislých částí izolace bude použito 52 
balení lepidla PUK po 2 kg. Pro lepení tepelné izolace bude pot eba 47 balení lepidla 
PUK po 2kg. Odvodn ní bude zajišt no st ešními vtoky HL60 DrainBox v počtu 35 

kus . Na st eše bude ukotveno 47 kus  bezpečnostních kotevních prvk  ůBS Lock X. 

Na oplechování atiky a otvor  sv tlík  bude použito celkov  7ř7,77 m2
 pozinkovaného 

plechu Ruukki tl. 0,5 mm, v délkách po 1m. 

Součástí prací je i osazení prostupujících konstrukcí pro vzduchotechnická za ízení. 
Jedná se o 13 r zných druh  prostup , jejichž rozm ry jsou: ØŘ00 mm – 12ks, Ø600 
mm – 2ks, Ø450 mm – 3ks, 400x600 mm – 4ks, 670x670 mm – 5ks, 700x760 mm – 

1ks, 1400x400 mm – 1ks, 1400x450 mm – 1ks, 700x1025 mm – 1ks, 1600x700 mm – 

1ks, 1600x1000 mm – 1ks, 1400x760 mm – 1ks, 1000x760 mm – 2ks 

 

St ešní světlíky: 
 

Na stavbu budou dodány konstrukce sv tlík . Sv tlíky budou složeny ze základní 
konstrukce z ocelového plechu tl. 1,5 mm a korozivzdorného hliníku. Zasklení sv tlík  
je z polykarbonátových oblouk . Spoje oblouk  a hran sv tlíku jsou tvo eny 
hliníkovými profily a spojovacími prvky. Součástí dodávky je u n kterých sv tlík  i 
kou ová klapka otevíravá pomocí pneumatického pístu. 
 

Rozm ry sv tlík : 
3600x10000 – 26 kus  

2800x10000 – 4 kusy 

2800x8500 – 15 kus  

2800x12000 – 3 kusy 

2800x66000 – 1 kus 

2800x6800 – 3 kusy 

 

3.3. Doprava materiálu 

 

3.3.1.Primární doprava 

 

Materiál bude na staveništ  dopraven p evážn  nákladními automobily. Vjezdy  
budou p ístupné z jižní i severní části staveništ  a to z ulice Okružní a Severní. 
Pr jezd na staveništ  by m l být bezproblémový a to i pro valník délky 7 m, pro 

který je doporučen vjezd z ulice Severní.  
Doprava tepelné izolace a hydroizolace prob hne nákladním automobilem  
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Man TGů 1Ř.440 BLS z areálu PHL ve Zličín . V tší část doplňkového materiálu, 
nap . lepidlo PUK, bude dovezeno také z areálu PHL ve Zličín . Doprava ocelových 
profil  a plech  firmy Ruukki bude zajišt na valníkem Man Eur3 s hydraulickou 

rukou Palfinger 15550 pro snadn jší manipulaci s t žkými prvky. Plechy budou také 
dovezeny z areálu PHL. Dovoz trapézových plech  zajistí dodavatelská firma - CB 

profil, vlastními automobily Volvo FH 12 3Ř0. Krom  dovozu materiálu je zajišt n i 
dovoz a odvoz kontejner  na odpad vozidlem Man TGů 1Ř.440 s ramenovým 
nosičem kontejner . Kompletní dopravu všech součástí sv tlík  zajistí dodavatelská 
firma RWA systémy. 
Doprava materiál  na staveništ  se musí ídit platnými pravidly silničního provozu. 
 

3.3.2. Sekundární doprava 

 

Pro dopravu na staveništi bude p ipraven mobilní je áb LIEBHERR LTM 1120,  

který bude manipulovat s t žšími, velkými prvky a bude je ukládat ze skládky na 
plochu st echy. Jedná se p edevším o manipulaci s vým nami, trapézovým plechem, 
paletami s tepelnou izolací a hydroizolací. Doprava pom cek a lehčích materiál , 

bude zajišt na sloupovým výtahem GEDů Z/ZP. Horizontální doprava po staveništi 
bude probíhat paletovým vozíkem nebo rudlem. 

 

3.4. Skladování 
 

Pro skladování je v jižní části staveništ  vyhrazená zpevn ná odvodn ná skladovací  
plocha, která bude využita p edevším pro uložení ocelových profil  vým n, plech , 
palet s trapézovými plechy a palet s tepelnou izolací. Materiál zde skladovaný musí být 
chrán n p ed nep íznivými vlivy počasí plachtou, která musí být v dolní části zatížena. 
Skladování musí být provedeno v souladu s p edpisy výrobce, který určuje počty 
možných skladovaných palet na sob , sm r uložení materiálu, prokládání materiálu 
apod. Speciální podmínky jsou kladeny na ukládání trapézových plech . Vzhledem 
k délkám použitých plech  je pot eba využít i pro vyložení trapézových plech  na 
skládku mobilní je áb. Jako vázacích prost edk  je nutno použít textilní pásy a 
v p ípad  plech  délek nad Ř m je t eba použít vahadlo. Skládání je nutné provád t po 
jednotlivých balících a to tak, aby nedošlo k poškození plech . Balíky s trapézovým 
plechem musí být skladovány v mírn  šikmé poloze, kv li odtoku p ípadné vody. 
Materiály budou uloženy na d ev ných podkladcích výšky min. 300 mm, proložení 
materiál  nad sebou bude zajišt no prokladky dodanými s materiálem.  

Pro ostatní materiál a pom cky budou vyhrazeny dv  skladovací buňky o rozm rech 
6,058x2,438 m. Budou zde skladovány p edevším hydroizolační pásy a parot sná 
zábrana, jejichž uložení musí být ve svislé poloze. Pro další materiály nejsou kladeny 
speciální podmínky na skladování. Sv tlíky budou na stavbu dovezeny až v dob , kdy 

mohou být umíst ny p ímo na st echu, nebudou skladovány. Počítá se s postupným 
uvolňováním a doplňováním skladových prostor, staveništ  bude materiálem 
zásobováno pr b žn . 
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4. Pracovní podmínky 

 

4.1. Obecné pracovní podmínky 

 

P íjezdové cesty na staveništ  musí být pr jezdné pro p ísun materiál . Na staveništi  
musí být z ízeny veškeré skladovací buňky, buňky pro pracovníky, mobilní WC a volná 
skladovací zpevn ná plocha. Dále musí být zajišt n p ívod elektrické energie a vody.  
Pro práci musí být zajišt ní jen kvalifikovaní pracovníci, vybavení p íslušnými 
pracovními pom ckami a bezpečnostními prvky.  

Dohled nad pracemi m že provád t jen osoba pov ená, tj. vedoucí čety. Pracovníci 
musí být proškoleni a poučeni o bezpečnosti práce na staveništi v souladu s platnými 
vyhláškami a p edpisem BOZP. 
 

4.2. Pracovní podmínky procesu 

 

Práce jsou omezeny klimatickými podmínkami. Pro bezproblémovou realizaci je t eba 
zajistit, aby práce probíhaly jen za vhodných klimatických podmínek, tzn., teplota 

nesmí klesnout pod +5 C° a současn  nesmí být vyšší než +30 C°, p i práci na st eše 
nesmí vítr dosáhnout rychlosti v tší než Ř m/s, nesmí pršet, sn žit a nesmí být snížená 
viditelnost – menší než 30 m. V p ípad  p erušení prací musí být proveden zápis do 
stavebního deníku o zdržení prací. Po celou dobu prací nesmí dojít k zamok ení žádné 
z vrstev skladby st echy. Veškeré práce by m ly probíhat za dne, tedy za sv tla. 

Je t eba vyloučit ukládání t žkých b emen nebo pojezd jakoukoli stavební  
mechanizací na kompletn  hotové skladb  st echy, aby nedošlo k poškození vrchní 
vrstvy hydroizolace. 

 

5. Personální obsazení 
 

Na provád ní jednotlivých prací bude osobn  dohlížet vedoucí čety. Pracovní stroje  
mohou obsluhovat jen pracovníci k tomu určení, ádn  proškolení, s oprávn ní k ízení 
p íslušných stroj . Ostatní pracovníci se musí prokázat platným certifikátem nebo jiným 
dokumentem, který je opravňuje provád t dané práce. Od pracovník  se také vyžaduje 
odpovídající vzd lání v oboru. 

 

Složení pracovní čety: 

 

Vedoucí čety – vyučen ve stavebním oboru      2x 

idič nákladních automobil  – idičský pr kaz skupiny C    5x  

Vazač – vyučen ve stavebním oboru       2x 

Je ábník – platné oprávn ní pro manipulaci s je ábem    2x 

Izolatér – specializace na izolatérské práce      6x 

Klempí  – montáže ocelových profil  a plech      6x  

Specializovaný pracovník – montáže sv tlík      6x 
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Klempí  – vyučen v oboru klempí        4x 

Pomocný pracovník – vyučen ve stavebním oboru     5x 

 

6. Stroje, ná adí, pomůcky 

 

Uvedený seznam nasazených stroj  a pracovních pom cek je podrobn ji rozepsán 
v samostatném p edpisu – Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu zast ešení. 
 

6.1. Stavební stroje 

 

- ůutomobilní je áb LIEBHERR LTM 1120 

- Volvo FH 12 380 

- Man TGA 18.440 BLS 

- Man TGA 18.440 – ramenový nosič kontejner  

- Valník Man Eur3 + Palfinger 15550 

- Pracovní plošina Hů 12 PX 

- Sloupový výtah GEDů 500 Z/ZP 

 

6.2. Pracovní pomůcky a ná adí 
 

- Paletový vozík BFB 

- Elektrické n žky na plech Makita JN 1601 

- Vrtačka SKIL 62Ř0Ců 

- Automat na leptadlo QSM 

6.3. Pracovní pomůcky BOZP 

 

- Reflexní vesta, ochranná helma 

- Bezpečnostní postroj a pom cky pro práci ve výškách 

- Pracovní brýle, pracovní rukavice, pracovní obuv 

- Ochranný overal 
- Respirátor, speciální rukavice s nitrilovým povrchem 

 

6.4. Další pomůcky 

 

Vodováha délky 2m a 1m, skládací a svinovací metr, tužka, n ž na ezání HI, n žky na HI, 
pilka na ezání TI, p ítlačný válec, rudl, ocelová kontrolní jehla, št tce, nýtovací klešt ,  
faclovací klešt , kladívko, úhelník, prodlužovací kabel, ochranná krycí folie, ochranné sít . 
Prodlužovací kabely, sada pro provád ní chemických kotev Hilti. 
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7. Pracovní postup 

 

7.1. Pracovní postup pro tvorbu ploché st echy administrativy 

 

Kontrola podkladu 

P ed zahájením prací je t eba zkontrolovat podklad, na který bude v první fázi 
proveden penetrační nát r. Podklad musí být čistý, bez jakýchkoli nečistot, prachu, 
v tších částic apod. a také na povrchu nesmí být voda. Zkontroluje se také rovinnost na 
2 m lati, povolená odchylka je ±5 mm. Poté je t eba zkontrolovat, zda jsou osazeny 
všechny prostupující konstrukce a namontovány kotvící body ůBS Lock.  

 

Osazení plechů světlíků 

P ed provedením penetračního nát ru musí být osazena první část sv tlík . V míst  
každého otvoru pro sv tlík se musí namontovat orámování z tvarovaných plech  Rukki 

se zahnutými horními okraji, na které budou v záv ru prací p imontovány rámy se 
zasklením sv tlík . Spodní část plechu se p ipevní k podkladu šrouby ve vzdálenostech 
150 mm. Každá část sv tlíku se skládá ze čty  plech , které se navzájem spojí šrouby a 
nýty. Každý spoj musí být spojen minimáln  3 spojovacími prost edky. 

 

Penetrační nátěr 

Penetrační nát r m žeme začít aplikovat na plochu po kontrole teploty podkladu, 
která nesmí klesnout pod +5 C°. Nádobu s penetrací DEKPRIMER je t eba nejprve 

d kladn  promíchat. Penetrace se poté d kladn  nat e, pomocí válečk  p ípadn  št tc , 
na celou plochu st echy, včetn  svislé části atiky a plechu sv tlík  v plné výšce. Po 
zaschnutí první vrstvy nát ru, p ibližn  po 3-4 hodinách, se provede druhá vrstva 
nát ru. P i pr m rné spot eb  0,25 kg/m2

 se na celou st echu spot ebuje 7 kbelík  po 25 
kg. Po ukončení nát ru je t eba uklidit vyprázdn né nádoby od penetrace a pom cky 
pro natírání. 
 

Pokládka parotěsné zábrany 

V míst  otvor  pro st ešní vpusti, se osadí první část vpustí, která bude napojena a 
p ilepena k parot sné zábran . Další části vpusti se osadí až po provedení vrstev 
z tepelné izolace. 

Na zaschlý napenetrovaný povrch se položí parot sná zábrana BITBůU. Parot sná 
zábrana se ukládá s podélným p esahem min. 100 mm a s p íčným p esahem min. 150 
mm. Pásy se spojují parot snou páskou, která zajistí zabezpečení spoj  proti pronikání 
vodních par. Parot snou zábranu je pot eba klást nejen po celém vodorovném povrchu 
st echy, ale i na svislé části atiky a sv tlíky po celé výšce. Na ostatní prostupující 
konstrukce se pásy vytahují ve výšce alespoň 300 mm. P i pokládce je t eba dbát na to, 
aby nevznikala místa styku čty  roh  fólie. 
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Pokládka tepelné izolace 

Na suchý a čistý povrch parot sné zábrany se m že začít klást tepelná izolace. 
Nejprve se pomocí lepidla PUK p ilepí tepelná izolace EPS tloušťky 40 mm na celou 
výšku atiky a sv tlík . Lepidlo se nanáší v n kolika pruzích o pr m ru Ř mm, ve 

vzdálenostech p ibližn  100 mm. Po nanesení lepidla musí být co nejrychleji p itlačena 
tepeln  izolační deska. Deska musí být na lepidlo p itlačena po dobu alespoň 10 s. 

Poté se desky z tepelné izolace začnou klást na celou plochu st echy. Desky se 
kladou na sraz a jednotlivé ady jsou skládány na vazbu ½ desky. První vrstva je 
z desek EPS 70S tl. 50 mm. Druhou vrstvu izolace tvo í spádové klíny z EPS 100 S tl. 

20-200 mm. T etí vrstvu tvo í desky z EPS 100S tl. 40 mm. P i pokládce tepeln  
izolačních desek je t eba dbát na správné izolování prostup , tak aby byla 
pravd podobnost vzniku tepelných most  co nejmenší. D ležité je také zpracování 
prostup  v místech st ešních vpustí. Je t eba dbát na to, aby byly desky, spádové klíny, 
uloženy p esn  dle navrženého spádu st echy. Musí být dodržen sklon spádování ke 
st ešním vpustem 1,75%. Spád musí být pravideln  kontrolován. Po uložení tepelné 
izolace se provede jišt ní horních okraj  desek a roh  izolace p išroubováním 

poplastovaných plech . Kotvení se, do vodorovné části st echy provede hmoždinkami 
FDD délky 300 mm po celém obvodu, ve vzdálenosti 200 mm. V horní části atiky se 
poplastovaný plech upevní natloukacími hmoždinkami, dodanými k poplastovanému 
plechu. Izolace bude kladena i na horní část atiky po celém obvodu, avšak bude uložena 
až na vrstvu fólie Vaeplan V. Pro izolaci horní části atiky bude použita izolace Styrodur 

tl. 40 mm. Tato izolace bude na atiku lepena lepidlem PUK, stejným zp sobem jako na 
svislou část atiky. Spádování atiky musí být provedeno ve spádu 5,25%, a sm rováno 

sm rem do prostoru st echy. U atiky společné pro administrativu a skladovací halu musí 
být sklon proveden sm rem do prostoru skladovací haly. Spádování zbylých částí atiky 
bude spádováno do plochy administrativní budovy, také ve spádu 5,25%.  

 

Pokládka hydroizolace Vaeplan V 

Hydroizolační fólie Vaeplan V bude kladena na celou plochu st echy a na atiku. U 
atiky, která je společná pro administrativní budovu a skladovací halu, bude použit 
Vaeplan F, který bude vytažen jak na svislou část atiky, tak na horní část atiky a bude 
pokračovat až na svislou část atiky skladovací haly. U atiky sousedící s volným 
prostranstvím bude také použito pás  fólie Vaeplan F.  

Nejprve se položí fólie na vyspádovanou plochu st echy. Pásy fólie se kladou ve 

sm ru spádu. Pásy se p i pokládce musí dokonale vypnout, tak, aby se netvo ily záhyby 
a fólie byla kladena vodorovn .  Jednotlivé pásy se ukládají s p esahem min. 150 mm. 
Po položení prvního pásu se na okraji tužkou vyznačí pás min. ší ky 150 mm, do 
kterého se poté ukotví hmoždinky FDD ve vzdálenostech max. 200 mm. Hmoždinky se 
navrtají p ibližn  50 mm od okraje pásu, tak, aby zbyl dostatečný prostor pro spojování 
pás  leptadlem. 

Ukotvený pás se poté p ekryje dalším pásem s dodržením vyznačeného p esahu min. 

150 mm. Ukotvený pás se nejprve pomocí automatu na leptadlo QSM naleptá ve 
zbývajícím prostoru vyznačeného pruhu 150 mm, mimo povrch hmoždinek. Současn  
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s naleptáním ukotveného pásu se p ikládá na naleptanou plochu druhý pás, který se 
musí p itlačovat k ukotvenému pásu pomocí p ítlačného válečku. V místech, kde není 
možné použít pro naleptání automat, se použije buď nádobky s kapátkem, nebo nádobky 
se št tcem. P i práci s leptadlem musí být pracovníci vybaveni bezpečnostními 
pom ckami, kterými jsou speciální ochranný overal, respirátor, brýle a ochranné 
rukavice s nitrilovým povrchem. Po ukončení vodorovné části hydroizolace se osadí 
další část st ešních vpusti s PVC manžetou. Pro dokonalé spojení vpusti s hydroizolací, 
se k vpusti p ilepí fólie Vaeplan V, tak aby byl konečný povrch kolem vpusti celistvý a 
nepropustný. 
 

Pokládka hydroizolace Vaeplan F 

Hydroizolační fólie Vaeplan F bude použita na pokrytí prostup  ve st eše, na svislé 
části sv tlík , na atiku a na horní část zateplené atiky, společné pro objekt 

administrativy a skladovací haly.  
Pásy fólie Vaeplan F se nejprve p ipojí ke svislým částem prostupujících částí a 

sv tlík . Fólie Vaeplan F se ve spodní části naleptává k fólii Vaeplan V leptadlem 

QSM. P eplátování fólií musí být min. 100 mm. P i leptání se použije p ítlačného 
válečku ke spojení fólií. Na svislé části se fólie lepí lepidlem. U sv tlík  se pásy fólie 
Vaeplan F vytahují až na horní vodorovnou část plechu, na kterou se také p ilepí 
lepidlem. U prostup  se fólie p i dolním okraji p ilepí naleptáním na podkladní fólii 
Vaeplan V s p eplátováním min. 100 mm. Fólie se na prostup vytáhne do výšky min. 
300 mm. Na horním okraji prostupu se fólie p ilepí butylkaučukovou páskou s ůl folií 
na povrchu. 

P i lepení fólie na atiku, která nesousedí se skladovací halou, se fólie vytahuje na 
celou výšku a vodorovnou část s p esahem za atiku min. 100 mm. Zde se fólie lepí 
stejným zp sobem jako u sv tlík , p eplátování na spodním okraji fólie musí být min. 
100 mm. P esahující fólie za atikou se musí ukotvit. Po ukončení lepení fólie Vaeplan F 
na atiku, sousedící s volným prostranstvím, se na horní část atiky p ipevní ztužující 
profil z plechu kopírující tvar atiky. Po osazení ztužujícího profilu provede klempí  
oplechování atiky v daném spádu 5,25% z plech  Ruukki. Plech k atice p ipevňuje nýty 

ůI/E 4,ŘxŘ,0 ve vzdálenosti ± 300 mm. P ekrytí plech  musí být min. 250 mm. Min. 

vzdálenost nýtu od okraje plechu nesmí být menší než 10 mm. 
U atiky, která sousedí se skladovou halou, se po p ilepení tepelné izolace na horní 

část atiky, se na rohy izolace p ipevní po celém obvodu plech rozm r  40x60 mm. 

Plech se k atice p ipevňuje ve svislé části nýty ůI/E 4,ŘxŘ,0 ve vzdálenosti ± 500 mm. 

Na hotovou atiku se, jako konečná horní vrstva, p ilepí fólie Vaeplan F. Vaeplan F se 

uloží na horní část atiky a na svislé části s p esahy min. 100 mm na ob  strany. Fólie se 
k vodorovné části v míst  p esahu délky 100 mm p ilepí leptadlem. 
 

Dokončovací práce 

Po ukončení prací s hydroizolací a po oplechování atiky je t eba dokončit sv tlíky. 
Sv tlíky namontují specializovaní pracovníci dodavatelské firmy s vlastním vybavením 
pro montáž. Na svislou část, která je již zaizolována, musí být osazeno prosklení 
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sv tlíku na rámu. Rám s prosklením se ke konstrukci oplechování p išroubuje dle 
montážního návodu výrobce. Tuto montáž provádí specializovaní pracovníci 
dodavatelské firmy. 

Dokončenou st echu je pot eba kompletn  uklidit, zlikvidovat odpadní obalové 
materiály a nakonec provést kontrolní zkoušky t snosti spoj  dle KZP. 
 

7.2. Pracovní postup pro tvorbu ploché st echy skladové haly a skladu trubek 

 

Montáž výměn 

Pro montáž vým n bude využit automobilní je áb, kterým se jednotlivé I profily a 

plechy p emístí ze skládky na místo uložení. P i ukládání budou využity 2 pracovní 
plošiny, ze kterých budou dva pracovníci korigovat uložení prvk  a montovat prvky 

k betonové konstrukci. 
Vým ny budou do konstrukce ukládání p esn  dle výkresu st ešních vým n a 

p iložených detail . Část I profil , konkrétn  profily IPE 160, budou ješt  p ed 
uložením na konstrukci, sešroubovány v jeden díl. Spojení bude provedeno pomocí 
plech  P6 a spojovacích prost edk  – šroub  M12, Ř.Ř. Ostatní prvky budou 
p ipevňovány až v konstrukci. Vým ny budou ke konstrukci p ipevn ny s plechy P12 
pomocí kotev do betonu HILTI HVů MŘ ve vzdálenosti 75 mm od okraje betonové 
konstrukce. 

Vým ny tvo ené ohýbanými profily plech  P3, P4 a U profily budou spojovány 
šrouby M6, Ř.Ř. Vým ny tvo ené profily L 1Ř0/1Ř0/12 budou ke konstrukci p ipevn ny 
vždy dv ma kotvami HILTI HVů MŘ. P i montáži vým n se musí také osadit prostupy 

vzduchotechniky, pro ty musí být v trapézovém plechu n žkami vy ezány otvory. 

N které z vým n je pot eba osazovat až p i pokládání trapézových plech , dle výkresu 
st ešních vým n. 

 

Osazení trapézových plechů 

Je ábem budou na st echu postupn  vynášeny plechy, které se dle kladečského 
výkresu budou klást postupn  od krajních částí, sm rem dovnit , do prostoru st echy. 
Plechy budou vynášeny pomocí textilních pás  s vahadlem, aby nedošlo k jejich 

poškození. Trapézové plechy se k betonové konstrukci uchytí šrouby do betonu MůGE 
7890 6,5X45 G16 po 1 nebo 2 kusech v jedné vln . Plechy se pokládají vlnami kolmo 
na sm r spádu. P ekrytí jednotlivých plech  v míst  spojování s betonovou konstrukcí 
je r zné, ídí se dle detail  kladečského plánu. Spoje plech  ve volném prostoru se 
provede šrouby MůGE 4,Řx16 po ± 500 mm. V míst  momentových spoj  je p ekrytí 
plech  1000 mm, p ipojení plech  k betonové konstrukci se provede šrouby do betonu 

MAGE 7890 6,5x45 G16, po 2 kusech v jedné vln . Vzájemné spojení plech  se 
provede šrouby MůGE 733ř 6,3x23 G16 se zápichem po 3 kusech na každé stran . 
Spoje se provádí vždy 1000 mm od okraje atiky. P i kladení je t eba striktn  dodržovat 
kladečský plán. Žádný z plech  nesmí být p ed konečným upevn ním ke konstrukci 
lokáln  zat žován. Proto budou k montáži využity pracovní plošiny. Po montáži 
kotvících prvk  ABS Lock X p i okraji st echy pro zajišt ní bezpečnosti osob, je již 
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možný pohyb osob na st eše. Kotvící prvky se p ipevní dle výkresové dokumentace ve 

vzdálenosti 3 m od okraje, vzdálenost jednotlivých kotvících bod  je 6 m. Další ada 
kotvících bod  bude umíst na ve dvou pásech probíhajících v podélném sm ru haly. 
Každý z kotvících prvk  ůBS Lock X se p išroubuje do p edvrtaných otvor , šrouby se 

sklopnou hmoždinkou a t snícím kroužkem. Kotvící prvky se p ipevňují k horním 
vlnám trapézového plechu, vždy po čty ech kusech šroub  na jeden kotvící prvek. 

Pr m ry t chto šroub  jsou 20 mm a jsou dodány s kotvícími body. 

Postupným osazováním plech  se pokryje celý povrch st echy skladovací haly a 
skladu trubek. Poté se provede olemování okraj  sv tlík  a roh  po obvod  atiky, 
plechem P1,5 a P3, který se k trapézovým plech m p ipevní šrouby M6, Ř.Ř. K 
lemování a k ukončujícímu plechu se p išroubuje tvarovaný plech tvo ící st ny sv tlíku. 
Vodorovná část, která se p ipojí k trapézovému plechu, bude p išroubována vždy po 
dvou kusech, do každé vlny po jednom šroubu. Vzdálenost t chto šroub  bude 200 mm 

ve sm ru vodorovném s vlnami plechu. Svislé části sv tlíku se p išroubují 3 kusy 

šroub  nad sebou. 

V p ípad  poškrábání plechu nebo jakéhokoli významného poškození, je t eba 
poškozené místo p et ít nát rem se zinkem, který v p ípad  pot eby dodá firma CB 
profil. 

 

Pokládka parotěsné zábrany 

P ed pokládkou parot sné zábrany musí být st echa uklizena a očišt na od 
p ípadných nečistot. V míst  otvor  v trapézovém plechu, které se vy ežou n žkami na 
plech, pro st ešní vpusti se osadí jejich první část, která bude napojena a p ilepena 
k parot sné zábran . Další části vpusti se osadí až po provedení vrstev z tepelné izolace. 

Na trapézové plechy se s p esahy položí parot sná zábrana z PE folie Deksepar. 

Parot sná zábrana se ukládá s podélným p esahem min. 100 mm a s p íčným p esahem 
min. 150 mm. Pásy se spojují parot snou páskou, která zajistí zabezpečení spoj  proti 
pronikání vodních par. Parot snou zábranu je pot eba klást nejen po celém vodorovném 
povrchu st echy, ale i na svislé části sv tlík  a atiky společné s administrativní budovou 
po celé výšce. Vytažení pás  na zbylou část atiky se provede do výšky 300 mm. Na 
prostupy se fólie vytáhne ve výšce min. 100 mm. P i pokládce, je t eba dbát na to, aby 
nevznikala místa styku čty  roh  fólie.  

Fólie se na trapézový plech ukládá vodorovn  na horní hrany plechu. P i ukončení 
jednoho pásu fólie, musí být pás p ilepen tak, aby kopíroval tvar trapézového plechu. 
Tento spoj musí být dokonale p elepen spojovací páskou. Druhý pás fólie se nalepení na 
vodorovnou část fólie p edchozí. 

 

Pokládka tepelné izolace 

Po dokončení parot sné zábrany se nejprve izolují svislé části sv tlík  izolací EPS 
100S tl. 40 mm. Izolace se lepí lepidlem PUK, stejn  jako tomu bylo u sv tlík  
administrativy. Následn  se plocha st echy postupn  pokryje tepelnou izolací EPS tl. 50 
mm a 40 mm. V míst , kde jsou dle výkresu vyznačeny požární pruhy, se klade tepelná 
izolace NOBASIL SPS tl. 90 mm. Izolace se klade na sraz s p evázáním spoj  o ½ 
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desky izolace. P i pokládce druhé vrstvy je t eba dbát na umíst ní spár mezi deskami 
izolace tak, aby spáry nebyly nad sebou. Po dokončení svislé části izolace, se p ilepí 
izolace na svislou část atiky sousedící s administrativou. Izolace se lepí na celou výšku 
atiky lepidlem PUK. Izolace atiky je z EPS 100 S tl. 60 mm. ůtika sousedící s volným 
prostranstvím nemá na svislé části izolaci. 

P i pokládce tepeln  izolačních desek je t eba dbát na správné izolování prostup , tak 
aby byla pravd podobnost vzniku tepelných most  co nejmenší. D ležité je také 
zpracování prostup  v místech st ešních vpustí. Po uložení tepelné izolace se provede 

jišt ní horních okraj  desek a roh  izolace ukotvením poplastovaných plech . Kotvení 
se, do vodorovné části st echy provede hmoždinkami FDD po celém obvodu, ve 
vzdálenosti 200mm. V horní části atiky sousedící se skladovací halou se poplastovaný 
plech upevní natloukacími hmoždinkami. 

 

Pokládka hydroizolace Vaeplan V 

Postup prací je stejný jako u provád ní administrativní budovy. Hydroizolační fólie 
Vaeplan V bude kladena na celou plochu st echy a na svislé části prostup  bude použita 
fólie Vaeplan F.  

Pásy se p i pokládce musí dokonale vypnout, tak, aby se netvo ily záhyby a fólie 
byla kladena vodorovn . Jednotlivé pásy se ukládají s p esahem min. 150 mm. Po 
položení prvního pásu se na okraji tužkou vyznačí pás min. ší ky 150 mm, do kterého se 
poté ukotví hmoždinky FDD ve vzdálenostech max. 200 mm. Hmoždinky se navrtají 
p ibližn  50 mm od okraje pásu. Ukotvený pás se poté p ekryje dalším pásem, 

s dodržením vyznačeného p esahu min. 150 mm. Ukotvený pás se nejprve pomocí 
automatu na leptadlo QSM naleptá, ve zbývajícím prostoru vyznačeného pruhu 150 
mm, mimo povrch hmoždinek. Současn  s naleptáním ukotveného pásu se p ikládá na 
naleptanou plochu druhý pás, který se musí p itlačovat k ukotvenému pásu pomocí 
p ítlačného válečku. V místech, kde není možné použít pro naleptání automat, se 
použije buď nádobky s kapátkem, nebo nádobky se št tcem. P i práci s leptadlem musí 
být pracovníci vybaveni bezpečnostními pom ckami, kterými jsou speciální ochranný 
overal, respirátor, brýle a ochranné rukavice s nitrilovým povrchem. Po ukončení 
vodorovné části hydroizolace se osadí druhá část st ešních vpusti s PVC manžetou. Pro 
dokonalé spojení vpusti s hydroizolací, se k vpusti naleptá fólie Vaeplan V, tak aby byl 
konečný povrch kolem vpusti celistvý a nepropustný. 

 

Pokládka hydroizolace Vaeplan F 

Postup prací je op t stejný jako u administrativní budovy. Hydroizolační fólie 
Vaeplan F bude použita na pokrytí prostup , na svislé části sv tlík , na atiku a na horní 
část zateplené atiky, společné pro objekt administrativy a skladovací haly.  

Pásy fólie Vaeplan F se nejprve p ipojí ke svislým částem prostupujících částí a 
sv tlík . Fólie Vaeplan F se ve spodní části naleptává k fólii Vaeplan V leptadlem 

QSM. P eplátování fólií musí být min. 100 mm. P i leptání se použije p ítlačného 
válečku ke spojení fólií. Na svislé části se fólie lepí lepidlem PUK v pásech vzdálených 
p ibližn  100 mm. U sv tlík  se pásy fólie Vaeplan F vytahují až na horní vodorovnou 
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část plechu, na kterou se také p ilepí lepidlem PUK. U prostup  se fólie p i dolním 
okraji p ilepí naleptáním na podkladní fólii Vaeplan V s p eplátováním min. 100 mm. 
Fólie se na prostup vytáhne do výšky min. 300 mm. Na horním okraji se fólie p ilepí 
butylkaučukovou páskou s ůl folií na povrchu. 

P i lepení fólie na atiku, která nesousedí se skladovací halou, se fólie vytahuje na 
celou výšku a vodorovnou část s p esahem za atiku min. 100 mm. Zde se fólie lepí 
stejným zp sobem jako u sv tlík , p eplátování na spodním okraji fólie musí být min. 
100 mm. P esahující fólie za atikou se musí ukotvit. Po ukončení lepení fólie Vaeplan F 
na atiku, sousedící s volným prostranstvím, se na horní část atiky p ipevní ztužující 
profil z plechu kopírující tvar atiky. Po osazení ztužujícího profilu provede klempí  
oplechování atiky v daném spádu 5,25% z plech  Ruukki. Plech k atice p ipevňuje nýty 

ůI/E 4,ŘxŘ,0 ve vzdálenosti ± 300 mm. Spoj nýtování bude jedno adý, p ekrytí plech  
musí být min. 250 mm. Nýt musí být od okraje plechu ve vzdálenosti min. 10 mm. 

 

Dokončovací práce 

Po kompletním dokončení práce s hydroizolací a po oplechování atiky, se dokončí 
sv tlíky. Sv tlíky namontují specializovaní pracovníci dodavatelské firmy s vlastním 
vybavením pro montáž. Nejprve musí být k již vybudované svislé části p ipevn na 
kostra sv tlíku.  Na ni se poté mohou postupn  p ipevňovat části prosklení. Spoje mezi 

jednotlivými oblouky prosklení se p ekryjí hliníkovými lištami. Samostatn  se 
namontují části sv tlík  pro odvod kou e. Sv tlíky musí být provedeny v souladu s 

montážním návodem výrobce. 
Dokončenou st echu je pot eba kompletn  uklidit, zlikvidovat odpadní obalové 

materiály a provést kontrolní zkoušky t snosti spoj  dle KZP. 
 

8. Jakost a kontrola kvality 

 

Ř.1. Vstupní kontrola 

 

Vedoucí čety nejprve zkontroluje projektovou dokumentaci a další dokumenty, dále 
správnost dokončení p edchozích prací a osazení vystupujících konstrukcí. Kontroluje 
dodávku materiálu podle dodacích list , skladování, značení, nepoškozenost a správné 
množství. P ed zahájením prací zkontroluje, zda jsou všechny stroje a pom cky 

funkční, zda jsou všichni pracovníci zp sobilí k vykonávání prací a jsou vybaveni 
bezpečnostními pom ckami. O uskutečn ných kontrolách musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. Kontrolní body musí být dodržovány v rámci KZP. 
 

Ř.2. Mezioperační kontrola 

 

Tuto kontrolu musí vedoucí čety provést t sn  p ed zahájením prací a poté 
pravideln  po celou dobu prací. Pr b žn  musí kontrolovat klimatické podmínky a 
objektivn  zhodnotit, zda jsou podmínky vhodné pro práci. Pravideln  musí provád t 
kontrolu pokládky jednotlivých vrstev skladby st echy, m ení p ípadných odchylek a 
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vizuální kontrolu. V p ípad  nalezení chyb je pot eba učinit opat ení. O uskutečn ných 
kontrolách musí být proveden zápis do stavebního deníku. Kontrolní body musí být 
dodržovány v rámci KZP. 

 

Ř.3. Výstupní kontrola 

 

P i výstupní kontrole vedoucí čety provede kontrolu a zhodnocení hotové st echy. 
Bude provedena p edevším kontrola t snosti spoj  hydroizolace a to zkouškou zkušební 
jehlou, optickou zkouškou, zátopovou zkouškou a vakuovou zkouškou. O 
uskutečn ných kontrolách musí být proveden zápis do stavebního deníku. Kontrolní 
body musí být dodržovány v rámci KZP. 
 

ř. Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
 

Základní požadavky na BOZP určuje na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. a zákon č.  
309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 
v pracovn právních vztazích. V rámci prací ve výškách je také t eba dodržovat na ízení 
vlády č. 362/2005Sb. 

Vedoucí čety je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem  
prací, které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní zp sobilosti pracovník . Svoji účast na školení pracovníci musí 
potvrdit podpisem. O školení se také provede zápis do stavebního deníku. Pracovníci jsou 
povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a technologické postupy 
a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni p i školení. P i provád ní prací 
musí být všichni pracovníci vybaveni ochrannými p ilbami a dalšími ochrannými 
prost edky. P i práci s leptadlem je nutné použít ochranný overal a obuv, respirátor, 
ochranné uzav ené brýle a speciální rukavice. 

Veškeré práce musí odpov dný zam stnanec, tj. vedoucí čety ídit tak, aby pracovníci  
svými úkony nevytvá eli zbytečné nebezpečí a nedošlo tak k úrazu. V pr b hu prací je 

t eba dodržovat p edpisy související s požární ochranou dle zákona č. 133/1řŘ5 Sb. včetn  
zm n a provád cí vyhlášky č. 246/2001 Sb. Jde p edevším o vyloučení veškeré činnosti 
vyžadující použití otev eného ohn . S tím souvisí i odstraňování odpadového ho lavého 

materiálu. Pálení t chto materiál  je p ísn  zakázáno. V souladu s vyhláškou jsou všichni 
pracovníci, v p ípad  požáru, povinni postupovat dle požárních poplachových sm rnic, 
které musí být viditeln  vyv šeny. Podrobné informace o BOZP jsou uvedeny 
v samostatném p edpisu. 
 

10. Ekologie – vliv na životní prost edí, nakládání s odpady 

 

K zajišt ní ochrany životního prost edí je t eba ídit se na ízeními, stanovujícími  
opat ení a postupy v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání s odpady, evidence a 

likvidaci odpad . Po dobu provád ní stavebních prací v rámci tohoto stavebního p edpisu 

je nutné dodržovat zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivu na životní prost edí“. 
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B hem provád ní veškerých prací je nutné dodržet povolené normy prašnosti a hluku dle na ízení 
vlády č. 148/1992 Sb. P edem se nep edpokládá, negativní vliv stavební činnosti na životní 
prost edí. Možná zvýšená hlučnost je částečn  eliminována zbudovaným biokoridorem. V p ípad  
zvýšené prašnosti bude vozovka a prostory staveništ  vlhčeny.  
     Sm sné komunální a stavební odpady se budou shromažďovat do p istavených 
kontejner  a bude s nimi dále nakládáno dle vyhlášky „O nakládání s odpady“ č. 1Ř5/2001 
Sb. a vyhlášky č. 3Ř1/2001, kterou se stanoví Katalog odpad . Odpad vzniklý z tepelné 
izolace, parot sných folií a hydroizolace bude ukládán a odvezen samostatn . Použité 
obaly od leptadla QSM musí být odstran ny samostatn . Obaly od leptadla nesmí být 
vyplachovány, aby nedošlo ke kontaminaci vody. 

Pro odvoz kontejner  s odpady je určen Man TGů s ramenovým nosičem kontejner . 
Odvoz odpadu bude zajišt n firmou DOSů-PARTNERS. 

 

Kód  
odpadu 

Název druh odpadu 
Kategorie 

odpadu 

08 04 04 vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený t snicí 
materiál 

O 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O 

15 01 02 plastový obal O 

17 02 01 d evo O 

17 04 99 odpad druhov  blíže neurčený nebo výše 
neuvedený 

 

17 06 02 izolační materiály O 

17 03 02 ůsfaltové sm si neuvedené pod číslem 17 03 01 NO 

17 04 05 Železo a ocel  

 

11. Literatura 

 

Legislativa: 

- na ízení vlády č.362/2005Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“  

- na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. ,,O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništi“ 

- na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb.,“ kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí.“ 

- zákon č. 30ř/2006 Sb. „O bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci“ 

- vyhláška č. 246/2001 Sb. „O požární prevenci“ 

- zákon č. 133/1řŘ5 Sb. „O požární ochran “, se zm nami 
- zákon č. 1Ř5/2006 Sb. „O nakládání s odpady“ 

- vyhláška č. 3Ř3/2001, kterou se stanoví Katalog odpad  

- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon “ 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště 

 

1.1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Obchodní a logistické centrum firmy Ptáček – velkoobchod a.s. 

Místo stavby: Obec Jinočany, okres Praha-západ 

Kraj: St edočeský 

Účel stavby: Obchodní, administrativní a skladovací prostory firmy Ptáček 

Katastrální území: Jinočany 

1.2. Obecné informace o staveništi 
 

Staveništ  leží na parcelách číslo 511/271, 511/73, 511/25, 511/132, které jsou  
vlastnictvím investora stavby. Vjezdy na staveništ  jsou zp ístupn ny ze stávajících 
komunikací z ulic Severní a Okružní. Jako hlavní vjezd pro dodávku materiálu je určen 
zpevn ný vjezd z ulice Severní. Tento vjezd leží vedle skladovací plochy a je v blízkosti 
skladovacích bun k. Staveništ  je rozloženo po celé ploše pozemku a je oploceno rámy 
s drát nou výplní výšky 2m, které je p ipraveno z p edchozích prací. Proti vniknutí cizích 
osob je staveništ  chrán no uzamykatelnými branami a je viditeln  označeno značkou 
zakazující vstup nepovolaných osob.  

Plochy navržené pro za ízení staveništ  jako skladovací plochy budou odvodn ny a 

zpevn ny. Po ukončení využívání ploch za ízení staveništ  budou plochy uvoln ny a 
upraveny pro pot eby skladování OLC Ptáček. Část ploch bude pozd ji využita jako 
plochy parkovací a část bude zatravn na a osazena ke i. 

Staveništ  je napojeno na pot ebné inženýrské sít , p edevším na rozvod NN a  
vodovod. Na staveništi budou z ízeny skladovací buňky, buňky pro pracovníky a 

kancelá ská buňka, mobilní WC a kontejnery na sm sný komunální a stavební odpad. 
Samostatn  se bude skladovat odpadní materiál vzniklý použitím leptadla QSM. 

Pozemek, na kterém je stavba realizována, je určen výhradn  k výstavb  objektu OLC 
Ptáček a to v souladu s platným územním plánem m sta Prahy. 

 

2. Významné sítě technické infrastruktury 

 

Sít  technické infrastruktury budou p edány vedoucímu čety, majitelem pozemku. 
Významnými sít mi jsou p ípojky vody, kanalizace a p ípojka NN. 
 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elekt iny, odvodnění staveniště 

 

Staveništ  bude napojeno stávajícími p ípojkami na zdroj vody a elekt iny. P ípojky 
jsou zakresleny ve výkresu situace. Množství odebírané energie i vody bude m ené a 
ádn  placené zhotovitelem na žádost stavebníka. Na stavb  budou 4 staveništní rozvad če. 

Jeden z rozvad č  bude umíst n u bun k pracovník , další dva budou umíst né po 
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stranách skladovací haly, z jižní a ze severní strany, čtvrtý rozvad č bude na východní 
stran  u administrativního objektu. Pro bezproblémové p ipojení k rozvodu elektrické 
energie na st eše budou využity prodlužovací kabely. 

U vjezdu z ulice Severní je umíst n hlavní uzáv r vody s vodom rnou sestavou. Odtud 
m že být v p ípad  pot eby napojena hadice na čišt ní aut p i odjezdu ze staveništ . 

Odvodn ní staveništ , p edevším skladovacích ploch, bude svedeno do p ípojky 
kanalizace. 

 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví t etích osob 

 

V pr b hu prací musí být bezpodmínečn  dodržováno na ízení vlády č. 362/2005 Sb. a  
na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., zákonem 30ř/2006 Sb. a na ízením vlády č. 101/2005 Sb. 
Staveništ  je proti vniku nepovolaných osob chrán no oplocením výšky 2 m a 
uzamykatelnými branami. U obou vjezd  na staveništ  jsou viditeln  umíst na značení, 
upozorňující na nebezpečí úrazu. 

Pohyb t etích osob po staveništi je povolen pouze se souhlasem stavebníka nebo jiné  
pov ené osoby. Taková osoba musí být vybavena bezpečnostní p ilbou, reflexní vestou, 
p ípadn  dalšími ochrannými pom ckami. Pohyb po staveništi je povolen pouze 
v doprovodu odpov dné osoby. Jiné nepovolané osoby mají p ísný zákaz vstupu. O tomto 
zákazu je také upozorn no p i vstupu na staveništ  výstražnou cedulí. Umíst ní značení se 
ídí na ízením vlády č. 11/2002 Sb. 

 

5. Uspo ádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany ve ejných 
zájmů 

 

Uspo ádání staveništ  nemá vliv na ve ejné zájmy. Doprava na staveništ  nebude 
omezovat b žný provoz na ve ejných komunikacích. Podmínkou však je dodržování 
pravidel silničního provozu a udržování čistoty ve ejné komunikace p i výjezdu ze 
staveništ . 
 

6. ešení za ízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Žádné využitelné stávající objekty na staveništi nejsou. Na staveništi se budou nacházet 
t i buňky sloužící jako zázemí pracovník , kancelá ská buňka pro vedoucí pracovníky, dv  
mobilní WC a t i skladovací buňky. Součástí za ízení staveništ  budou i odpadové 
kontejnery. Jeden z kontejner  bude na sm sný komunální odpad, druhý z kontejner  bude 
na odpad stavební. Samostatn  se budou skladovat obaly z leptadla.  

V tšina plochy staveništ  bude zpevn na št rkovým násypem. Samostatn  je vyhrazena 
zpevn ná skladovací plocha, určená ke skladovaní ocelových profil , plech , trapézových 
plech  p ípadn  tepelné izolace.  
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Kancelá ská buňka vedoucího čety – typ C3L 02 

 

Specifikace: 

ší ka:                 2438 mm 

výška:                2Ř00 mm 

délka:                605Ř mm 

okno:                 1765x1335 

dve e vn jší:      ZK Ř75x2000 mm 

dve e vnit ní:     Ř00/1ř70 mm 

elektro:              2x 2Ř0V, 2x osv tlení, 4x 
zásuvka 

stohovatelnost:  3x 

 

Buňka pro pracovníky – typ CL 01 

 

Specifikace: 

ší ka:                 2538 mm 

výška:                2Ř00 mm 

délka:                605Ř mm 

okno:                 1765x1335 

dve e vn jší:      ZK Ř75x2000 mm 

elektro:              400V/32A 

stohovatelnost:  3x 

 

Mobilní WC – Toi Toi fresh 

 

Specifikace: 

ší ka:                 120 cm 

hloubka:            120 cm 

výška:                230 cm 

hmotnost:          82 kg 

 

Bezúdržbové mobilní WC, k jehož funkčnosti není t eba p ipojení kanalizace, vody ani 
elekt iny. Hygienicky je nezávadné. Má samostatný zásobník na čistou vodu.  
 

Skladovací buňka – standart, typ ZL2-20 

 

Specifikace: 

ší ka:                  243Ř mm 

výška:                2Ř00 mm 

délka:                 605Ř mm 

dve e vn jší:      dvouk ídlová ocelová 

stohovatelnost:  3x 
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Skladovací buňky budou využity pro uložení pom cek a drobného ná adí, ale p edevším 
pro skladování parot sných zábran, hydroizolačních folií a doplňkového materiálu. 
 

7. Popis staveb za ízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 

Ohlášení vyžadují dle stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb. pouze stavební buňky a  
oplocení staveništ . 
 

Ř. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
 

P i provád ní stavby je nutné dodržet na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., zákon č. 
309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 
v pracovn právních vztazích, na ízení vlády č.37Ř/2001Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí, 
na ízení vlády 14Ř/2006 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací, 
na ízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 
prost edí. Staveništ  musí být pro p ípad požáru vybaveno hasicími p ístroji. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a  
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti tak, aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti práce. Povinností všech pracovník  vyskytujících se na staveništi je používání 
bezpečnostních pom cek, tj. ochranná helma, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní 
rukavice, bezpečnostní postroj, pracovní oblečení a obuv. 
 

ř. Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavbě 

 

V pr b hu stavby by nem lo dojít k ohrožení životního prost edí, za p edpokladu, že 
bude dodržena platná legislativa týkající se posuzování vliv  na životní prost edí a to  

p edevším zákon č. 100/2001 Sb. Veškeré odpady se budou shromažďovat do p istavených 
kontejner  a bude s nimi dále nakládáno dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 

č. 3Ř3/2001Sb. Dle vyhlášky ministerstva životního prost edí č. 3Ř1/2001 Sb., bude odpad 
t íd n dle stanovených kategorií.  

 

10. Orientační lhůty výstavby  
 

Zahájení stavby: 03/2013 

Dokončení stavby: 07/2013 
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Časový plán byl vytvo en v programu Contec pro všechny t i realizované objekty. 
Časový plán je samostatnou p ílohou č. 3. Časové úseky prací jsou započítány pro 
nejmenší časovou jednotku, kterou program Contec nabízí a tou je den. V tšina prací je 
však otázkou spíše hodin, proto je zobrazení n kterých prací pon kud nep esné. Vznikají 
tak ovšem určité časové rezervy, které pokryjí p ípadné časové ztráty v p ípad  
komplikací. Sm ny jsou uvažovány Řmi hodinové, p ičemž soboty a ned le nejsou 
pracovními dny. Z časového síťového grafu vyplývá, že by stavba m la být dokončena za 
4 m síce a 10 dní. Začátek prací je datován k 3. 4. 2013. Konec prací se p edpokládá 
v termínu 10. 7. 2013. 

P íloha č. 4. - Graf pot eby pracovník  je také zpracován v programu Contec. Tento 

graf znázorňuje maximální možné počty pracovník , kte í musí být p ítomni na staveništi a 
musí vykonávat p id lené práce. Ve skutečnosti jsou počty pracovník  nižší. P estože 
současn  m že probíhat i n kolik prací, které jsou obsazeny určitými počty pracovník , ne 
vždy platí, že všichni pracovníci pracují soub žn . Díky zobrazování činností ve dnech, 

vznikají nep esnosti v počtu pracovník . N které činnosti, probíhající současn , ve 
skutečnosti trvají jen pár hodin, proto se počet pracovník  zobrazený p i soub hu činností, 
ne vždy sčítá tak, jako to d lá program Contec. To znamená, že ve skutečnosti jsou 
pracovníci rovnom rn  rozloženi v ádech hodin do prací, které probíhají současn . 
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Obecné informace 

 

     Návrh strojní sestavy a pracovních pom cek je vypracován pro technologickou etapu 
zast ešení budovy administrativy a skladovací haly obchodního a logistického centra firmy 
Ptáček. Skladba ploché st echy obou t chto objekt  je r zná a jsou tedy navrženy i r zné 
dopravní prost edky pot ebné pro dovoz materiálu a pro manipulaci na staveništi. 
     Plochá st echa administrativy vyžaduje p edevším dovoz tepeln  izolačního materiálu, 
který činí nejv tší část skladby plášt . Druhou nemén  podstatnou část tvo í hydroizolace, 
která bude dovezena od n meckého dodavatele Hirler s.r.o. do skladu v Praze. Tuto část 
dopravy však eší sám dodavatel, cena za dopravu do Prahy je již započítána v cen  
materiálu. Z Prahy na staveništ  je doprava započítána do náklad . 

     Doprava materiálu a manipulace s materiálem je u skladovací haly značn  náročn jší. 
Hlavním materiálem je zde trapézový plech, který bude dovezen z Českých Bud jovic. 
Staveništní manipulace s t žším materiálem bude zajišt na automobilním je ábem. I 

profily s plechy budou na skládku p emisťovány valníkem Man Eur3 s hydraulickou rukou 

Palfinger 15550, p esun na st echu bude zajišt n imobilním je ábem. 

 

6.1. Stavební stroje 

 

6.1.1. Automobilní je áb LIEBHERR LTM 1120 

 

Technické parametry 
 

Označení:                                 LIEBHERR LTM 1120 

Délka výložníku:                      11 – 52 m 

Délka výložníku s nástavcem:  +1ř m 

Jmenovitá nosnost:                   max. 120 t 

Transportní hmotnost:              60 t 
 

Rozměry 
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Využití 
 

     ůutomobilní je áb je určen pro zvedání prvk  st ešního plášt  ploché st echy. Jedná se 
p edevším o trapézové plechy, I profily, plechy pro vým ny a palety s tepelnou izolací. Pro 
manipulaci s trapézovými plechy je výrobcem doporučeno použití textilních pás  jako 
vázacích prost edk  a vahadla. Je áb bude pronajímán od společnosti STůPO PRůHů a.s. 
Je áb bude pracovat v n kolika polohách, vždy p ibližn  12 m od objektu skladovací haly, 
tak jak je to znázorn no ve výkresu za ízení staveništ .  
 

BOZP 

 

     Je nutné dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  Ězákon o silničním provozuě a 
novelu zákona č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. Dále je nutné dodržet bezpečnostní 
podmínky provozu autoje ábu. Dále je nutné ídit se zákonem č. 30ř/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci. Žádná osoba se p i zvedání b emene nesmí 
pohybovat v jeho bezprost ední blízkosti, tak, aby nebyla ohrožena na život . Za 
bezpečnost provozu autoje ábu zodpovídá proškolený je ábník s p íslušným oprávn ním 
pro manipulaci s je ábem. 
 

Diagram nosnosti automobilového je ábu LIEBHERR LTM 1120 
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6.1.2. Volvo FH 12 380 

 

Technické parametry 

 

Pohon:                                     4x2 

Výkon:                                     279 kW 

Nosnost:                                  17,57 t 

Rozm ry nákladového 

prostoru:                                 72,70 x 24,80 x 26,7 m 

 

Využití                                                                             zdroj: www.cbprofil.cz 

 

     Tento automobil bude využit pro dopravu trapézových plech  dodavatele CB profil a.s. 
 

BOZP 

 

     Je nutné dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  Ězákon o silničním provozuě a 
novelu zákona č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. Dále je nutné ídit se zákonem č. 
30ř/2006 Sb., o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci. Zodpov dnost za dopravu 
materiálu bude mít idič s pat ičným idičským oprávn ním. 
                                                                                                                              

6.1.3. Man TGA 18.440 BLS 

 

Technické parametry 

 

Pohon:                                      4x2 

Výkon:                                     324 kW 

Nosnost:                                   10 t 

 

Využití                                                                      zdroj: www.truckstore.com 

 

     Tento automobil bude sloužit k doprav  hydroizolačních pásu Vaeplan, tepelné izolace 
a doplňkových materiál  z centrálního skladu areálu PHL ve Zličín  na staveništ .  
 

BOZP 

 

     Je nutné dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  Ězákon o silničním provozuě a 
novelu zákona č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. Dále je nutné ídit se zákonem č. 
30ř/2006 Sb., o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci. Zodpov dnost za dopravu 

materiálu bude mít idič s pat ičným idičským oprávn ním. 
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6.1.4. Man TGA 18.440  - ramenový nosič kontejnerů 

 

Technické parametry 

 

Pohon:                                      4x4 

Výkon:                                     323 kW 

Nosnost:                                   7,05 t 

 

Využití                                                                 
                                                                                          zdroj: www.truckstore.com 

     Ramenový nosič kontejner  poslouží k p eprav  kontejneru s odpady.  

 

BOZP 

 

     Je nutné dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  Ězákon o silničním provozuě a 
novelu zákona č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. Dále je nutné ídit se zákonem č. 
30ř/2006 Sb., o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci. Zodpov dnost za dopravu 
materiálu bude mít idič s pat ičným idičským oprávn ním. P eprava odpad  se ídí 
zákonem č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon , § 24 
Povinnosti p i p eprav  odpad . 
 

6.1.5. Valník Man Eur3 + Palfinger 15550 

 

Technické parametry 

 

Nosnost:                                   12 310 kg 

Max. dosah ruky:                      9,4 m 

Max. nosnost ruky:                   6 200 kg 

Délka valníku:                          7 m 

 

Využití                                                              zdroj: www.truckstore.com 

 

     Valník Man s hydraulickou rukou bude použit pro dovoz I profil  a plech  pot ebných 
pro montáž vým n a bude také využit pro manipulaci s materiálem na skládce. 
 

BOZP 

 

     Je nutné dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  Ězákon o silničním provozuě a 
novelu zákona č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. Dále je nutné ídit se zákonem č. 
30ř/2006 Sb., o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci. Zodpov dnost za dopravu 
materiálu bude mít idič s pat ičným idičským oprávn ním.  
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6.1.6. Pracovní plošina HA 12 PX 

 

Technické parametry 

 

Kategorie:                                 kloubové plošiny 

Pracovní výška:                        max. 12,3 m 

Stranový dosah:                       6,6 m 

Nosnost koše:                          230 kg 

Vlastní hmotnost:   5540 kg 

Zásuvka v pracovním koši:  230 V/50 Hz  

Startovací akumulátor:  12 V – 95Ah 

 

Využití 
 

     Kloubová pracovní plošina bude použita pro zjednodušení montážních prací p i 
osazování st ešních vým n a p i pokládce trapézových plech . V p ípad  nutnosti je možné 
plošinu využít i pro jiné práce související s realizací st ešního plášt . 
 

BOZP 

 

     Bezpečné používání pracovní plošiny je zajišt no 2 fixačními kroužky v pracovním 
koši, které musí být využity pro jišt ní bezpečnostního postroje pracovníka.  
P i práci s plošinou je nutné ídit se zákonem č. 30ř/2006 Sb., „O bezpečnosti a ochran  

zdraví p i práci“.  
      

 
              zdroj: www.rothlehner.cz                                                 zdroj: www.rothlehner.cz                                                   

 

 

 

 

http://www.rothlehner.cz/
http://www.rothlehner.cz/
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6.1.7. Sloupový výtah GEDA 500 Z/ZP 

 

Technické parametry 

 

Rychlost zdvihu:                      12 m/min – osoby 

                                                 24 m/min - náklad 

Max. výška:                             100 m  
Nosnost:                                   500 kg - osoby 

                                                 850 kg – náklad 

Rozm r klece:                          160x140x110 cm 

Napájení:                                  400 V/2,8/5,5 kW 
                                                                                                                zdroj: www.asta-geda.cz                                       

 

Využití 
 

     Osobo - nákladní sloupový výtah GEDů 500 Z/ZP bude sloužit k p eprav  osob, 
pom cek a lehčího materiálu na st echu. Dosah do výšky 100 m je vyhovující vzhledem 
k výšce budovy. P eprava osob je povolena v maximálním možném počtu 3. 
 

BOZP 

 

     Podmínkou použití výtahu v rámci bezpečného provozu, je umíst ní výtahu na únosný 
vodorovný podklad. Práce spojené s využitím výtahu se musí ídit zákonem č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále dle n.v. č. 5ř1/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
 

6.2. Pracovní pomůcky a ná adí 
 

6.2.1. Paletový vozík BFB 

 

Technické parametry 

 

Nosnost:                                  2500 kg 

Výška zdvihu:                         1,15 m 

Délka vidlic:                            1,15 m          
                                                                                                  zdroj: www.eulift.cz                                                                      

Využití 
 

     Paletový vozík s brzdou bude využit pro p epravu materiálu do 2,5 t na kratší 
vzdálenosti. Slouží p edevším pro usnadn ní manipulace s materiálem. 
 

 

http://www.asta-geda.cz/
http://www.eulift.cz/
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BOZP 

 

     Práce spojené s využitím paletového vozíku se musí ídit n. v. č. 5ř1/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích 
a zákonem č. 30ř/2006 Sb., o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci. 
 

6.2.2. Elektrické nůžky na plech Makita JN 1601 

 

Technické parametry 

 

P íkon:                                     550 W 

Max. tloušťka plechu:             2,5 mm 

Počet zdvih  p i zatížení:        2200/min 

Ší ka ezu:                               5 mm                                    zdroj: www.rucni-naradi.cz                                                                                            

Využití 
 

     Elektrické n žky a prost ihovač na plech s nastavitelnou matricí otočnou o 360° bude 
využit pro na ezání trapézového plechu v p íslušných místech okolí sv tlík  a prostup  a 
také pro plech na oplechování atiky. Práci m že provád t pouze kvalifikovaný pracovník. 
 

6.2.3. Vrtačka SKIL 62Ř0CA 

 

Technické parametry 

 

P íkon:                                     550 W 

Vrtací pr m ry:                       13 - 35 mm 

Hmotnost:                                1,8 kg 

Počet otáček:                           0 - 3000 otáček                             zdroj: www.rucni-naradi.cz 

 

Využití 
 

Vrtačka bude využita pro všechny pot ebné druhy vrtání a šroubování, které realizace 
st echy vyžaduje.  
 

BOZP 

 

     Práce spojené s využitím elektrických n žek na plech a vrtačky se musí ídit n. v. č. 
5ř1/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 
práci na staveništích a zákonem č. 30ř/2006 Sb., o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci. 
 

 

 

 

http://www.rucni-naradi.cz/
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6.2.4. Automat na leptadlo QSM 

 

Využití 
 

ůutomat bude použit na aplikaci leptadla 
QSM p i provád ní spoj  hydroizolace z PVC 

Vaeplan V. Na mén  dostupných místech bude 
místo automatu použito, pro nanesení leptadla, 
kapátko nebo št tec.                                           

                                                                                                             zdroj: www.vaeplan.de     

BOZP 

 

P i práci s leptadlem je nutné dodržet p ísné bezpečnostní podmínky, týkající se 
zejména bezpečnostních pom cek. Pracovníci by p i práci s leptadlem m li použít 
ochranný overal s obuví, respirátor, ochranné uzav ené brýle a speciální rukavice. Práce 
musí být provád ny v souladu s n. v. č. 5ř1/2006 Sb., zákonem č. 30ř/2006 Sb. 
 

6.3. Pracovní pomůcky BOZP 

 

6.3.1. Reflexní vesta 

 

     Žlutá reflexní vesta s dv ma pruhy se zapínáním na suchý zip, určená pro pohyb po 
staveništi. 
 

6.3.2. Ochranná helma 

 

Ochranná helma Protector style 600 airflow vyrobená z odolného plastu s ventilací, 
8- mi bodovým upnutím, ochrannou proti bočnímu nárazu, ochranou proti pádu b emene a 
ochranou proti post iku taveninou.  
 

6.3.3. Bezpečnostní postroj a pomůcky pro práci ve výškách 

 

Pro práci ve výškách je určen bezpečnostní postroj LX2 Lanex s kotvícími prvky – 

bočními oky, polohovacím pásem a nastavitelnými popruhy. Součástí je i lano Lanex 
Tendon, 11 mm, délky 50 m s nízkou pr tažností a zachycovač pádu s karabinou. 
Bezpečnostní pom cky splňují požadované normy. 
 

6.3.4. Pracovní brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, respirátor 

 

     Pracovní rukavice SUPER PROFI kombinované - k že/textil se zdvojenou dlaní a 

rukavice s nitrilovým povrchem. Každý z pracovník  musí p i práci používat jen pracovní 
od v s obuví. V p ípad  pot eby, p i hrozícím nebezpečí poškození očí, budou využity i 
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pracovní uzav ené brýle. Pro práci s leptadlem je t eba použít speciální overal Tyvek a 
obuv, které jsou odolné proti poleptání.  

   

 

 

 

 
zdroj: www.oopp.cz                                 zdroj: www.oopp.cz                                zdroj: www.oopp.cz 

 

 

 

 

 

 
zdroj: www.oopp.cz                                     zdroj: www.oopp.cz                      zdroj: www.oopp.cz 

 

 

6.3.5. Hasičský p ístroj PG2 

 

Technické parametry 

 

Rozm ry V/pr m r:                406/110 mm 

Váha:                                       4,1 kg 

Hasivo:                                    ABC 2 kg  

Výtlačný prost edek:              dusík  

Teplotní funkční rozsah:         - 20 C° až + 60 C°  

Minimální doba činnosti:         9s                                                     zdroj: www.hasici-pristroje.net 

 

Využití                                                                                              
 

Hasičským p ístrojem budou vybaveny buňky za ízení staveništ . Návrh hasicího 
za ízení je nutný pro zajišt ní bezpečnosti práce na pracovišti v p ípad  požáru. 

 

6.4. Další pomůcky 

 

6.4.1. Pro izolatérské práce 

 

Vodováha délky 2 m, skládací a svinovací metr, tužka, n ž na ezání HI, n žky na HI, 
pilka na ezání TI, p ítlačný váleček, št tce a válečky na penetrační nát r, ochranná krycí 
folie. 

 

 

http://www.oopp.cz/
http://www.oopp.cz/
http://www.oopp.cz/
http://www.oopp.cz/
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6.4.2. Pro klempí ské práce 

 

Vodováha délky 1 m, skládací a svinovací metr, tužka, úhelník, nýtovací klešt , faclovací 
klešt , kladívko. 

  

6.4.3. Staveništní rozvaděč REPS 100/210 

 

Technické parametry 

 

Jmenovité pracovní nap tí:  230/400 V 

Jmenovitá frekvence:   50 Hz 

Stupeň krytí:    IP 44/20 

Proudový chránič:  0,03 A 

Počet vývod :   4 

Rozm ry:   500x600x300 mm 

 

Využití 
 

Stavební rozvad č bude sloužit rozvodu elektrické energie po staveništi. Jeden 
z rozvad č  bude umíst n u bun k pro pracovníky. Další t i rozvad če budou u jižní, 
severní a východní části objektu. Každý rozvad č bude označen výstražnou značkou 
„Pozor, pod nap tím“.  
6.4.4. Další pot eby 

 

Na ruční dovoz lehčího materiálu na krátké vzdálenosti bude použit rudl s max. nosností 
300 kg o rozm rech ložné plochy 500x200 mm. 

Pro ochranu materiálu p ed dešt m budou použity krycí t ívrstvé nepromokavé plachty. 

Rozm r jedné plachty je 10x12 m. Materiálem, ze kterého jsou plachty vyrobeny, je PES 

tkanina s povrchy z PVC. Plachty jsou krom  dešt  odolné v či UV zá ení. 
Jako ochrana osob p ed pádem ho volné hloubky v místech otvor  sv tlík , p ed jejich 

osazením, budou sloužit záchytné sít  s velikostí ok 450x450 mm. Sít  mají po obvodu 
lano, kterým se síť uchytí k obvodu sv tlík . 

Pro rozvod elekt iny na st echu budou využity prodlužovací kabely s cívkou, délky 50 
mm. Jedna cívka umožní p ipojení až 4 za ízení. Výkon je 230 V. V p ípad  pot eby budou 
na stavb  p ídavné jedno-zásuvkové prodlužovací kabely délky 25 m. 

ůby byly správn  provedeny zkoušky t snosti hotové st echy, bude pot eba zajistit 
minimáln  zkušební jehlu a zvon s vakuometrem pro vakuovou zkoušku. 

Pro provád ní kotev Hilti bude zajišt no p íslušenství HIT Profi Rebar set s ručním 
vytlačovacím p ístrojem na chemické kotvy.  
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1. Tabulka – Kontrolní a zkušební plán  
 

V
ST

U
PN

Í K
O

N
TR

O
LY

 

Č. Název Dokumenty 
Požadavky na 

kontroly 
Výsledek 

Kontrolu 

provedl 

1 
Kontrola PD, SOD a 

dalších dokument  

PD,TP,SOD,VL,TZ

POŽP 

v.č. 499/2006 Sb., 

z.č. 1Ř3/2006 Sb., 
z.č.1Ř5/2001, 
n.v.č.3Ř1/2001Sb., 
n.v.č.3Ř3/2001Sb. 

Způsob: vizuáln  

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, TDI 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

2 

Kontrola ohraničení, 
označení a 

p ipravenosti 
staveništ  

PD, TP, VZS, n. v. 

č. 5ř1/2006 Sb. 

Způsob: vizuáln , 
m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, TDI, 

M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

3 

Kontrola 

p edchozích prací 
Ěprovedení svislých a 
vodorovných 
konstrukcíě 

PD, TP,  

ČSN 73 24Ř0,  
ČSN 73 2011,  
ČSN 73 0212. 

Způsob: vizuáln , 
m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, TDI, 

GD 

Zápis do 
SD, 

protokol 

Datum: 

Podpis: 

4 
Kontrola dodaného 
materiálu 

dodací listy, 
certifikáty, PD, n. 
v. č. 163/2002 Sb.,  
z. č. 22/1řř7 Sb. 

Způsob: vizuáln , 
m ením 

Četnost: u každé 
dodávky 

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD, 

protokol 

Datum: 

Podpis: 

5 

Kontrola p epravy 
materiálu a jeho 
skladování 

PD, VZS, TP, TL 

Způsob: vizuáln  

Četnost: u každé 
dodávky 

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

6 
Kontrola zp sobilosti 
d lníku 

pr kazy, certifikáty 

Způsob: vizuáln  

Četnost: každý den 

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

7 

Kontrola stroj , 
jejich technický stav, 
pom cky 

n. v. č. 37Ř/2001 
Sb., TL 

Způsob: vizuáln , 
m ením 

Četnost: pr b žn  

Provede: M, ST 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

M
E

ZI
O

PE
R

A
Č

N
Í K

O
N

TR
O

LY
 

Č. Název Legislativa 
Požadavky na 

kontroly 
Výsledek 

Kontrolu 

provedl 

8 

Kontrola 

klimatických 
podmínek 

TP 

Způsob: vizuáln , 
m ením teploty 

Četnost: každý den 

Provede: M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

9 
Kontrola použití 
ochranných pom cek 

n. v. č. 5ř1/2006 
Sb., n. v. č. 21/2003 
Sb. 

Způsob: vizuáln  

Četnost: každý den 

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

10 
Kontrola čistoty 
podkladu 

PD, TP 

Způsob: vizuáln  

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

11 
Kontrola montáže 
ocelových I profil  

PD, TP,  

ČSN 73 1ř01,  
ČSN EN 10ř0-1,2,  

ČSN EN 1řř3-1 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: u každého 
prvku 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 
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 Provede: SV 

12 
Kontrola pokládky 
trapézových plech  

PD, TP, TL 

ČSN 73 1ř01, 
ČSN EN 1řř3-1 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: pravideln  

Provede: SV, M, S 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

13 
Kontrola provedení 
penetračního nát ru 

PD, ČSN 73 0212, 
ČSN 731ř01 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

14 
Kontrola provedení 
parot sné folie 

PD,  

ČSN P 73 0600, 
ČSN 73 1ř01 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

15 

Kontrola polohy a 

napojení manžety 
vtoku, spád u vtoku 

PD,  

ČSN EN 1253-3 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

16 

Kontrola pokládky 
izolačních desek a 
spádové vrstvy z TI 

PD, TL, 

ČSN 731ř01,  
ČSN P 73 0606, 

ČSN 73 0540, ČSN 

EN 13162 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, M, GD 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

17 

Kontrola provedení 
hydroizolační vrstvy 
PVC fólií, kontrola 
kotvení 

ČSN 73 1ř01,  
ČSN P 73 0606, 

ČSN EN 13956 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

18 
Kontrola provedení 
sv tlík  

PD, TL 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

 

19 

Kontrola kotvení 
plech , sklon 

oplechování 

PD, ČSN 73 1ř01, 
ČSN 73 3610 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

20 

Kontrola ochrany 

tepelné izolace a 

parot sné zábrany 
p ed klimatickými 
podmínkami 

PD, TP 

Způsob: vizuáln  

Četnost: 1-rázov  

Provede: M 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

V
Ý

ST
U

PN
Í K

O
N

TR
O

LY
 Č. Název Legislativa 

Požadavky na 
kontroly 

Výsledek 
Kontrolu 

provedl 

21 
Kontrola spádu 
hydroizolační vrstvy  

PD 

Způsob: vizuáln , 

m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, TDI, 

GD 

Zápis do 
SD 

Datum: 

Podpis: 

22 

Kontrola t snosti 
-zátopová zk. 
-zk. zkušební jehlou 

-optická zkouška 

-vakuová zkouška 

ČSN 75 0ř05, 
ČSN EN 135Ř3, 
ČSN EN 15ř3 

Způsob: vizuáln , 
m ením 

Četnost: 1-rázov  

Provede: SV, M, 

TDI 

Zápis do 
SD, 

protokol 

Datum: 

Podpis: 
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2. Vstupní kontroly 

 

1. Kontrola PD, SOD a dalších dokumentů 

 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora kontrolují úplnost, správnost a platnost 
projektové dokumentace, vlastnické listy, dodržení podmínek ochrany životního prost edí 
a nakládání s odpady. Dále kontrolují aktuálnost a platnost všech pot ebných povolení.  
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

2.  Kontrola ohraničení, označení a p ipravenosti staveniště 

 

Stavbyvedoucí s mistrem a technickým dozorem investora kontrolují, zda je zajišt n 
p ístup na staveništ  a p íjezdové cesty. P íjezdové cesty musí být označeny výstražnou 
bezpečnostní značkou „POZOR! Výjezd vozidel stavby“, „Vjezd povolen pouze vozidl m 
stavby“ a další značení, která upozorňují na zákaz vstupu nepovolaným osobám a 
nebezpečí úrazu. Dále kontrolují vjezdové brány, jejich nepoškozenost a uzamykatelnost. 
Kontrolují také nepoškozenost oplocení a jeho výšku, která musí být min. 1,Ř m, v našem 
p ípad  je výška oplocení 2m. Také kontrolují označení hranic staveništ , hranice musí být 
viditelné i p i snížené viditelnosti. 

Musí být také provedena kontrola všech dalších částí za ízení staveništ  – zpevn né 
plochy, skladovací plochy, kancelá ské a skladovací buňky, p ípojná místa vody a 

elektrické energie. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

3. Kontrola p edchozích prací 
 

Stavbyvedoucí, p ípadn  technický dozor investora a mistr, kontrolují provedení 
stropních konstrukcí a provedení atiky. Musí být zkontrolovány rozm ry st echy, 
dokončenost a úplnost konstrukcí, výška atiky, umíst ní st ešních otvor  pro vtoky, 
prostupy a sv tlíky. Musí být dodržena podmínka max. a min. vzdálenosti vtok  od atiky, 
tyto vzdálenosti jsou max. 15 m a min. 0,5 m. Dále se kontroluje povrch podkladu, který 
nesmí být hrubý, s ostrými výstupky, musí být zbaven všech nečistot a nesmí na n m být 
stojatá voda, led či sníh.  

Kontroluje se také rovinnost stropní konstrukce a p esnost osazení sedlových 
betonových vazník . Rovinnost m že mít max. odchylku nejvýše ±5 mm p i m ení na 2 

metrové lati. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku a sepíše se protokol. 
 

4. Kontrola dodaného materiálu 

 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují dodání materiál , jeho kvalita, nepoškozenost, 
množství dle PD, označení pomocí štítk , technické listy. Dále se kontrolují certifikáty, 
atesty a prohlášení o shod . Kontrola musí probíhat dle dodacích list . 

U tepelných izolací kontrolujeme tloušťku, ší ku, délku, množství a prohlášení o shod . 
U trapézových plech  kontrolujeme tloušťku, rozm ry, nepoškozenost, množství, kvalitu 
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odpovídající certifikaci, prohlášení o shod . U ocelových vým n a plech  kontrolujeme 
rozm ry, které musí odpovídat výkresové dokumentaci, označení prvk , kvalitu doloženou 
certifikátem, prohlášení o shod . U hydroizolačních pás  se kontroluje p edevším 
správnost dodaného druhu hydroizolace, kvalita, rozm ry, nepoškozenost a množství. U 
všech dalších materiál  se kontroluje kvalita, množství, neporušenost a správnost 
dodaného typu materiálu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

5. Kontrola p epravy materiálu a jeho skladování 
 

Stavbyvedoucí musí zkontrolovat, zda nebyl materiál v pr b hu p epravy nebo p i 
ukládání na staveništní skládku poškozen. Skládka je určena dle výkresu za ízení 
staveništ , musí být odvodn ná a zpevn ná. P i skladování musí být kontrolovány 
skladovací polohy a prokládání materiál  prokladky dle podmínek výrobce. Musí být také 
provedena kontrola ochrany materiálu skladovaného mimo kryté skladovací buňky. Krytí 
musí být provedeno plachtami, které ochrání materiál p ed klimatickými vlivy. Plachty 

musí být p ipevn ny k podkladu proti odvátí. 
Pro skladování hydroizolačních pás  platí, že musí být skladovány ve svislé poloze, 

max. ve 2 vrstvách. U palet s tepelnou izolací se musí zkontrolovat neporušenost obalové 
folie, výška skladování a ochrana proti vlhkosti. U trapézových plech  musí být 
kontrolováno p edevším p emisťování plech  na skládku. Pro trapézové plechy délky do  
Ř m platí uchycení p i manipulaci je ábu, pomocí textilních vázacích prost edk . Pro 
plechy délky nad Ř m navíc platí uchycení pomocí vahadla. Prokladky plech  musí být ve 
spádu. P epravované I profily musí být podložené v 1/10 L z každé strany. P i ukládání na 
skladovací plochu musí být dodrženy mezery mezi prvky alespoň 300 mm a uložení od 
hrany skladovací plochy alespoň 600 mm. Výška skladování prvk  m že být max. do 2 m. 
Ostatní ocelové profily a plechy mohou být skladovány do výšky max. 1,6 m. 

U dalších materiál  musí být kontrolováno p edevším prokládání vrstev, aniž by došlo k 
jejich poškození a dostatečné krytí plachtami, pokud je to pot eba. Minimální výška 
prokladk  nad úrovní skladovací plochy musí být 300 mm. O kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 

 
                           zdroj: www.kovprof.cz                            zdroj: www.kovprof.cz                             

 

 

 

 

http://www.kovprof.cz/
http://www.kovprof.cz/


 
76 

 

6. Kontrola způsobilosti dělníku 

 

Stavbyvedoucí, p ípadné mistr musí zkontrolovat u všech pracovník , zda byli 
seznámeni s pracovním postupem a byli proškoleni o bezpečnosti a ochran  zdraví. O 

provedeném školení musí být veden záznam, dopln ný podpisy zúčastn ných osob. 
U pracovník  musí být zkontrolováno p íslušného oprávn ní k provád ní prací, idičské 

oprávn ní prokázané pr kazem, certifikáty nebo jiné dokumenty opravňující vykonávat 
pracovníky danou činnost. Pracovníci mohou být kdykoli v pr b hu výstavby podrobeni 

dechové zkoušce. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

7. Kontrola strojů, jejich technický stav, pomůcky 

 

Mistr a strojník musí zkontrolovat technický stav všech stroj  a pomocných vybavení. 
Zkontrolovat se musí nap . hladiny provozních kapalin, nepoškozenost žádné ze součástí 
stroje, ošet ení součástek promazáním apod. U zdvihacích za ízení se kontroluje funkčnost, 
neporušenost zdvihacích hák , lan a montážních částí. 

Mistr po skončení prací vždy kontroluje, zda jsou stroje a pom cky uloženy na p edem 
stanovených místech, stroje jsou uzamčeny a zabrzd ny. Kontroluje se také čistota stroj , 
p i odjezdu ze staveništ  a čistota pom cek, p ed uložením do skladovacích bun k.  
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

3. Mezioperační kontroly 

 

8. Kontrola klimatických podmínek 

 

Mistr p ed započetím prací a v pr b hu prací musí kontrolovat zm ny klimatických 
podmínek, ovlivňující pr b h stavby. Každá kontrola musí být zapsána ve stavebním 
deníku s uvedením nam ené teploty, pov trnostních vliv  p ípadn  viditelnosti nebo 
jiných klimatických zm n. Kontrola teploty musí být provád na každý den - 4x denn  - 

ráno, v poledne a 2x večer. Kontroly teploty musí být provád ny v souladu 

s technologickým p edpisem a požadavky výrobce na zpracování materiál . O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Podmínky, za kterých musí být p erušeny práce:  

- bou e, déšť, sn žení nebo tvo ení námrazy 

- čerstvý vítr o rychlosti nad Ř m.s-1 p i práci na plošinách, pojízdných lešeních a 
žeb ících nad 5 m výšky práce, v ostat. p ípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 

- dohlednost v míst  práce menší než 30 m 

- teplota prost edí b hem provád ní prací nižší než -10 °C 

Podmínky, za kterých musí být práce omezeny: 

- pokles teploty na hranici 5 °C  
- teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C  
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ř. Kontrola použití ochranných pomůcek 

 

Mistr musí pravideln  kontrolovat, zda všichni pracovními dodržují podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví a zda používají p edepsané bezpečnostní pom cky. 
Základními pom ckami, u nichž musí být kontrolováno jejich používání, jsou ochranná 
p ilba, reflexní vesta, pracovní rukavice a p edevším vázací prost edky využívané p i práci 
ve výškách. U bezpečnostního postroje s kotvícími prvky a zachycovačem pádu by m la 
být pravideln  kontrolována pevnost a nepoškozenost. Nesmí být opomenuta ani kontrola 

ochranných prost edk  p i práci s leptadlem. Každý pracovník, který provádí lepení 
hydroizolačních pás  leptadlem, musí být od n do speciálního overalu Tyvek, musí mít 
respirátor, brýle a speciální rukavice. O kontrole ochranných pom cek bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 
 

10. Kontrola čistoty podkladu 

 

Mistr musí provést kontrolu podkladu. Povrch ukončené stropní konstrukce musí být 
čistý, soudržný, bez prachu a hrubých nečistot a nesmí mít na povrchu stojatou vodu, led 

nebo sníh. Pr b žn , p ed každou pokládkou nové vrstvy skladby st echy musí být 
kontrolována čistota a nepoškozenost podkladu. O kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

 

11. Kontrola montáže ocelových I profilů 

 

Zkontrolována musí být p edevším správnost uložení jednotlivých I profil  vým n na 
správné místo dle výkresu vým n. Dále musí být kontrolována p esnost osazení profil , 
pevnost spoj , ukotvení profil  do betonu a správné použití spojovacích prvk  pro dané 
profily. Kontroluje se také, ukotvení ukončovacích plech  v místech otvor  pro sv tlíky a 
správnost provedení spoj  dle detail  výkresu st ešních vým n. O kontrole bude proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 

12. Kontrola pokládky trapézových plechů 

 

P i pokládce trapézových plech  musí být kontrolována poloha plech , p ekrývání 
plech , spojování plech  v p edepsané vzdálenosti 500 mm, správnost provedení 
momentových spoj  k zajišt ní správného statického p sobení, dodržení otvor  pro 
sv tlíky, dodržení vzdálenosti spoj  od hrany atiky max. 1000 mm, spojování správnými 
spojovacími prost edky a min. hloubky ukotvení plech  do betonu 25 mm. Pr b žn  je 
také t eba kontrolovat nepoškozenost plech , stlačení n které části plechu apod. V p ípad  
deformování plechu, je t eba použít plech náhradní, nikoli deformovaný. O kontrole bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  
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13. Kontrola provedení penetračního nátěru 

 

P i provád ní penetračního nát ru je t eba kontrolovat teplotu, která se musí pohybovat 
mezi +5 C°až +35 C°. Mistr a stavbyvedoucí musí kontrolovat provedení penetračního 
nát ru, rovnom rnost, nát r svislé části atiky a provedení 2 vrstev nát ru. P i nát ru nesmí 
vznikat louže, pokud se tak stane, musí být odstran ny. Druhá vrstva musí být provedena 

do neúpln  zaschlé první vrstvy. Kontrola se musí provést ihned po provedení každého z 
nát r . Kontroluje se také doba schnutí, která je p ibližn  3-6 hodin p i teplot  +23°C a 
relativní vlhkosti vzduchu 55%. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

14. Kontrola provedení parotěsné folie 

 

Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují pokládku parot sné fólie. Povrch musí být zbaven 
p ípadných nečistot a musí být dokonale suchý a rovný s max. odchylkou rovinnosti 5mm 

m ených na 2m lati. P ed pokládkou musí být zkontrolována teplota prost edí, která musí 
vyšší než + 5 C°.  

P i pokládce je t eba zkontrolovat napnutí folie, neporušenost folie, st ídání spoj  – 

nikde se nesmí setkat 4 hrany folie, p esnost spoj  1-2 mm provedených lepící páskou, 
p ilnavost pásky k folii, p esahy folie a výšku vytažení folie. 

Podélné p esahy musí být min. 100 mm, p íčné p esahy min. 150 mm. Povolená 
odchylka p esah  je p ibližn  10 mm. Vytažení parozábrany na prostupující konstrukce 
musí být min. 150 mm, vytažení na atiku a sv tlíky musí být provedeno na celou výšku dle 
PD. Dále se vizuáln  zkontroluje celistvost hotové vrstvy parozábrany a p ilnavost 
p esah . O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

15. Kontrola polohy a napojení manžety vtoku, spád u vtoku 

 

Stavbyvedoucí musí zkontrolovat správnou polohu uložení vtok , spádování sm rem ke 
vtoku a napojení na parozábranu. Pozd ji se musí zkontrolovat i opracování izolace kolem 

st ešního vtoku a napojení vtoku na hydroizolační pásy. O kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

 

16. Kontrola pokládky izolačních desek a spádové vrstvy z TI 

 

Stavbyvedoucí nebo mistr zkontrolují nejprve povrch, na který bude izolace kladena. 
Povrch musí být rovný a čistý. Dle projektové dokumentace se kontroluje správnost 
uložený r zných druh  a r zných tloušťek izolace na správné místo. Izolační desky musí 
být kladeny na sraz s dodržením vazby, spáry nesmí probíhat rovnob žn  nad sebou, aby 
bylo zabrán no tepelným most m. Kladení musí být provád no proti sm ru spádu dle 
kladečského výkresu.  

V pr b hu kladení se provádí kontrola neporušenosti izolačních desek p ípadn  jejich 
znehodnocení namočením.  
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U spádové vrstvy z tepeln  izolačních desek musí být kontrolováno pokládání na sraz a 
p ekrytí s dalšími izolačními vrstvami. Dilatační spáry desek musí být max. 5 mm. Dále se 
kontroluje správnost vyspádování dle PD pomocí 2 m lat  a nivelačního p ístroje, izolace 
kolem prostupujících konstrukcí a vtok . O kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 

 

17. Kontrola provedení hydroizolační vrstvy PVC fólií, kontrola kotvení 
 

P ed začátkem prací se musí zkontrolovat teplota prost edí, která musí být min. +10°C, 

rovinnost a čistota podkladní vrstvy. V pr b hu prací musí stavbyvedoucí kontrolovat 
neporušenost a čistotu folie, p esahy folie min. 150 mm, kotvení kotvícími hmoždinkami, 
pokládka izolace kolmo na spád st echy a lepení folie leptadlem. P i pokládání folie na 

atiku a další svislé části musí být provedena kontrola výšky vytažení a p ilepení. Dále se 
zkontroluje provedení rohových části a částí v místech prostup . 

Ukotvení svislých částí musí být využito Ř ks kotev/1 m2. Pro kotvení vodorovných 
částí platí počet kotevních v ploše: 4 ks/1 m2, na okrajích 6 ks/1 m2

, v rozích ř ks/1 m2
. O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

18. Kontrola provedení světlíků 

 

Stavbyvedoucí musí provést kontrolu správnosti osazení jednotlivých sv tlík , 
oplechování okolí sv tlík  nýtováním, napojení vrstev konstrukce st echy na sv tlíky a 
zasklení sv tlík . O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

19. Kontrola kotvení plechů, sklon oplechování 
 

Stavbyvedoucí musí p edevším zkontrolovat správnost spojování plech  atiky a 
sv tlík , které musí být provedeno ve vzdálenosti 300 mm dle PD nýtováním. Hontroluje 

požadovaný sklon atik, který musí být min. 5,25% a musí být sm rován do plochy st echy. 
Sklon atiky společné pro administrativní objekt a skladovací halu musí být spádován ve 
sm ru do plochy st echy skladovací haly. Dále se kontroluje neporušenost vrchní vrstvy 
st echy oplechováním a kotvení plech . O kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 

20. Kontrola ochrany tepelné izolace a parotěsné zábrany p ed klimatickými 
podmínkami 

 

Pokud bude nutné p erušení prací, je t eba provést kontrolu ochrany nedod laných 
vrstev konstrukce st echy. Ochranu p ed klimatickými vlivy musíme provést 
oplachtováním nehotových částí st echy, okraje plachet je t eba p itížit proti odvátí. O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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4. Výstupní kontroly 

 

21. Kontrola spádu hydroizolační vrstvy 

 

U administrativní budovy musí být provedena kontrola spádu hotové hydroizolační 
vrstvy, včetn  kontroly spádování atik dle požadavk  PD. P i kontrole spádu se 
zkontroluje i p ípadná tvorba kaluží, které by nem ly být u nepoch zné st echy v tší 
než 1 cm. M ení sklonu se provádí 2 latí a nivelačním p ístrojem. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 
 

22. Kontrola těsnosti 
 

Zátopová zkouška 

 

Zátopová zkouška t snosti izolací se ídí normou ČSN 75 0ř05 „Zkoušky vodot snosti 
vodárenských a kanalizačních nádrží". Vhodná doba trvání zkoušky je 4Ř hodin. Zkouška 
je úsp šná, pokud se po 48 hodinách, neobjeví na spodním stran  stropní konstrukce žádné 
pr saky. Pokud se pr saky objeví, je nutné zkoušku ukončit, odčerpat vodu ze st echy a 
p ekontrolovat spoje. Net snosti je t eba opravit a zkoušku poté opakovat. P i provád ní 
zkoušky musí být zajišt no, aby se p i dešti nezvyšovala hladina vody. 

 

Zkouška zkušební jehlou 

 

Zkouška se provádí současn  s optickou zkouškou. Cílem zkoušky je ov ení 
dokonalosti všech spoj  pomocí zahnuté zkušební jehly. Spoj vyhoví, pokud se jehla 
nedostane do záhybu spoje. Tam kde jehla pronikne do spoje, je pot eba provést nápravu 
p elepením záplatou folie. Zkoušky se provádí v pr b hu a po ukončení provád ní spoj  
hydroizolace. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku a sepíše se protokol o 
zkoušce. 

 

Optická zkouška 

 

Optickou kontrolu provádí pr b žn  stavbyvedoucí p ípadn  mistr, p i p edávání 
hotového díla ji provádí také technický dozor investora. P i optické zkoušce se kontroluje 
celá plocha st echy včetn  všech detail . Kontrolují se místa spoj , jejich a neporušenost, 
velikost p esah  folie, p ípadné poškození folie nap . rýhy, které se tolerují max. v 10% 

tloušťky vrstvy folie, provedení detail , napojení folie na svislé části, znečišt ní folie apod. 
 

Vakuová zkouška 

 

Vakuová zkouška se provádí v souladu s normou ČSN EN 15ř3 "Nedestruktivní 
zkoušení - Zkoušení t snosti - Bublinková metoda" pomocí pr hledných zvon . Místo, kde 
se zkouška provede, musí být čisté. Na zkontrolovaný povrch se musí nanést zkušební 
kapalina nap . roztok saponátu, který však p i vytvo ení podtlaku nesmí p nit ani 
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zaschnout. Zkouška se provádí jen zhruba u 5% spoj , p edevším T-spoj . Tato zkouška se 
m že provést nejmén  24 hodin po provedení spoje. 

Zkouška se provádí pomocí zvonu s vakuometrem, který se umístí na zkoušené místo a 
provede se odsávání vzduchu. Zkouška se provede p i podtlaku 0,02 MPa Ě0,2 Baě 
vzhledem k materiálu hydroizolace – PVC, po dobu alespoň 30 sekund. Net snosti se 
prokážou vznikem bublin. 
 

Protokol o zkouškách musí obsahovat: 
- odkaz na normu ČSN 73 1ř01 

- identifikační údaje o objektu a posuzované části konstrukce a m ících metod 

- údaje o zkušebních za ízeních 

- zkušební tlakové rozdíly 

- odchylky od zkušební metody 

- výpis nalezených vad a net sností, s uvedením lokalizac a fotodokumentace 

- objednatel, data zkoušek 

 

5. Seznam použitých zkratek: 
 

SV – Stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 

S – Statik 

M – Mistr 

GD – Geodet 

TZ - Technická zpráva 

VL - Vlastnické listy 

SOD - Smlouva o dílo 

PD - Projektová dokumentace 

SD - Stavební deník 

TP - Technologický p edpis 

TL – Technický list 
VZS – Výkres za ízení staveništ  

SV - Statický výpočet 
POŽP - Podmínky ochrany životního prost edí 
 

6. Seznam použitých norem, vyhlášek a na ízení vlády: 
 

- ČSN 72 7221-2 „Tepeln  izolační výrobky pro použití ve stavebnictví Část 2: 
Pr myslov  vyráb né výrobky z p nového polystyrenu ĚEPSě“ 

- ČSN EN 13162 „Tepeln  izolační výrobky pro stavebnictví – Pr myslov  vyráb né 
výrobky z minerální vlny ĚMWě - Specifikace“ 

- ČSN EN 13ř56 „Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro 
hydroizolaci st ech“ 

- ČSN 73 3610 „Navrhování klempí ských konstrukcí“ 
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- ČSN EN 135Ř3 „Hydroizolační pásy a fólie – ůsfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie 
pro hydroizolaci st ech – Stanovení odolnosti proti krupobití“ 

- ČSN EN 15ř3 „Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení t snosti – Bublinková metoda“ 

- ČSN EN 1253-3 „Podlahové vpusti a st ešní vtoky – Část 3: Kontrola jakosti“ 

- ČSN 73 24Ř0 „Provád ní a kontrola montovaných betonových konstrukcí“  

- ČSN 75 0ř05 „Zkoušky vodot snosti vodárenských a kanalizačních nádrží" 

- ČSN 73 2011 „Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií“  

- ČSN P 73 0600 „Hydroizolace staveb – Základní ustanovení“ 

- ČSN EN 10ř0-2 „Provád ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí –  

Část 2 : Technické požadavky na ocelové konstrukce“ 

- ČSN P 73 0606 „Hydroizolace staveb – Povlakové izolace – Základní ustanovení“ 

- ČSN 73 0212 „Geometrická p esnost ve výstavb “ 

- ČSN 73 1ř01 „Navrhování st ech – Základní ustanovení“ 

- ČSN EN 1řř3-1 „Navrhování ocelových konstrukcí“ 

- na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. ,,O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništi“ 

- na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb.,“ kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí.“ 

- na ízení vlády č. 21/2003 Sb. „kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prost edky“ 

- na ízení vlády č. 163/2002 Sb. „kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve zn ní n. v. č. 312/2005 Sb.“ 

- zákon č. 1Ř3/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním ádu“ Ěstavební zákoně 
- zákon č. 1Ř5/2001 Sb. „O odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon “ 

- vyhláška č. 3Ř3/2001 Sb. „ O podrobnostech nakládání s odpady“ 

- vyhláška č. 3Ř1/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpad  

- vyhláška č. 4řř/2006 Sb. „O dokumentaci staveb“ 

- zákon č. 22/1řř7 Sb. „ o technických požadavcích na výrobky a o zm n  n kterých 
zákon “ 
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1. Základní informace 

 

Základní mi p edpisy, které musí být dodrženy z hlediska zabezpečení zdraví p i práci,  
v rámci realizace ploché st echy jsou: na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništi, na ízení 
vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 30ř/2006 Sb.  
o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci a zákon č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na osobní ochranné prost edky. 

Povinností všech pracovník  je podstoupit školení BOZP, na kterém budou seznámeni  
se zásadami bezpečnosti práce a s používáním bezpečnostních pom cek. Účast na školení 
musí potvrdit podpisem. Bez proškolení nemohou pracovníci dané úkoly vykonávat. 
V pr b hu prací budou pracovníci kontrolováni, zda bezpečnostní zásady dodržují. 
 

2. Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
 

2.1. P íloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit.  
 

Skutečné ešení: 
Staveništ  je již oploceno podél celého pozemku, na kterém se staveništ  nachází. 
Výška oplocení je 2 m. 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

2) Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
 

Skutečné ešení: 
P ed osazením samotného sv tlíku musí být otvory v míst  t chto sv tlík  opat eny 
záchytnou sítí proti pádu osob po dobu nezbytn  nutnou.  
 

Výňatek z na ízení vlády: 

3) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou, dle nařízení vlády č. 11/2002 
Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů ve znění nařízení 
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vlády č. 405/2004 Sb., na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

 

Skutečné ešení: 
Na staveništ  vedou dva vjezdy, které budou viditeln  označeny výstražným 
bezpečnostním značením: „Pozor vstupujete na staveništ “, „Zákaz vstupu 
nepovolaných osob“ a „Nebezpečí úrazu“. Oba vjezdy jsou opat eny uzamykatelnými 
branami. 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

4) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 

Skutečné ešení: 
U obou vjezd  bude umíst na výstražná značka „Pozor! Výjezd vozidel stavby“.  
 

Výňatek z na ízení vlády: 

5) 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. 
 

Skutečné ešení: 
Všechny zpevn né plochy staveništ  musí být dostatečné únosné. Jejich únosnost p ed 
započetím prací bude zkontrolována, v p ípad  pot eby bude provedeno opat ení k zajišt ní 
únosnosti.  
 

Výňatek z na ízení vlády: 

6) 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. 
 

Skutečné ešení: 
P i manipulaci je ábu nebo hydraulické ruky s t žkými b emeny, se nesmí žádný 
z pracovník  pohybovat v bezprost ední blízkosti zvedaného b emene ani pod b emenem. 
Nedodržení této podmínky m že mít za následek vážné zran ní pracovník . 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

7) 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. 
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Skutečné ešení: 
Staveništní rozvad če elektrické energie jsou označeny výstražným značením a jsou 

chrán ny proti pr niku vody. Pravideln  musí probíhat kontrola rozvad če, která odhalí 
p ípadná rizika používání. 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

8) Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem. 
 

Skutečné ešení: 
V p ípad  nevhodných klimatických podmínek, stanovených dále v na ízení vlády č. 
362/2005 Sb., musí být práce p erušeny.  
 

2.2. P íloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví p i  
provozu a používání strojů a ná adí na staveništi 

 

Skutečné ešení: 
Práci se stroji mohou vykonávat jen osoby k tomu určené, mající platné idičské oprávn ní 
k p íslušnému typu stroje. U stroj  musí být pravidelné provád na kontrola jejich 
technického stavu a provedena p ípadná oprava závad. Práce se stroji, p edevším práce 
je ábu, se musí ídit podmínkami p ílohy č. 2 tohoto na ízení. 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. 
 

Skutečné ešení: 
Pracovníci musí být seznámeni s pracovní plochou, která je pro práci stroje určena. Toto 
platí p edevším pro je ábníka, který musí znát prostor manipulační plochy, tak, jak je to 
zakresleno ve výkresu za ízení staveništ . 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

2) Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 

Skutečné ešení: 
Bezpečný provoz použitých zvedacích za ízení, pracovní plošiny a osobo-nákladního 
výtahu, zajistí pravidelná kontrola jejich funkčnosti. 
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Výňatek z na ízení vlády: 

3) Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání. 
 

Skutečné ešení: 
Všechny stroje musí být po ukončení prací zaparkovány na určeném míst , vypnuty a 
stabilizovány. Mobilní je áb se po ukončení prací spustí ze stabilizačních patek, složí se 
rameno výložníku a zabrzdí se ruční brzdou. Ruční pom cky, nap . paletový vozík, se 
uschovají do uzamykatelných skladovacích bun k.   
 

Výňatek z na ízení vlády: 

4) Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 
uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 

Skutečné ešení: 
Každý ze stroj , p edevším mobilní je áb, musí být zabezpečeny a zajišt ny p ed 
odchodem obsluhy stroje. P edevším je ábník nikdy nesmí opustit své místo, pokud má 
zav šené b emeno. To stejné platí i pro osobu manipulující s I profily a plechy 

hydraulickou rukou. 

 

2.3. P íloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 

Skutečné ešení: 
Materiál bude na staveništ  dovážen postupn , s ohledem na postup prací. Materiály budou 
dle technických list  výrobce skladovány v p edepsané poloze a budou chrán ny p ed 
klimatickými vlivy krycími plachtami.  
 

Výňatek z na ízení vlády: 

2) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 

Skutečné ešení: 
Na staveništi je vyhrazena zpevn ná, odvodn ná skladovací plocha, která bude soužit 
k uložení p edevším ocelových profil , plech  a trapézových plech .  
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Výňatek z na ízení vlády: 

3) Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 

Skutečné ešení: 
Materiál bude dle pokyn  výrobce materiálu proložen d ev nými prokladky a uložen 
v p edepsané poloze. 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

4) Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 
m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
 

Skutečné ešení: 
Speciální požadavky na upínání jsou kladeny p edevším výrobcem trapézových plech , 

kdy je pro zvedání plech  nutné použít textilní pásy, p ípadn  vahadlo.   

 

Výňatek z na ízení vlády: 

5) S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 

Skutečné ešení: 
Pro odvoz odpadu budou zajišt ny kontejnery. Nakládání odpady bude probíhat v souladu 

se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. „O odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon “, vyhláškou 
č. 3Ř3/2001 Sb. „ O podrobnostech nakládání s odpady“ a vyhláškou č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpad . 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

6) Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 

Skutečné ešení: 
Pracovníci pracující na montáži ocelových profil  a trapézových plech , budou pracovat 
na pracovní plošin , a budou vybaveni bezpečnostním postrojem Lanex. P i práci na 
konstrukci st echy budou pracovníci jišt ni pomocí pevných kotvících bod . 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

7) Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
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provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
 

3. Na ízení vlády č. 362/2005 Sb.  
 

3.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

 

3.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prost edky 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) 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. 
 

Skutečné ešení: 
Každý z pracovník  pracujících ve výšce, bude vybaven bezpečnostním postrojem Lanex 
s p íslušenstvím. 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

2) Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

3) Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
 

Skutečné ešení: 
Popis ochranných prost edk  je uveden v technologickém p edpisu a ve zpráv  pro návrh 
stroj  a pom cek. 
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3.3. Zajištění proti pádu p edmětů a materiálu 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
Skutečné ešení: 
P i realizaci ploché st echy nep edpokládáme, že by mohlo dojít k samovolnému pádu 
jakýchkoli p edm t . ůvšak je pot eba veškeré ná adí a pom cky v prostoru st echy 
pokládat na místa, ze kterých nemohou spadnout na volné prostranství. 
 

3.4. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

2) Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2 m při práci ve 
výšce nad 10 m do 20 m. 
 

Skutečné ešení: 
V ohroženém prostoru kolem st echy se nebude trvale vyskytovat žádný z pracovník . 
 

3.5. Práce na st eše 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo 
použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
 

Skutečné ešení: 
Otvory sv tlík  budou, po dobu nezbytn  nutnou, chrán ny proti pádu osob záchytnou sítí.  
 

3.6. Shazování p edmětů a materiálu 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
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Skutečné ešení: 
Shazování jakýchkoli p edm t  ze st echy je zakázáno. Výjimkou je shazování odpad , 
obalových materiál  apod. Podmínkou shazování však je, že toto bude provád no v míst , 
kde se nevyskytují žádné osoby ani stroje, které by mohly být ohroženy.  
 

3.7. P erušení práce ve výškách 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1

 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s

-1
 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

 

3.Ř. Krátkodobé práce ve výškách 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce 
použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 

Skutečné ešení: 
Krátkodobou prací ve výškách s použitím ochranných pracovních pom cek proti pádu je 
p edevším montáž ocelových profil . 

 

3.ř. Školení zaměstnanců 

 

Výňatek z na ízení vlády: 

1) Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  
 

 

 



 
93 

 

Skutečné ešení: 
Každý pracovník účastnící se školení, musí svým podpisem doložit svoji účast a 
porozum ní pracovních podmínek souvisejících s bezpečností práce. 
 

4. Zákon č. 30ř/2006 Sb. 
 

Výňatek ze zákona: 

1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 
uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště 

 

Skutečné ešení: 
P edevším je t eba zajistit údržbu pracovních ploch a odklízení odpad , zajistit v rámci 
za ízení staveništ  hygienické zázemí pracovník  a vybavit buňky pro pracovníky 
lékárničkami. 
 

Výňatek ze zákona: 

2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby. 
 

Skutečné ešení: 
Jedná se p edevším o udržování, uspo ádání a p ístupnost na staveništ . Zajišt ní 
bezpečnosti p i manipulaci s b emeny a p edcházení dalším zdravotním rizik m. Kontrola 
zp sobilosti pracovník  a kontrola technického stavu stroj  a pom cek. Shromažďování a 
odvoz odpad . 
 

Výňatek ze zákona: 

3) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 
nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 
budou používány. 
 

Skutečné ešení: 
Stroje musí být vybaveny ochrannými za ízeními a musí být pravideln  kontrolovány, aby 
byl včas zjišt n p ípadný špatný technický stav stroje a byla provedena oprava. 
 

Výňatek ze zákona: 

4) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 

dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 
 

Skutečné ešení: 
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Pracovníci nesmí být ohroženi padajícími p edm ty, nesmí být vystaveni činnosti 
zat žující organismus a musí mít pravidelné p estávky. Dále musí být chrán ni proti pádu, 
a to bezpečnostními postroji.  
 

Výňatek ze zákona: 

5) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 
zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, 
které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména 
obrazové, zvukové nebo světelné. 
 

Skutečné ešení: 
Na staveništi budou umíst ny bezpečnostní cedule „Nebezpečí úrazu“, rozvad č elektrické 
energie bude označen výstražným značením, a budou označena i místa v blízkosti 
manipulační plochy je ábu. Mobilní je áb bude mít p i zvedání b emen aktivní výstražné 
sv tlo s výstražným zvukovým upozorn ním. 
 

Výňatek ze zákona: 

6) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik 
možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance 

 

Skutečné ešení: 
U každého pracovníka musí být zjišt na jeho odborná zp sobilost a znalost bezpečnostních 
opat ení k provád ní daných prací. Pracovníci budou p ed započetím prací poučeni na 
školení, které se týká bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci. 
 

5. Na ízení vlády č. 21/2003 Sb. 
 

Dle na ízení vlády č. 21/2003 Sb. musí osobní ochranné prost edky poskytovat  
p im enou ochranu proti všem p sobícím rizik m. Toto mohou splnit, jen pokud dle 
tohoto na ízení budou vyrobeny z vhodných materiál , budou vhodn  používány dle 
ut íd ní do t íd ochrany odpovídající r zným úrovním rizika, budou navrženy 
s dostatečnou pevností Ěkonstrukceě a splní další z požadavk  na osobní ochranné 
prost edky. 

V p ípad , že je to požadováno, musí být provedeno p ezkoušení výrobku, prokazující  
shodu vlastností výrobku s požadavky tohoto na ízení. Každý z bezpečnostních prost edk  
musí mít certifikát, prokazující vhodnost prost edku pro práci, ke které je určen. 
 

Výňatek z na ízení vlády: 

 

Zamezení pádům z výšky 

1) Osobní ochranný prostředek, určený pro zamezení pádům z výšky nebo jejich důsledků, 
musí obsahovat nosný postroj a upevňovací systém, který je možno připojit ke 
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spolehlivému kotvícímu bodu. Musí být navržen tak,  aby  při  předpokládaných  
podmínkách  použití  byl vertikální pokles uživatele snížen na minimum, aby se zabránilo 
střetnutí s překážkami a aby  brzdná síla nedosáhla mezní hodnoty, při  jejímž  překročení  
by  mohlo dojít  k fyzickému  poškození, roztržení  nebo prasknutí  jakékoli součástky 
osobního ochranného prostředku, což by mohlo vést k pádu uživatele. 
  

Skutečné ešení: 
Jako ochrana proti pádu z výšky je navržen bezpečnostní postroj Lanex s kotvícími prvky 
na p ední i zadní stran  postroje, s lanem a zachycovačem pádu s karabinou. Bezpečnostní 
postroj vyhovuje normám EN 361, EN 353-2 a EN 358. 
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1. Popis navržených skladeb 

 

P vodní skladba st echy 

1. Vaeplan V – PVC folie, typ 1,5/2,8 mm 

2. Tepelná izolace EPS 100S p nový polystyren, tl. 40 mm 

3. EPS spádové klíny, tl. 20 – 200 mm 

4. Tepelná izolace EPS 70S p nový polystyren, tl. 50 mm 

5. Parot sná zábrana BITBůU 

6. Penetrační nát r DEKPRIMER 

7. ŽB stropní panely SPIROLL 

 

Nová skladba 1 

1. Elastek 40 special decor  

2. Glastek 40 special mineral  

3. Tepelná izolace EXTRůPOR 70S, tl. 20 – 200 mm 

4. Tepelná izolace EXTRůPOR 100S, tl. 100 mm 

5. Parozábrana MULTIPLEX  
6. Penetrační nát r DEKPRIMER 

7. ŽB stropní panely SPIROLL 

 

Nová skladba 2 

1. UV nát r vícevrstvý 

2. St íkaná tepelná izolace EKO H Roof, tl. Ř0 – 100 mm 

3. Cementová p na PORIMENT PS, ve spádu, tl. min. 40 mm 

4.   ŽB stropní panely SPIROLL 

 

2. Cenové porovnání 
 

Cenové porovnání je provedeno pro 1 m2
 každé skladby st echy, bez započítání 

materiálu na atiky, sv tlík , oplechování apod. Pro každou skladbu je vytvo en samostatný 
rozpočet vytvo ený pro 1 m2

 skladby.  

V p vodní skladb  st echy tvo í nejdražší část tepeln  izolační desky, p esn ji spádové 
klíny. Celková cena p vodní skladby bez DPH je výrazn  nejvyšší ze všech, její cena je 

6 811,8 Kč. Cena nové skladby 1 je tém  o polovinu levn jší, její cena je 3 612 Kč a 
nejv tší podíl ceny tvo í také spádové klíny z tepelné izolace. Nejlevn jší ze všech je nová 
skladba 2 s cenou 1 150 Kč za 1 m2

 skladby. 

Významnou složkou v rozpočtu skladeb je také zvolená vrchní hydroizolační vrstva. U 
p vodní skladby je použita hydroizolace z PVC v jedné vrstv , jejíž cena je 34ř,60Kč/1m2

. 

U nové skladby 2 jsou použity dv  vrstvy levn jší hydroizolace, jejichž ceny jsou  

160,1Ř Kč/1 m2
 a 140,2ř Kč/1 m2

.  

V následujícím grafu jsou jasn  vid t velké cenové rozdíly mezi skladbami. Výrazn  
nejnižší cena nové skladby 2 je dána p edevším tím, že není pot eba navrhovat samostatn  
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penetrační nát r, parozábranu, tepelnou izolace a hydroizolaci. Chytrá izolace EKO H 
Roof zastane svými funkcemi všechny výše uvedené vrstvy st echy. 

 

 
 

2.1. Rozpočet původní skladby st echy 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 711 Izolace proti vodě         

1 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. 
nátěr ALP za studena  m2 1,00 8,00 8,00 

    penetrační nátěr DEKPRIMER 

2 11163230 Nátěr asfaltový penetrační 
DEKPRIMER kg 1,00 41,66 41,66 

    balení po 25 kg 

3 998711101R00 Přesun hmot pro izolace 
proti vodě, výšky do 6 m  t 0,00 726,00 0,73 

  Celkem za 
711 Izolace proti 
vodě       50,39 

Díl: 712 Živičné krytiny         
4 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 

10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie 
ve specifikaci, automat na 
lept. m2 1,00 109,00 109,00 

5 712372111R00 Krytina střech do 10°fólie, 
na beton 
montáž talířových 
hmoždinek kus 4,00 130,00 520,00 

6 31173224 Hmoždinka talířová FDD 50 
x 200 kus 4,00 20,72 82,88 

7 Leptadlo QSM Leptadlo QSM na spoje u 
folie Vaeplan V kg 0,03 332,00 9,96 

8 hydroizolační p Vaeplan V m2 1,00 349,60 349,60 

9 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové 
krytiny, výšky do 12 m  t 0,00 902,00 1,79 

  Celkem za 712 Živičné krytiny       1068,73 

Díl: 713 Izolace tepelné         
10 713134211R00 Montáž parozábrany na 

stěny s přelepením spojů  m2 1,00 51,20 51,20 

     folie BITBAU ve specifikaci 

p vodní 
skladba 

nová 
skladba 1 

nová 
skladba 2 

0 Kč 

1 000 Kč 

2 000 Kč 

3 000 Kč 

4 000 Kč 

5 000 Kč 

6 000 Kč 

7 000 Kč 

Ř 000 Kč 
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11 713141151R00 Izolace tepelná střech 
kladená na sucho 1vrstvá  m2 1,00 18,10 18,10 

    1. vrstva izolace EPS 70 S, tl. 50mm 

12 713141151R00 Izolace tepelná střech 
kladená na sucho 1vrstvá  m2 1,00 18,10 18,10 

    na spádové klíny 
13 713141151R00 Izolace tepelná střech 

kladená na sucho 1vrstvá  m2 1,00 18,10 18,10 

    na 3. vrstvu izolace, tl. 40mm EPS 100 S 

14 713141221R00 Montáž parozábrany, 
ploché střechy, přelep. 
spojů  m2 1,00 44,90 44,90 

     PE fole Bitbau ve specifikaci  

15 713391193R00 Těsnění spojů samolepící 
páskou  m 1,00 21,40 21,40 

    butylkaučoková páska ve specifikaci 
16 28355155 Páska těsnicí butylkaučuk  

š. 1,5x15 mm dl. 25 m kus 1,00 191,90 191,90 

17 28375703 Deska izolační stabilizov. 
EPS 70S  1000 x 500 mm m3 1,00 1 288,67 1 288,67 

    1. vrstva TI, tl. 50 mm 

18 28375704 Deska izolační stabilizov. 
EPS 100S  1000 x 500 mm m3 1,00 1 698,70 1 698,70 

    3. vrsta TI, tl. 40 mm 

19 28375971 Deska - klín spádový EPS 
100 S Stabil m3 1,00 2 259,36 2 259,36 

    tl. 20-200 mm, spádové klíny, vyrobí prodejce 

20 parozb.PE folie Bitbau, tl. 3,5 mm m2 1,00 42,5 42,5 

    
21 998713102R00 Přesun hmot pro izolace 

tepelné, výšky do 12 m  t 0,06 716,00 39,75 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       5 692,68 

Celkem za objekt bez DPH                                                                           6 811,8 Kč                                                                                    
 

2.2. Rozpočet nově navržené st echy 1 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 711 Izolace proti vodě         

1 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. 
nátěr ALP za studena  m2 1,00 8,00 8,00 

2 11163230 Nátěr asfaltový penetrační 
DEKPRIMER kg 1,00 41,66 41,66 

    balení po 25 kg 

3 998711102R00 Přesun hmot pro izolace 
proti vodě, výšky do 12 m  t 0,00 760,00 0,76 

  Celkem za 
711 Izolace proti 
vodě       50,42 

Díl: 712 Živičné krytiny         
4 712311101R00 Povlaková krytina střech do 

10°, za studena ALP  m2 1,00 8,00 8,00 

    
    ve specifikaci-elastek 

5 712341559R00 Povlaková krytina střech do 
10°, NAIP přitavením  m2 1,00 72,70 72,70 

    ve specifikaci-glastek  

6 712491176RT1 Připevnění izolace kotvicími 
terči kotvicí materiál ve 
specifikaci kus 4,00 53,10 212,00 

7 31173224 Hmoždinka talířová FDD 50 
x 200 kus 4,00 20,72 82,88 

8 628522502 Pás modif. asfalt Elastek 40 
special dekor červený m2 1,00 160,18 160,18 

9 62852265 Pás modifikovaný asfalt m2 1,00 140,29 140,29 
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Glastek 40 special mineral 

10 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové 
krytiny, výšky do 12 m  t 0,01 902,00 7,85 

  Celkem za 712 Živičné krytiny       683,90 

Díl: 713 Izolace tepelné         
11 713134211R00 Montáž parozábrany na 

stěny s přelepením spojů  m2 1,00 51,20 51,20 

12 713141151R00 Izolace tepelná střech 
kladená na sucho 1vrstvá  m2 1,00 18,10 18,10 

    1. vrstva izolace 

13 713141151R00 Izolace tepelná střech 
kladená na sucho 1vrstvá  m2 1,00 18,10 18,10 

    spádové klíny 

14 713141221R00 Montáž parozábrany, 
ploché střechy, přelep. 
spojů  m2 1,00 44,90 44,90 

15 713391193R00 Těsnění spojů samolepící 
páskou  m 1,00 21,40 21,40 

    butylkaučoková páska ve specifikaci 
16 28355155 Páska těsnicí butylkaučuk  

š. 1,5x15 mm dl. 25 m kus 1,00 191,90 191,90 

    
17 28375871 Deska polystyren. 

EXTRAPOR 100 S Stabil tl. 
100 mm m2 1,00 225,94 225,94 

    1. vrstva izolace 

18 28375975 Deska - klín spádový 
EXTRAPOR 70 S Stabil m3 1,00 2 175,68 2 175,68 

19 62842053 MULTIPLEX  pás asfaltový 
natavovací m2 1,00 114,49 114,49 

20 998713102R00 Přesun hmot pro izolace 
tepelné, výšky do 12 m  t 0,02 716,00 16,15 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       2 877,86 

Celkem za objekt bez DPH                                                                              3 612 Kč                         
 

2.3. Rozpočet nově navržené st echy 2 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 44 Zastřešení         

1 632442431R00 Potěr Poriment PS-500 ve 
spádu,nad 500m2  m2 1,00 175,00 175,00 

  Celkem za Zastřešení       175,00 

Díl: 99 
Staveništní přesun 
hmot         

2 998014021R00 Přesun hmot, budovy mont. 
vícepodl. s pláštěm, 18m  t 0,03 119,50 3,04 

  Celkem za 
99 Staveništní 
přesun hmot       3,04 

Díl: 713 Izolace tepelné         
3 Stříkaná TI EKO H Roof+UV nástřik, 

vrstva 80-100 mm  m2 1,00 954,00 954,00 

    v ceně pracovníci, dovoz, materiál, přístroje a pomůcky, příp. úprava povrchu 

4 998713102R00 Přesun hmot pro izolace 
tepelné, výšky do 12 m  t 0,03 716,00 18,26 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       972,26 

Celkem za objekt bez DPH                                                                             1 150 Kč                         
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3. Porovnání součinitele prostupu tepla 

 

Výpočet součinitele prostupu tepla: 
 

P VODNÍ SKLůDBů: U = 0,23Ř W/m
2
K 

U = 
                                                                   0,238 W/m

2
K 

 

NOVÁ SKLůDBů 1: U = 0,236 W/m
2
K 

U = 
                                                               = 0,236 W/m

2
K 

 

NOVÁ SKLůDBů 2: U = 0,1Ř7W/m2
K 

U = 
                                    = 0,187W/m

2
K 

 

Z výpočtu vyplývá, že p vodní skladba plášt  jen t sn  vyhoví normov  daným 
požadovaným hodnotám na součinitel prostupu tepla. Nejlépe vychází skladba poslední, 
dáno je to p edevším vhodn  zvoleným materiálem s vyšším tepelným odporem. 

Součinitel tepelné vodivosti b žné tepelné izolace se pohybuje kolem λ=0,038W/mK, 

zatímco součinitel tepelné vodivosti „chytré p ny“ je λ=0,022W/mK. Z tohoto porovnání 
nám tedy vyplývá, že „chytrá p na“ je i z hlediska prostupu tepla nejvýhodn jším ešením. 
Použitím „chytré p ny“ spot ebujeme mén  materiálu a p esto dosáhneme lepších 
výsledk . 
 

4. Výhody a nevýhody skladeb 

 

P vodní skladba st echy je tém  ze všech hledisek ta nejmén  výhodná varianta. Co se 
materiálu týče, nejvýznamn jšími položkami jsou teplená izolace a hydroizolace z PVC. 

Tepelná izolace je použita naprosto b žná z EPS, bez jakýchkoli speciálních vlastností. 
Díky vyššímu součiniteli tepelné vodivosti musí být použito více vrstev izolace, aby byl 
v bec zajišt n dostačující součinitel prostupu tepla. Hydroizolace je navržena z materiálu, 
h e dostupného v ČR, který by m l být pokud možno spojován leptadlem. Leptadlo je 
však pot eba použít speciáln  na folii Vaeplan a to leptadlo QSM, které je také t žce 
dostupné. Rozdíl pracnosti mezi spojováním folie naleptáním, jako je tomu u p vodní 
skladby, a spojováním folie natavováním, jako je tomu u nové skladby 2, je zanedbatelný. 

Nová skladba 1 je navržena jen z dob e dostupných a z cenov  p ijatelných materiál . 
Teplená izolace je navržena Extrapor s nižším součinitelem tepelné vodivosti, který zaručí, 
i p i tenčí vrstv  než je navržena u p vodní skladby, spln ní podmínky na součinitel 
prostupu tepla. Hydroizolace je navržena dvouvrstvá, s horním pásem spojeným 
natavením. Oproti p vodní skladb  je však navržena podstatn  dražší parot sná zábrana, 
rozdíl v cen  je necelých Ř2 Kč. 
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Nová skladba 2 má oproti p edchozím skladbám výhodu v tom, že je tvo ena jen 2 
vrstvami a nást ikem. Celkov  je tedy tato skladba nejmén  náročná na čas, je však pot eba 
počítat s pauzou na zatvrdnutí spárové vrstvy z PORIMENTU PS. Vrstva PORIMENTU 

PS je pochozí zhruba za 2-3 dny. ůplikace izolace EKO H Roof je záležitostí 1-2 dn , 
p ičemž st echa je poté pln  poch zná, na rozdíl od p vodní skladby, kde st echa jako 
poch zná není navržena.  
 

Výhody spádové vrstvy z PORIMENTU PS: 

- rychlost realizace je až 1000 m2
 za jednu sm nu, což v tomto p ípad  znamená, že 

by celá st echa mohla být provedena maximáln  na sm ny dv  

- malá pracnost a celistvost je oproti spádování z tepeln  izolačních klín  velkou 

výhodou 

- pod PORIMENT není nutná separační vrstva, pokud však p edpokládáme, že 

nehrozí zatečení vlhkosti z PORIMENTu do konstrukce 

- obsahuje polystyrénové kuličky, takže jeho objemová hmotnost je pom rn  nízká 
300-500 kg/m

3
 

 

Nevýhody spádové vrstvy z PORIMENTU PS: 

- musí být dodržena podmínka pro lití PORIMENTu - teplota mezi +5C° až +30C° 

- musí být dodržena podmínka max. spádu 4% a min. tloušťky jedné vrstvy 40 mm 

- má vyšší součinitel tepelné vodivosti λ oproti tepelné izolaci, avšak není to na 
závadu, protože neslouží jako tepelná izolace 

- po aplikaci musí být po dobu zhruba 2-3 dní chrán n proti dešti, naopak p i teplot  
nad + 25 C° je nutné kropit vodou 

- nedoporučuje se tuto vrstvu lokáln  zat žovat jakoukoli konstrukcí 
 

Výhody tepelné izolace z „chytré pěny“ EKO H Roof s UV nást ikem: 

- snadná „pokládka“, nepropustnost, celistvost, zajišťuje dokonalé uzav ení všech 
nežádoucích spár, které v p ípad  pokládky b žných TI desek mohou vznikat 

- není pot eba provést pokládku parot sné zábrany 

- díky nízké objemové hmotnosti nezat žuje st ešní konstrukci 
- má vysoký tepelný odpor R, vyšší než b žná tepelná izolace a jeho tepeln  izolační 

vlastnosti mohou být 2x až 3x vyšší než u b žných tepelných izolací 
- v čase nem ní své vlastnosti, nesedá, její životnost se tém  rovná životnosti stavby 

- ve výjimečném p ípad  zatečení do st echy, p na vyschne a p itom neztrácí na 
kvalit  

- izolace je pln  pochozí a nepodléhá žádným deformacím 

- po aplikaci izolace je proveden dvojitý UV nást ik, sloužící jako horní ochranná 
vrstva, která je odolná proti agresivnímu prost edí  

- díky uzav ené bun čné struktu e slouží i jako hydroizolace, zároveň tak dodává 
pevnost konstrukci a zvyšuje tak odolnost v či silnému v tru 

- nást ikem je možné dokonale kopírovat rohy, svislé části, zak ivení a prostupující 
konstrukce, dokonale eliminuje tepelné mosty 
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Nevýhody tepelné izolace z „chytré pěny“ EKO H Roof s UV nást ikem: 

- nevýhodou je výrobcem doporučené obnovování UV nást iku v rozmezí  
             3 – 7 let, p estože je životnost nást iku až 30 let 

- materiál se adí do t ídy reakce na oheň - E, což znamená materiál st edn  ho lavý 

 

 

 
                                                 zdroj: www.chytrapena.cz 

 

5. Výsledek porovnání 
 

Skladba Cena/m
2 

Pracnost U TI HI 

P vodní 6 504 Kč vysoká dostatečný dostatečná z PVC 

Nová 1 3 612 Kč vysoká dostatečný dobrá asfaltové 

Nová 2 1 150 Kč nízká velmi dobrý velmi dobrá - 

 

Z výsledk  porovnání všech t í skladeb jednoznačn  vyplývá, že nová skladba 2 je 
nejvýhodn jším ešením ve všech ohledech. Skladba je nejmén  pracná a nep íliš náročná 
na čas. Materiály jsou v ČR dob e dostupné a jejich vlastnosti jsou oproti b žným 
materiál m n kolikanásobn  výhodn jší. 
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Závěr 

 
Cílem této práce bylo vytvo it pot ebné podklady k realizaci zast ešení administrativní 

budovy, skladovací haly a skladu trubek, které dohromady tvo í obchodní a logistické 
centrum firmy Ptáček. Práce byla zpracována podle zap jčené projektové dokumentace. 
Nejv tší část práce tvo í popis realizace p vodní skladby. Práce obsahuje technickou 
zprávu, situaci – dopravní trasy, rozpočet a výkaz vým r, technologický p edpis zast ešení, 
ešení organizace výstavby, časový plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky, 

bezpečnost práce a porovnání skladeb nov  navržených se skladbou p vodní. P i 
vypracování porovnání r zných skladeb st echy jsem se snažila využít moderních 
materiál  s lepšími vlastnostmi, které by současn  snížily pracnost realizace st ešního 
plášt . Z výsledk  vyplynul fakt, že by se zast ešení OLC Ptáček dalo provést snadn jším a 
levn jším zp sobem s lepší eliminací tepelných most . 

Díky vypracování zast ešení na objektu OLC Ptáček jsem se naučila nejen samostatné 
práci, ale i spolupráci s dodavatelskými firmami, které jsem oslovovala za účelem získání 
cenových nabídek, technických list  a montážních pokyn . 
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- ČSN 73 0Ř04 „Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty“ 
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- ČSN 73 2011 „Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií“  

- ČSN P 73 0600 „Hydroizolace staveb – Základní ustanovení“ 
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Na ízení vlády: 
- na ízení vlády č.362/2005Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“  

- na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. ,,O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništi“ 

- na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb.,“ kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí.“ 

- na ízení vlády č. 101/2005 Sb. „O podrobn jších požadavcích na pracovní prost edí“ 

- na ízení vlády č. 11/2002 Sb. „kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpečnostních 
značek a signál “ 

- na ízení vlády č. 21/2003 Sb. „kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prost edky“ 

- na ízení vlády č. 163/2002 Sb. „kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve zn ní n. v. č. 312/2005 Sb.“ 

- na ízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a 

vibrací“ 
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- zákon č. 30ř/2006 Sb. „O bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci“ 

- vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. „O technických požadavcích na stavby“ 

- vyhláška č. 246/2001 Sb. „O požární prevenci“ 

- zákon č. 133/1řŘ5 Sb. „O požární ochran “, se zm nami 
- zákon č. 1Ř5/2006 Sb. „O nakládání s odpady“ 

- zákon č. 1Ř5/2001 Sb. „O odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon “ 

- vyhláška č. 3Ř3/2001 Sb. „ O podrobnostech nakládání s odpady“ 

- vyhláška č. 3Ř1/2001Sb., kterou se stanoví Katalog odpad  

- vyhláška č. 137/1řřŘ Sb. „O obecných technických požadavcích na výstavbu“ ve zn ní 
vyhlášky 4ř1/2006 Sb. 

- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vliv  na životní prost edí a o zm n  n kterých 
souvisejících zákon “ 

- zákon č. 1Ř3/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním ádu“ Ěstavební zákoně 
- vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání stavby“ 

- zákon č. 361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých 
zákon “ Ězákon o silničním provozuě 

- novela zákona č. 411/2005 Sb. „O silničním provozu“ 

- vyhláška č. 4řř/2006 Sb. „O dokumentaci staveb“ 

- zákon č. 22/1řř7 Sb. „ o technických požadavcích na výrobky a o zm n  n kterých 
zákon “ 
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Seznam použitých zkratek 

 

OLC – obchodní a logistické centrum 

SV – stavbyvedoucí Ěvedoucí četyě 
TDI - technický dozor investora 

S – statik 

M – mistr 

GD – geodet 

ST- strojník 

TZ - technická zpráva 

VL - vlastnické listy 

SOD - smlouva o dílo 

PD - projektová dokumentace 

SD - stavební deník 

TP - technologický p edpis 

TL – technické listy 

VZS – výkres za ízení staveništ  

SV - statický výpočet 
POŽP - podmínky ochrany životního prost edí 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
EPS – expandovaný p nový polystyrén 

PVC – polyvinylchlorid 

HDPE – polyetylen s vysokou hustotou 

TI – tepelná izolace 

HI – hydroizolace 

tl. - tloušťka 
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