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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce je technologická etapa dokončovacích prací, provedení 

vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému a dvou variant ploché střechy, 

bytového domu Rezidence Smíchovská v městské části Prahy 13 – Smíchov. 

Stavebně technologický projekt bakalářské práce obsahuje zásady organizace 

výstavby včetně výkresu zařízení staveniště, technologické předpisy pro kontaktní 

zateplovací systém, lešení a dvě varianty ploché střechy, rozpočet a časový plán, 

návrh strojní sestavy, širší vztahy dopravních tras, kvalitativní požadavky a jejich 

zajištění a zdroje rizik. 

Součástí práce je i porovnání nákladů na výstavbu dvou variant ploché střechy  

z finančního, časového a technologického hlediska.  

  

Klíčová slova  

Vnější tepelně izolační kompozitní systém, fasádní lešení, plochá střecha, fóliová 

hydroizolace, asfaltová hydroizolace, pěnosklo, technologický předpis, kontrolní  

a zkušební plán, rozpočet, časový plán, strojní sestava, zařízení staveniště, 

bezpečnost práce  

  

  

  

Abstract  

Subject of this thesis is the technological stage of completion of work, execution of 

external thermal insulation composite system and two variants of flat roofs, residential 

building Smíchovská residence in the district of Prague 13 - Smíchov. Building 

technology project thesis contains principles of organization of construction site 

equipment including drawing, technological regulations for insulation system, 

scaffoldings and two variants of flat roofs, budget and schedule, design mechanical 

assembly, wider relations routes, quality requirements and ensure and sources of risk. 

The work includes also comparing the cost of construction of two variants of flat roofs 

from the financial, time and technological aspects  

  

Keywords  

External thermal insulation composite system, facade scaffolding, flat roof, 

waterproofing membrane, bitumen waterproofing, foam glass, technological regulation, 

control and testing plan, budget, time plan, facilities of a construction site, work security  
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Úvod: 
Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou dokončovacích pracích, 

bytového domu v Praze. 

Obě varianty ploché střechy jsou navržené jako jednoplášťová plochá střecha 

s klasickým pořadím vrstev. První varianta je tvořená spádovou vrstvou z mokrého 

procesu, konkrétně cementopolystyrenové pěny Poriment, tepelné izolace z pěnového 

skla a hydroizolace z dvou vrstev asfaltových pásů. Druhá varianta se skládá 

z parozábrany, z asfaltového pásu s pruhy therm, do kterých se lepí tepelná izolace 

z EPS. Spádovou vrstvu pak tvoří spádové klíny z tepelné izolace EPS. Hydroizolace 

je tvořená PVC fólií bodově přilepenou na PVC terče, které jsou ukotvené mechanicky 

do konstrukce střechy.  

Porovnání těchto dvou variant z hlediska cenového, časového, technologického  

a bezpečnostního se pak věnuji ve svém desátém bodu zadání.  

Vnější tepelně izolační kompozitní systém ETICS weber therm klasik se skládá 

z izolačních desek šedého polystyrénu, minerální vlny a soklové desky perimetr, 

kotvené hmoždinkami ejotherm se zátkou, povrchovou úpravu zateplovacího systému 

je tenkovrstvá silikonová omítka a v soklové části dekorativní omítka marmolit.  

Jako fasádní pracovní lešení je použito rámové lešení PERI UP. 
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1) Obecné informace o stavb ě 

Název stavby :  Bytový dům Rezidence Smíchovská 

Místo stavby:  ulice Smíchovská, 155 00 Praha 5   

 katastrální území Stodůlky  

 Parc.č. 2325/1 

Charakter stavby:   novostavba 

Účel stavby:  bydlení 

Stavebník:  Best Invest Group a.s. 

 Holečkova 777/39, 150 00 Praha 5 -  Smíchov 

 IČ. 28219775 

Zpracovatel projektové  Šárka Skokanová 

Dokumentace : Šafaříkova 5, 695 01 Hodonín 

2) Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické 

řešení 

a) Zhodnocení staveništ ě 

 Staveniště se nachází na pracel č. 2325/1 v Praze Stodůlkách, v majetku 

investora, přiléhající k ulici Smíchovská. Pozemek se mírně svahuje. V současně době 

se na tomto pozemku nachází jen náletový porost a není nijak využíván. Podloží 

pozemku se nachází v soustavě Český masiv – krystalinikum a prevariské 

paleozoikum Barrandienu. Z inženýrsko-geologického průzkumu se zjistilo, že se jedná 

o horninu bazalit a spodní voda se nachází v hloubce -4,800 m a není nijak agresivní.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Návrh a umístěni bytového domu vychází z regulativů daných uzemním plánem 

hl.města Prahy a vyhláškou č.23/2004 o obecných technických požadavcích  

na výstavbu v hlavním městě Praze.  

Navrhovaný bytový dům je navržen jako samostatně stojící, obdélníkového 

tvaru, v moderní bytové zástavbě. Podélná osa objektu směřuje kolmo na uliční čáru. 
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Podlaží domu částečně ustupují. Největší rozměry budovy jsou 39,7 x 13,8 m. Největší 

výška budovy od UT je 15,75 m.  

Bytový dům má celkem 5 podlaží, z toho 4 nadzemní a 1 podzemní, částečně 

zapuštěné do terénu. Poslední dvě nadzemní podlaží od fasády postupně ustupují. 

Objekt má plochou střechu, fasádní omítka má barvu cihlově červenou.  

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a řešení vn ějších ploch 

- c.1) Zemní a p řípravné práce 

 Byl proveden geologický průzkum pozemku, prohlídka staveniště před 

započetím návrhu stavby. Dále byl proveden radonový průzkum, který určil nízký 

radonový index – stavba nemusí být chráněna proti pronikání radonu z geologického 

podloží.  

 V rámci přípravných prací se provede odstranění náletové zeleně na ploše 

staveniště. V celém rozsahu staveniště se provede sejmutí ornice v mocnosti 0,3m, 

která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno použít 

k následným rekultivacím. Dále se vytýčí veškerá podzemní vedení a označí jejich 

ochranná pásma. Přeložení sítí není nutné. Budoucí bytový dům bude vytýčen 

oprávněnou osobou, budou provedeny stavební lavičky. 

Hlavní výkopová jáma je zčásti svahovaná (max. spád 1:1,175), výkopy rýh jsou 

svislé, nepažené do hloubky 0,9 m, hloubené strojově. Základová spára se nachází 

v hloubce -4,05 m. Přebytek zeminy bude odvezen na skládku určenou stavebním 

úřadem v Praze. Před betonáží základových pasů, se provede ruční dočištění úrovně 

základové spáry. Geolog potvrdí v této hloubce dosažení zeminy z geologického 

průzkumu a provede se zápis do stavebního deníku.  

c.2) Základy  

 Bylo zvoleno založení na průběžných monolitických pásech o průřezu 1200 x 

900 mm, beton C16/20-XC2- S3. Patky pilířů jsou dvoustupňové a stejně jako základy  

pro výtahovou šachtu z betonu C16/20- XC2-S3. Monolitická železobetonová rampa  

je založená na hloubkových monolitických pásech, nacházejících se po celé její délce  

po stranách. ŽB směs je z betonu C30/37 XC2- S3, s vloženými pruty B500B průměru 

18 mm. Betonová směs se nesmí ukládat z větší výšky než 1500 mm. Prostupy 

kanalizačního potrubí budou těsněny pomocí ocelových chrániček s přírubou, které 
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budou vloženy do bednění před betonáží. Jako bednění pro základy bude použito 

tradiční dřevěné bednění. Po odbednění budou dosypány vnitřní části základů 

štěrkopískem a zhutněny v rovnoměrných třech vrstvách. Nosnou konstrukci podlah 

tvoří vrstva betonu (tl. 80 mm) C16/20 – XC3-S3. Základové konstrukce budou 

provedeny dle platných norem ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Navrhování betonových 

konstrukcí a ČSN EN 1997-1 (73 1000) Eurokód 7: Navrhování geotechnických 

konstrukcí. 

- c.3) Svislé konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce podzemního podlaží budou ze ztraceného bednění  

tl. 300 mm (např. POSTA 300 B), vyzděné na vápenocementovou zdící maltu, 

s vyztužením 4xØR12 svisle v každé tvárnici a zalité betonem C20/25 XC1. Svislé 

nosné konstrukce ostatních podlaží budou z pórobetonových bloků tl. 300 mm (např. 

Ytong), se zdící maltou pro tenké spáry – dle projektové dokumentace. Pilíře 

v podzemním podlaží a sloupy v prvním nadzemním podlaží jsou monolitické 

železobetonové C30/37 – XC3-S3 s výztuží B500B průměru 20mm. Překlady nad 

otvory v nosných stěnách budou rovněž z pórobetonu (např. YTONG PSF). Provádění 

zdiva musí být provedeno dle technických doporučení výrobce. 

 Vnější obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, za použití systémových dílců a tepelného izolantu o tloušťce 100 mm 

s armovací vrstvou ze skleněné síťoviny a armovací stěrky – viz technologický předpis. 

Povrch bude penetrován a opatřen fasádní omítkou.  

 Vnitřní příčky budou z  pórobetonových příčkovek tl. 100mm a 50 mm 

(například Ytong P2-500), vyzděné na zdící maltu. Celoskleněné příčky budou 

provedeny z bezpečnostního tvrzeného skla, kotvené do nerezových lišt výšky 50 mm 

v podlaze  

a stropu. Součástí dodávky příček budou i skleněné dveře včetně příslušného kování.  

   Překlady nad otvory v příčkách budou typové rovněž pórobetonové nenosné 

(např.Ytong).  

- c.4) Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce, včetně nosné konstrukce ploché střechy, budou 

nosníkové vložkové stropy podporované nosnými stěnami, sloupy a pilíři, o celkové 

tloušťce (včetně nadbetonování) 250 mm. Stropy se skládají z filigránových nosníků, 

pórobetonových vložek a betonové zálivky C20/25 – XC3 - S3, tl. 50 mm. V stropní 
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konstrukci jsou vytvořeny otvory pro instalační šachty a spojovací prvky. V místech, 

kde jsou obvodové stěny odsazeny směrem do interiéru, se provede zesílení pomocí 

válcovaných I profilů, nebo zdvojením filigránových nosníků – dle zásad navrhování 

stropů podle výrobce. Konstrukce je po obvodě doplněna železobetonovým věncem, 

nejlépe s věncovou tvárnicí, doplněná tepelnou izolací tl. 50 mm.  

 Vnitřní schodiště je navrženou prefabrikované železobetonové tříramenné, 

deskové konstrukce a prochází skrz všechna podlaží. Venkovní schodiště je ocelové –

viz. kapitola zámečnické konstrukce.  

 Rampa do garáží je navržená jako monolitická železobetonová konstrukce, 

podepřená stěnami. Povrch rampy by měl být pro lepší protiskluznou zdrsněn.  

- c.5) Zast řešení 

 Jednoplášťová plochá střecha, s klasickým pořadím vrstev, odvodněná  

do dvou vnitřních dvouúrovňových střešních vpustí, s manžetou pro napojení 

hydroizolace a nástavcem pro tepelnou izolaci, napojených do potrubí v instalačních 

šachtách, se spádem 3 %. Střecha je nepochozí. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

vložkový strop. Atika je zděná z pěnosilikátových bloků (např. Ytong) tl. 200 mm. První 

varianta ploché střechy je se spádovou vrstvou vytvořenou mokrým procesem 

z cementové lité pěny s polystyrénem, s asfaltovou natavovanou hydroizolací, druhá 

varianta, kdy spádová vrstva je vytvořena suchým procesem ze spádových klínů, 

s fóliovou hydroizolací. V obou variantách se požaduje zateplení a oplechování atiky, 

včetně provedení všech prostupů dle přesných pokynů výrobce.  

Varianty skladby střechy objektu od exteriéru: 

-  Bodově lepená PVC fóliová hydroizolace      

- Separační vrstva z geotextílie o plošné 

hmotnosti 300g/m2      

- Tepelná izolace z pěnového polystyrénu se 

spádovými klíny, min. tl. 120 mm 

- Parozábrana SBS modifikovaného asfaltu 

bodově natavená s pruhy therm 

- Penetrační emulze    

- Nosná konstrukce střechy                                                                                                     

- Vrchní vrstva povlakové hydroizolace 

z SBS modifikovaného asfaltu 

s ochranným posypem, s výztužnou 

vložkou z polyesterové rohože, 

natavený 

- Vrstva povlakové hydroizolace z SBS 

modifikovaného asfaltu snosnou 

vložkou ze skleněné tkaniny, 

celoplošně natavený 

- Horký asfalt 85/25 celoplošně 
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rozetřený 

- Desky tepelné izolace z pěnového 

skla, min. tl. 140 mm 

- Horký asfalt 85/25 

- Penetrační nátěr 

- Cementová litá pěna s polystyrénem 

- Nosná konstrukce střechy 

 

Skladba pochůzné ploché střechy bude: 

- Protiskluzná hydroizolační fólie pochozích konstrukcí opatřena geotextílií 

 (např. Fatrafol 814) 

- spádová vrstva z tepelně izolačních klínů (např. Rockwool) 

- tepelná izolace s pevností v tlaku min. 600 kPa tl. 140 mm 

- nosná konstrukce střechy 

- c.6) Výpln ě otvor ů 

 Vnější prvky budou ze systémových dřevěných profilů, zasklení dvojsklem 

s požadovanou hodnotou stavební zvukové neprůzvučnosti 32 dB a s hodnotou 

součinitele prostupu tepla výplní otvorů min. 1,5 W/m2K. Vstupní dveře budou 

z hliníkových profilů, zaskleny bezpečnostním dvojsklem. Vstupní dveře do bytů budou 

opatřeny bezpečnostním kováním. Vnitřní dveře v bytech budou dřevěné s odlehčením 

DTD, s povrchovou úpravou fólie ve vzoru dřeva buk. Součástí dodávky všech dveří 

budou i zárubně – typ dle projektové dokumentace.  

- c.7) Izolace  

- Proti vodě a zemní vlhkosti 

 Hydroizolace spodní stavby je navržena z asfaltových pásů s nosnou vložkou  

ze skelné rohože tl. 1,5 mm. Okolo budovy bude zhutněný štěrkopískový podsyp 

s nopovou folii a geotextílií. Hydroizolace bude vytažena do výšky min. 200 mm  

nad upravený terén. Provedení všech prostupů hydroizolací musí být řádně utěsněno  

a provedeno dle pokynů výrobce.  

 V ploché střeše jsou dvě varianty hydroizolace. Jedna je z PVC fólie a druhá, 

skládající se ze souvrství SBS modifikovaných pásů, spodní s vložkou nosnou  

ze skleněné tkaniny a vrchní s vložkou z polyesterové rohože s břidličným posypem 
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(pohledový). Funkci parozábrany tvoří opět modifikovaný pás asfaltový, viz skladba 

střechy.  

 V prostorech garáží na podlaze a do výšky 500 mm, pod sprchovými kouty  

na podlaze a pod obklady na stěnách budou provedeny stěrkové hydroizolace.  

- Tepelné izolace 

 V střešním plášti bude použito buď tepelné izolace z EPS, která bude tvořit 

zároveň spádovou vrstvu nebo z pěnového skla.  

 V konstrukci podlah v garážích bude použita tepelná izolace, s pevností 

v tlaku, tl. 80 mm. V ostatních prostorách pak tepelná izolace bez zvětšených nároků 

na pevnost v tlaku, tl. 80 mm. 

 Základové konstrukce budou po obvodě zatepleny tepelnou izolací 

z pěnového skla min. tl. 100 mm, celoplošně přilepené na vrstvu horkého asfaltu. 

 Zateplení obvodových konstrukcí bude provedeno vnějším tepelně izolačním 

kompozitním systémem buď v kombinaci EPS a minerální vlnou v pásech nad otvory  

a ve výšce 12 nad upravený terén nebo pouze s minerální vlnou. V obou případech  

je tloušťka izolantu nejméně 120 mm.  

- Zvuková izolace 

 V konstrukci podlah se nachází izolace se zvukovou-tepelně izolační funkcí.  

- C. 8) Úpravy povrch ů 

 Vnější úprava obvodových stěn je vyřešen vnějším tepelně izolačním 

kompozitním systémem s tenkovrstvou silikonovou omítkou v odstínu cihlově červené. 

Systém je složen z lepícího tmelu, tepelného izolantu, dodatečného upevnění ve formě 

hmoždinek, základní vrstvy s armovací tkaninou, podkladního nátěru a tenkovrstvé 

omítky. Soklová část systému do výšky 600 mm bude opatřena povrchovou úpravou 

dekorativní omítkou marmolit. Při provádění je nutné, aby byla dodržena přesná 

skladba systému a postup provádění dle zásad výrobce.  

 Vnitřní omítky stěn, stropů a ŽB konstrukcí budou vápenocementové štukové,                          

pod keramické obklady vápenocementové hladké. Vnitřní štukové omítky budou 

opatřeny 1x penetračním nátěrem a 2x nátěrem interiérovým. 
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 Keramické obklady budou lepené do lepícího tmelu ve všech místnostech 

uvedených v projektové dokumentaci. Výška jednotlivých obkladů je rovněž uvedená 

v projektové dokumentaci.  

 Všechny venkovní ocelové konstrukce budou opatřeny třívrstvým ochranným 

nátěrem. Barevné řešení je uvedeno v projektové dokumentaci.  

- C. 9) Podlahy 

Konstrukce podlahy na zemině je tvořena štěrkopískovým zhutněným podsypem, 

podkladní vrstvou betonu tl. 100 mm, hydroizolací z SBS modifikovaných asfaltových 

pásů s nosnou vložkou ze skelné rohože tl. 1,5 mm, vrstvou betonu tl. 60 mm. Dále se 

skladba liší. V garážích je jako další vrstva použita tepelná izolace se zvýšenou 

pevností v tlaku, separační vrstva a betonová deska vyztužená KARI sítí průměru  

6 mm a velikostí ok 100/100 s přesahy 100 mm. Vrchní vrstvu tvoří litá průmyslová 

podlaha. V ostatních místnostech je tepelná izolace bez zvýšených nároku na pevnost 

v tlaku, separační folie, OSB desky. V společných prostorech je keramická dlažba 

uložená v lepidle a v obytných místnostech bytu pak miralon s laminátovými deskami.  

V ostatních podlažích tvoří podlahu zvukovotepelně izolační deska, separační fólie, 

osb desky a opět varianta s keramickou dlažbou v lepidle nebo pak v obytných 

místnostech s miralonem a laminátovými deskami.  

- C. 10) Výtahy 

 V místě zrcadel obou schodišť se nachází osobní trakční výtah lanový bez 

strojovny pro 5 osob. Konstrukce výtahu je opláštěna bezpečnostním sklem. 

- C. 11) Konstrukce klempí řské 

V I. variantě ploché střechy s asfaltovými pásy jsou klempířské konstrukce 

z pozinkovaného plechu připevněného nepřímo. 

Pro navaření PVC fólie, v II. variantě skladby ploché střechy, je nutné,  

aby veškeré oplechování ploché střechy bylo z poplastovaného plechu.  

- C. 12) Konstrukce záme čnické 

 Veškerá zábradlí budou opatřena protikorozním lakem. Zábradlí u schodiště 

bude opatřeno madlem. Jednotlivé dílce budou vyrobeny a osazeny dle projektové 

dokumentace.  
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- C. 13) Větrání  

Veškeré pobytové místnosti budou odvětrány přirozeně okny. Koupelny budou 

odvětrány nuceně.  

- C. 14) Zpevněné plochy, terénní úpravy 

K domu přiléhá u podélné strany komunikační chodník z betonové dlažby. 

Příjezdová cesta z asfaltového betonu spojuje silniční komunikaci s garážemi. Podél 

celého objektu bude vytvořen okapový chodník z kačírku s obrubníkem. 

  Po ukončení stavebních prací se provede dosypání terénu zeminou, urovnání  

a osetí travním semenem. Zemina se bude pozvolna napojovat na původní terén  

a bude do úrovně navazujících zpevněných ploch.  

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

Objekt bude napojen na stávající silniční komunikaci na ulici Smíchovská,  

ze severovýchodní strany. Vozovka je obousměrná, šířky 6 m, povrch asfaltovaný. 

Přístup do objektu je po domovním chodníku, který je napojen na chodník přilehlý ulici.  

Předpokládá se napojení objektu na jednotnou kanalizační stoku, vodovodní 

řad a elektrické vedení. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

- E. 1) Dopravní napojení 

Řešené území v lokalitě Stodůlky – Praha, ulice Smíchovská, lze zařadit  

do městských obslužných komunikací. Na sběrný komunikační systém se ulice 

Smíchovská napojuje přímo.  

Parkování je zajištěno v podzemním podlaží budovy, 10 stání pro vozidla 

skupiny A1, 1 stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu. Je zde také 

možnost 1 stání přímo před budovou. Napojení na místní obslužnou komunikaci  

je navrženo příjezdovou komunikací z betonového asfaltu.  

- E. 2) Vodovod 

Na pozemek investora je přivedena vodovodní přípojka. Vodoměrná šachta 

bude osazena na konci přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. 

Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navrženo potrubí PE-X nejvýhodnější 

trasou k místu vstupu do objektu a odtud dále vedeny do instalačních šachet 
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k jednotlivým místům odběru. Potrubí v zemi je uloženo v pískovém loži – min. krytí je 

1100 mm od upraveného terénu.  

- E. 3) Splašková kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora, kde bude 

zakončena hlavní domovní šachtou ze železobetonových prefabrikátů. Odtud bude 

položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou v 1. PP. Potrubí bude uloženo  

do pískového lože 100mm a obsypu 300 mm nad vrchol potrubí.  

- E. 4) Dešťová kanalizace 

Voda ze střechy a teras objektu bude odváděna vpustí do vnitřních odpadů 

v instalačních šachtách do svodného potrubí. 

- E. 5) Elekt řina 

Napojení bude provedeno zemním kabelovým vedením NN z nově budované 

elektroměrné skříně na hranici pozemku par. č. 850/3 a 26/1. Přípojka je vedena  

do hlavní rozvodné skříně NN v zádveří objektu. Veškeré vnitřní rozvody v objektu 

budou provedeny dle platných ČSN a EN. Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 

33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí, Ochrana před bleskem dle ČSN 

33 2000-5-54 ed. 3 Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné 

vodiče 

- E. 6) Domovní odpad 

U oplocení pozemku investora se předpokládá s umístněním odpadního 

kontejneru.  

Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad 

Počet obyvatel domu pro výpočet objemu komunálního odpadu…………………55 osob 

Doporučený objem na osobu den……………………………………………………….5 litrů 

55 x 5 = 275 litrů za den …..umístnění dvou nádob o objemu 1100 l s četností vývozu 

1x týdně 

Pro třídění odpadu budou umístněny i kontejnery na tříděný odpad. 

f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 – 18:00, budou 

dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 5 nařízení vlády v platném 

znění tj. 60dB. Nájemníci okolních objektů budou seznámeni s prováděním  
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a průběhem stavebních prací. Při výstavbě, zejména bude pamatováno na maximálně 

možné vyloučení prašnosti. Pro stavbu budou použity jen atestované materiály  

a výrobky. Při realizaci stavby nesmí docházet k znečištění veřejných komunikací. 

Bude zajištěn trvalý úklid vozovky před budovou. Přebytečná zemina z výkopů se 

odveze na skládku. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných 

ploch a komunikací 

Přístup do objektu je řešen bezbariérově. Vstupní dveře splňují parametry  

pro přístup osobo s omezenou schopností pohybu dle vyhl. č.398/2009 Sb. V domě se 

nachází jedna bezbariérová bytová jednotka. Všechny podlaží jsou propojeny pomocí 

výtahu.  

h) Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění výsledk ů do PD 

Na pozemku byl proveden průzkum radonového indexu firmou Radotex s.r.o  

a byl vystaven protokol o této zkoušce. Na základě tohoto byl pozemek zařazen  

do nízkého radonového indexu. V tomto případě není nutná ochrana proti pronikání 

radonu. Byl proveden také inženýrsko-geologický průzkum – základové poměry byly 

stanoveny jako nenáročné.  

i) údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční 

polohový a výškový systém 

Přehled použitých podkladů: 

- snímek z katastrálních map k.ú. Praha 6, informace a výpisy z katastru 

nemovitostí 

- výškové zaměření pozemku dodané investorem 

- poloha a místa napojení na inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, plynovod, 

el.vedení) 

Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému.  

Před zahájením výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, 

podle něhož bude vytyčen objekt bytového domu v terénu. Vytýčení nově budovaného 

objektu bude vztaženo k hranicím pozemku, v polohovém systému JTSK.  

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty  

a technologické provozní soubory 

SO 01 – Příprava území, zařízení staveniště 
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SO 02 – Přípojka vody 

SO 03 – Přípojka kanalizační 

SO 04 – Přípojka NN elektro 

SO 05 – Výstavba bytového domu 

SO 06 – Komunikace 

SO 07 – Sadové úpravy 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed 

negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. 

jejich minimalizace 

Stavba nemá zásadní vliv na okolní pozemky, k výstavbě využívá vlastní 

pozemek, stavební firma zajistí průběžný úklid vjezdu a místní komunikace do stavební 

činnosti. S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák.  

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška  

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady Při provádění prací bude 

dodržována ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou, 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání, 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých 

materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště 

zajištěny ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se změnou 

281/2009 Sb.  

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu 

odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

Kód  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 

azbestu 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
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20 03 Ostatní komunální odpady 

Tab. 1.1 Katalog odpadů 

l) Způsob zajišt ění ochrany a zdraví pracovník ů 

 Je nutné dodržovat, při provádění stavebně montážních pracích, bezpečnost 

práce dle zákona č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek  

a ochrany zdraví při práci (§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  

na staveništi, § 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, § 5 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy), nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu  

z výšky do hloubky.  

 Veškeré práce na stavbě musí provádět řádně proškolení pracovníci. Z těchto 

školení musí být doloženy zápisy, jejichž kopie se vloží do stavebního deníku. 

Proškolení pracovníci toto stvrdí svým podpisem.  

 Zhotovitel stavby zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí 

nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

3) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby  

a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.), 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Mechanická odolnost  

a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové dokumentaci, je 

podrobně zhodnocena ve Stavebně konstrukční části 

4)  Požární bezpe čnost 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující 

požadavky: zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje 

a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění 

evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany.  

 Každá bytová jednotka stavby tvoří samostatný požární úsek.  
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5) hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl.  

č. 502/2006 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše 

zmíněné vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky 

jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. S odpady bude 

nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, související vyhlášky 383/2001 Sb. 

MŽP O podrobnostech nakládání s odpady.   

Větrání místností je navrženo přirozeně okny, dveřmi. Koupelny jsou odvětrány 

nuceně axiálním ventilátorem s časovačem a hydrostatem, napojeným na ventilační 

potrubí v instalační šachtě. Odtah par v kuchyních bude zajištěn digestoří s axiálním 

ventilátorem a ohebnou hadicí, napojenou na ventilační potrubí v instalační šachtě.  

6) Bezpečnost p ři užívání 

Bezpečnost stavby je zajištěna uzemněnou elektroinstalací, která je navržena 

dle ČSN a bude na ni provedena revize. Při předání hotového díla se stavebník 

seznámí se zásadami bezpečného užívání díla, včetně četnosti provádění revizí  

a zkoušek.  

7) Ochrana proti hluku 

Jednotlivé konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0532/Z1,  

aby splňovaly hodnotu R´w = 52 dB mezi chráněnými místnostmi. Před uvedením  

do provozu se provede příslušné měření.  

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním 

konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. 

Potrubní rozvody vody a odpadu je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit 

(včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. 

část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutné 

instalovat ke stavební konstrukci domu pružně. Stejně tak musí být pružně uloženy 

zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. Při zdění je nutné dodržet 

technologický předpis vydaný výrobcem.  
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8) Úspora energie a ochrana tepla 

Navržený objekt splňuje současné požadavky na tepelně technické normy ČSN 

730540-2012 stavební konstrukce. Obvodový plášť splňuje požadovanou hodnotu 

součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,3 W/m2K a obě varianty ploché střechy také splňují 

požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,24 W/m2K. 

9) Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Stavba bytového domu je navržena konstrukčně a dispozičně tak, aby 

splňovala vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb, v platném znění. V souladu s touto vyhláškou, jsou 

v domě navrženy technické požadavky upravitelného bytu, společné prostory a jedno 

vyhrazené stání.  

10)  Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího 

prost ředí 

Pozemek má nízký radonový index (bez zvláštních požadavků na izolaci). 

Ochrana stavby proti zemní vlhkosti je zajištěna navrženou hydroizolací. 

11) Ochrana obyvatelstva  

Stavba bytového domu splňuje podmínky regulačního plánu městské části, 

splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2002 Sb.  

12) Inženýrské stavby 

Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci, přípojkou na pozemku stavebníka. 

Zásobování energiemi 

Vytápění objektu bude topnými elektrickými panely umístněnými přímo  

ve vytápěných místnostech.  

Ohřev TUV bude zabezpečen pomocí elektrických kotlů umístněných v každé 

bytové jednotce.  

Přípojka NN je přivedena na pozemek investora a zakončena v skříni na hranici 

pozemku. Každý byt bude mít svůj vlastní elektroměr. Elektroměry budou umístněny  

na chodbě se štítkem a technickou dokumentací.  
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Elektronické komunikace 

Rozvody telefonů budou provedeny kabely /TCEKE, SYKFY 2P/. Rozmístění 

vývodů bude upřesněno dle požadavků stavebníka. Vzhledem k tomu, že není 

rozhodnuto o druhu příjmu /pozemní stanice, SAT, kabel. televize/, bude připraveno 

pouze vytrubkování s vloženým protahovacím vodičem.  

13) Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

V navrhovaném objektu bytového domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní 

technologická zařízení staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 22. Září 2012      Vypracovala:Šárka Skokanová 
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Doprava cementového mléka pro cementopolystyrénovou pěnu Poriment,  

v I. variantě ploché střechy, bude zajištěna firmou TBG pražské malty, výrobna 

Rohanský ostrov, Praha 8, která je vzdálena 14,2 km od staveniště na ulici 

Smíchovské, Praha 13. 

Nejvhodnější trasa vede z Rohanského ostrova po Rohanském nábřeží, 

Těšnovským tunelem na Wilsonovu, přes Karlovo náměstí na Jiráskův most, Radlickou 

na Jeremiášovu a odtud na Smíchovskou. Těšnovský tunel má výškové omezení 4,3 

m, což autodomíchávač s výškou 2,51 m neomezuje. Na Wilsonově mostě se 

nenachází žádné dopravní omezení.  

 

Obr. 2.1 Celá trasa z výrobny TBG, ul. Rohanský ostrov (A), k staveništi  

 ul. Smíchovská (B) 

Cesta ze sběrného dvora na ulici Puchmajerova 85, Praha 5, na staveniště  

na ulici Smíchovská, je nejvýhodnější po ulici Radlické, pak na Jeremiášovu a odtud 

přímo na ulici Smíchovská. Trasa je dlouhá celkem 4,1 km a nemá na své trase žádné 

dopravní omezení, mosty nebo podjezdy. 
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Obr. 2.2  Celá trasa ze sběrného dvoru, ul. Puchmajerova 85 (A), k staveništi na ul. 

Smíchovská (B) 

Obě navržené trasy využívá zčásti i úseky, na kterých je povolená nejvyšší 

rychlost 80 km/h, a to na silnících s označením „Silnice pro motorová vozidla“. Jinak 

platí max. povolená rychlost 50 km/h. Za její dodržování zodpovídá řidič vozidla, stejně 

tak i za dodržování veškerých dopravních předpisů o provozu na pozemních 

komunikacích, zákonem udané.  

Ve vzdálenosti 25 m od brány budou v obou směrech umístněny na komunikaci 

značky „ Pozor, výjezd vozidel ze stavby“ se značkou snížené rychlosti a zákazu stání. 

 

Obr. 2.3 Značka Pozor, výjezd vozidel ze stavby 
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S: 002 Rezidence Smíchovská 
O: SO05 Stavba bytového domu 
R: 001 Plochá střecha mokrý proces- varianta I. 

P.č. 
Číslo 
položky 

Název položky MJ množství 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce     
1 632442421 Potěr Poriment PS-500 ve spádu,do 500 m2,tl. 40 mm m2 304,206 

    ((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-(2*1,5*2))*1,05 304,206 

2 632442422 Potěr Poriment PS-500, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 608,412 

    ((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-(2*1,5*2))*1,05*2 608,412 

Díl: 712 Živičné krytiny     

3 712311101 
Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - materiál 
ve specifikaci m2 354,820 

    
((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73)) 354,820 

4 712341559 
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 2 vrstvy - materiál 
ve specifikaci m2 354,820 

    
((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73)) 354,820 

5 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 70,991 

    
(((10,5*6,6+10,7*7+10,5*7+10,7*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73))*1,05)*0,2 70,991 

6 628522501 Pás modif. asfalt Elastek 40 special dekor červen m2 414,595 

    
(((10,5*6,6+10,7*7+10,5*7+10,7*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,86+0,73))*1,15) 414,595 

7 62852265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral m2 414,595 

    
(((10,5*6,6+10,7*7+10,5*7+10,7*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,86+0,73))*1,15) 414,595 

8 998712103 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 3,761 

Díl: 713 Izolace tepelné     
9 713141111 Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá m2 359,640 

    (((6,6+6,7+7+6,85)*2)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3))+(0,15*16))*0,35 34,090 

    (((6,6+6,7+7+6,85)*2)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3)))*0,41 38,950 

    ((10,5*6,6+10,7*7+10,5*7+10,7*7)-(2*1,5*2)) 286,600 

10 11161346 Asfalt oxidovaný stavebně izolační AOSI 85/25 B2 T 3,123 

    (((360+18)*(5+2))+((60+3)*5)+((77+4)*2))/1000 3,123 

        0,000 

11 63483001 Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 30 mm m2 35,795 

    
(((6,6+6,7+7+6,85)*2)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3))+(0,15*16))*0,35*1,0
5 35,795 

12 63483004 Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 60 mm m2 40,898 

    (((6,6+6,7+7+6,85)*2)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3)))*0,41*1,05 40,898 

13 634830091 Deska FOAMGLAS T4 sklo izolační pěnové tl. 130 mm m2 304,206 

    ((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-(2*1,5*2))*1,05 304,206 
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Díl: 764 Konstrukce klempířské     

19 764533650 Oplech.zdí TiZn RHEINZINK,tl.0,8,rš.670, plochá sp, 1 m 95,000 

    (6,6+6,7+7+6,85)*2 54,300 

    (10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3) 40,700 

20 13814193 Plech Pz jakost 10004.2 tl.1,00 mm, povlak 275g/m2 T 0,308 

    98,1875*0,00314 0,308 

21 191131010 Tabule Rheinzink leskle válcovaná (WB) kg    6,480 

    98,1875*0,066 6,480 

22 191133110 Svitek Rheinzink leskle válcovaný kg 416,806 

    98,1875*4,245 416,806 

23 31411156 Hřebík do krytiny malá hlava 022812 pozink.2,5/32 kg 0,835 

    98,1875*0,00850 0,835 

24 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 1,441 

 

 

S: 002 Rezidence Smíchovská 
O: SO05 Stavba bytového domu 
R: 002 Plochá střecha lepená fólie- varianta II. 

P.č
. 

Číslo 
položky 

Název položky MJ množství 

Díl: 712 Živičné krytiny     
1 712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP m2 354,820 

    
((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73)) 354,820 

2 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 354,820 

    
((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73)) 354,820 

3 712371801 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC bodově přilepenou m2 114,830 

    (0,033489*3,14*1092) 114,830 

4 71238     Svaření pásů fólie m     141,800 

    (10,5*2+6,6+10,7*3+4*2+10,5*4+10,7*3) 141,800 

5 712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 354,820 

    
((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73)) 354,820 

6 11163230 Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 70,991 

    
(((10,5*6,6+10,7*7+10,5*7+10,7*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73))*1,05)*0,2 70,991 

7 
28322104.
A Fólie Fatrafol 810 V tl.1,5, š. 2000 mm střešní šedá m2 364,585 

    
((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73))*1,15 364,585 

8 28322104 FATRAPOL Límec 13 ks     1147,000 

    1092*1,05 1146,600 

    +0,4 0,400 

    1092*1,05 1146,600 
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    +0,4 0,400 

13 311001 Univerzální teleskop NYLON pro WBT kus 1147,000 

    1092*1,05 1146,600 

    0,4 0,400 

14 62832914 Elastobit GG 40 m2    414,595 

    
(((10,5*6,6+10,7*7+10,5*7+10,7*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,86+0,73))*1,15) 414,595 

15 693 70592 Geotextílie Fatratex S m2    369,285 

    
(((10,5*6,6+10,7*7+10,5*7+10,7*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73)))*1,05 369,285 

16 998712203 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 2625,399 

Díl: 713 Izolace tepelné     
17 713131163 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, beton m2 73,040 

    (((6,6+6,7+7+6,85)*2)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3)))*0,41 38,950 

    (((6,6+6,7+7+6,85)*2)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3))+(0,15*16))*0,35 34,090 

18 71314     Izolace tepelná lepená do pruhů therm m2    289,720 

    ((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-(2*1,5*2)) 289,720 

19 713141125 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 561,820 

    
((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-
(2*1,5*2))+((10,5+6,6+10,7+7+10,5+7+10,7+7)*(0,2+0,73)) 354,820 

    344*0,5 172,000 

    70*0,5 35,000 

20 28375971 Deska  RIGIPS  EPS 100 S Stabil m3 52,921 

    (((10,6*6,7+10,7*7+10,6*7+10,8*7)-(2*1,5*2))*1,05)*0,1 30,421 

    (170*0,09)+(40*0,18) 22,500 

21 28375971 Deska  RIGIPS  EPS 100 S Stabil m3 2,792 

    
((((6,6+6,7+7+6,85)*2)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3))+(0,15*16))*0,34*1,
05)*0,02*1,05 0,730 

    
((((6,6+6,7+7+6,85)*2*1,05)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3)*1,05))*0,40)*0,
05*1,05 2,062 

22 28375972 Spádový klín RIGIPS  EPS 100 S Stabil m3 20,605 

    ((((7*7)-(0,3*3,4))*(0,04+0,13))/2)*1,05 4,282 

    (((((6,6*3)-(2*1,5))+(3,6*6,7)+(7*4)+(3,6*0,5)+(7,5*3))*(0,11+0,04))/2)*1,05 7,341 

    ((((7*3)+(3*6,5)+(10,7*3)+((7*3)-(2*1,5)))*(0,11+0,04))/2)*1,05 7,135 

    ((((7*1)+(1*9,5)+(10,7*0,6)+(6,4*1))*(0,06)))*1,05 1,847 

Díl: 764 Konstrukce klempířské     
29 712378003 Atiková okapnice FATRANYL RŠ 250 mm m 98,188 

    ((6,6+6,7+7+6,85)*2*1,05)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3)*1,05) 98,188 

30 712378005 Stěnová lišta tmelící FATRANYL RŠ 70 mm m 14,700 

    ((2*1,5+2*2)*2)*1,05 14,700 

31 712378006 Rohová lišta vnější FATRANYL RŠ 100 mm m 98,188 

    ((6,6+6,7+7+6,85)*2*1,05)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3)*1,05) 98,188 

32 712378007 Rohová lišta vnitřní FATRANYL RŠ 100 mm m 98,188 

    ((6,6+6,7+7+6,85)*2*1,05)+((10,5+10,7)+(3,35*3)+(3,15*3)*1,05) 98,188 
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S: 002 Rezidence Smíchovská 
O: SO05 Stavba bytového domu 
R: 003 Fasáda weber therm klasik 

P.č. Číslo 
položky 

Název položky MJ množství 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     
1 622300151 Montáž zakládací sady ETICS profil PVC  m 150,300 

    ((14,4*2)+11,7+11,7+28+(2*1)+(7*2)+14,4+26,1+13,6) 150,300 

2 622319132 Zatepl. Webertherm elastic, sokl, Perimetr 100 mm m2 81,540 

    (14,4+11,7+11,7+28+(2*1)+(7*2)+14,4+26,1+13,6)*0,6 81,540 

3 622319133 Zatepl. Webertherm klasik, fasáda, izolant 120 mm m2 1028,676 

    
(14,6*15,015)+(3*1,86)+(27,925*3,015)+(39,6*3)+(41,9*6)+(13,3*2,4)+(14,6
*12,015)+(27,925*3,015) 970,726 

    (39,6*3)+(41,9*6)+(13,3*2,4) 402,120 

    

-
((3,6*49)+(7*12)+(3*6)+(2,25*2)+(1,13*12)+(4,9*3)+(3,65*1)+(2,77*8)+(3,6*
2)) -344,170 

4 622319454 Zatepl.systém Webertherm klasik ,ostění EPS Greywall 40 mm m2 84,548 

    (2*0,6636)+1,4364 2,764 

    
(0,9408*49)+(1,2768*12)+(6*0,8448)+(2*0,3624)+(0,7872*12)+(3*1,1424)+
1,0248+(2*0,336)+(8*0,5196) 85,942 

    -4,1568 -4,157 

5 622319563 Zateplovací systém Weber, parapet, EPS tl. 30 mm m2 52,741 

    
((2,41*49)+(2,81*12)+(6*2,01)+(1,51*2)+(1,51*12)+(3*2,26)+2,26+(8*1,1)+(
2*1,11)+(2*1,71)+4,91)*0,26 55,484 

    -10,55*0,26 -2,743 

6 622391122 Příplatek za hmoždinky STR U 8 ks/m2 m2 169,690 

    169,69 169,690 

7 622391124 Příplatek za hmoždinky STR U 16 ks/m2 m2 191,100 

    191,10 191,100 

8 622391125 Příplatek za hmoždinky STR U 12 ks/m2 m2 165,000 

    165 165,000 

9 622432111 Omítka stěn dekorativní Terra-marmolit jemnozrnná m2 94,689 

    (((14,4*2)+11,7+11,7+28+(2*1)+(7*2)+14,4+26,1+13,6)*1,05)*0,6 94,689 

10 24616679 Nátěr egalizační weber.min AKR kg 324,033 

    
((14,6*15,015)+(3*1,86)+(27,925*3,015)+(39,6*3)+(41,9*6)+(13,3*2,4)+(14,
6*12,015))*0,3*1,05 279,258 

    (27,925*3,015)*0,3*1,05 26,521 

    ((39,6*3)+(41,9*6)+(13,3*2,4))*0,3*1,05 126,668 

    

-
((3,6*49)+(7*12)+(3*6)+(2,25*2)+(1,13*12)+(4,9*3)+(3,65*1)+(2,77*8)+(3,6*
2))*0,3*1,05 -108,414 

11 
283 
5024901 Spojka soklových lišt 3 cm ks     79,000 

    158/2 79,000 

12 28350216 Weber roh kombi PVC  ks     230,905 

    61,455+28,1+108,75+32,6 230,905 

13 28350217 Weber roh kombi PVC vnitřní ks     14,000 

    12+2 14,000 
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14 283502181 Profil zakládací Weber PVC 2,0 m se síťovinou m 157,815 

    ((14,4*2)+11,7+11,7+28+(2*1)+(7*2)+14,4+26,1+13,6)*1,05 157,815 

15 283502183 Profil okapní soklový Weber 10x15 se síťovinou m 157,815 

    ((14,4*2)+11,7+11,7+28+(2*1)+(7*2)+14,4+26,1+13,6)*1,05 157,815 

18 28376247 Deska fas. EPS s grafitem GreyWall 1000x500x120 mm m2 895,545 

    (-(165+31,07+60,92+29,31+69,8)+1209)*1,05 895,545 

19 
28376382.
A Deska polystyrén EPS PERIMETR 100 1250x600x100 mm m2 85,617 

    (14,4+11,7+11,7+28+(2*1)+(7*2)+14,4+26,1+13,6)*0,6*1,05 85,617 

20 
311735310
1 Ejotherm zátka EPS šedá kus 5750,000 

    (1336+4140)*1,05 5749,800 

    +0,2 0,200 

21 
311735310
2 Ejotherm zátka MW kus 4421,000 

    (2560+1650)*1,05 4420,500 

    +0,5 0,500 

22 31173531 
Hmoždinka zapouštěcí STR  U 2G 8/60U x 215 mm, hmoždinka 
talířová kus ####### 

    (169,69*8) 1357,520 

    191,10*(16/1,2) 2548,000 

    683,31*6 4099,860 

    165*(12/1,2) 1650,000 

    +31 31,000 

    485 485,000 

23 58556566 weber.pas silikon zrnitý 1,5 mm tenkovrstvá omítka kg 3053,000 

    (1209*2,5)*1,05 3173,625 

    -120,625 -120,625 

24 58556573 Podkladní nátěr weber.pas podklad UNI kg 3053,000 

    (1209*2,5)*1,05 3173,625 

    -120,625 -120,625 

25 58556573 Podkladní nátěr weber.pas podklad UNI MAR kg 228,501 

    (1209*0,18)*1,05 228,501 

26 58556581 Omítka střednězrnná dekorativní weber.pas marmolit kg 539,387 

    (85,617*1,05)*6 539,387 

27 58582145 weber.therm klasik lepicí a stěrková hmota kg 8886,150 

    (1209*1,05)*7 8886,150 

28 63127202 Tkanina skleněná Weber R 117 145g/m2 šířka 110 cm m2 1269,450 

    1209*1,05 1269,450 

29 63127202 Weber armovací roh skelné tkaniny  ks     375,000 

30 63151386 Deska izolační ISOVER MULTIMAX 30  tl. 120 mm m2 373,905 

    (165+31,07+60,92+29,31+69,8)*1,05 373,905 
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1) Obecné informace o stavb ě a procesu 

1.1)  Obecné informace o stavb ě 

Název stavby: Bytový dům rezidence Smíchovská 

Místo stavby: Praha- městská část Smíchov 

Zhotovitel: Best Invest s.r.o. 

Velikost stavby: 645 m2 

Velikost staveniště: 1 208 m2 

Náročnost stavby: nenáročná  

Druh stavby: novostavba 

Účel stavby: bytový dům 

Dělení stavby na objekty: stavba se nebude dělit 

Umístnění stavby: stavba volně stojící 

Terén: mírně svažitý 

Počet podlaží: 5 

Počet parkovacích míst: - uvnitř objektu 12 

 - podél venkovních komunikací 2 

Funkční členění objektu: 

1.PP – Obytně technické podlaží bytová jednotka, sklepní prostory, 

technické zázemí objektu, parkovací 

stání 

1.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

  schodištěm a výtahem, technická  

  místnost 

2.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

 schodištěm a výtahem 

3.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

 schodištěm a výtahem 

4.NP – Obytné podlaží dvě bytové jednotky, chodby se  

 schodištěm a výtahem  

Založení objektu je na průběžných monolitických betonových pásech. 

Základová spára se nachází v hloubce -4,05 m. Svislé nosné konstrukce podzemního 

podlaží tvoří betonové tvárnice POSTA 300 B tl. 300 mm, pilíře a sloupy jsou 

monolitické železobetonové. Svislé nosné konstrukce zbývajících podlaží jsou tvořeny 

z pórobetonových tvárnic YTONG P4-500 tl. 300 mm. Stropní konstrukce všech 
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podlaží jsou navrženy jednotně jako nosníkové vložkové stropy systému YTONG 

s betonovou zálivkou, celkové tl. 260 mm. Zastřešení objektu je provedeno 

jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Tříramenné schodiště 

jsou železobetonové prefabrikované. Rampa pro vozidla je monolitická 

železobetonová. Výtahy jsou s ocelovou nosnou konstrukcí s prosklením bez 

strojovny. Obvodový plášť se skládá z kontaktního zateplovacího systému WEBER 

THERM KLASIK. Okna a dveře jsou navržena z dřevěných profilů se zasklením 

dvojsklem.  

1.2)  Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zpracovává pro provádění ploché jednoplášťové 

střechy v klasickém pořadí vrstev. Spádová vrstva je vytvořena mokrým procesem 

z Porimentu PS, tepelná izolace z pěnového skla je kotvena horkým asfaltem. 

Asfaltové pásy budou kotveny natavením. Střešní vpusti jsou dvoustěnné konstrukce  

z polyamidu PA 6 s integrovanou bitumenovou manžetou, s ochranným košem. Vpusti 

jsou doplněny nástavcem TWN s integrovanou bitumenovou manžetou. 

Konstrukce střechy se rozdělí na 4 úseky. Na každém úseku bude probíhat 

přejímka jednotlivých prací.  

 

Obr. 4.1 Rozdělení střešní konstrukce na 4 pracovní úseky 

Skladba střešní konstrukce se skládá z: 

o Elastek 40 Special Dekor SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože, podélně vyztužený skleněnými vlákny a s břidličným 

posypem 
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o Glastek 40 Special Mineral SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou 

ze skleněné tkaniny 

o Horký asfalt AOSI 85/25 

o Foamglas T4+ desky z pěnového skla 

o Horký asfalt AOSI 85/25 

o PS500 Cementová litá pěna s polystyrénem 

o Nadbetonávka stropu C20/25 

o Vložkový strop Ytong 

o Vnitřní omítka Hebel 

 

Obr. 4.2 Detail skladby ploché jednoplášťové střechy 

2) Materiál 

2.1)  Technické parametry použitých materiál ů 

-      Poriment PS  

Suchá objemová hmotnost  500 kg/m3 

Mokrá objemová hmotnost 600-660 kg/m3 

Pevnost v tlaku 0,5 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu 0,2 MPa 

Součinitel tepelné vodivosti deklarovaný  λd 0,114 W/mK 

Přirozená vlhkost  6-12 % 

Faktor difúzního odporu µd 25 

Volné smrštění ε1 0,33 mm/m  

- Foamglas T4+ 

Objemová hmotnost 120 kg/m3 
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Součinitel tepelné vodivosti deklarovaný λd 0,041 W/mK 

Pevnost v tlaku 0,7 MPa 

Pevnost v ohybu 0,4 MPa 

Koeficient tepelné roztažnosti 9*10-6 

Faktor difúzního odporu µ 70 000 

- Glastek 40 Special Mineral 

Tažnost podélně i příčně 12%  

Odolnost proti nárazu při 23°C 10 mm  

Pevnost spoje podélně 1400 N/50 mm 

 Příčně 1600 N/50 mm 

Faktor difúzního odporu µ 30 000 

- Elastek 40 Special Dekor 

Tažnost podélně i příčně 35%  

Odolnost proti nárazu 20 mm 

2.2)  Spot řeba materiál ů 

Materiál číslo 
výrobku J. vým ěra 

spot řeba 
J/                 

vým ěru 
Ztratné  spot řeba 

celkem 
Velikost 
balení 

Počet 
balení 

Elastek 40 special dekor 1010151100 m2 360 1 54 414 
7,5 

m2/role 55,2 

Glastek 40 Special 
Mineral 

1010151880 m2 360 1 54 414 7,5 
m2/role 

55,2 

Horký asfalt AOSI 85/25  
Lepení a vyplnění spár  

85/25 PO 
PARAMO m2 

360 

5 

18 

1890 

49 kg 54 
Horký asfalt AOSI 85/25  
Zatření horního povrchu 2 756 

Horký asfalt AOSI 85/25 
lepení na atiku a vyplnění 
spár 

60 5 3 317 

49 kg 10 

Horký asfalt AOSI 85/25 
zatření horního povrchu 
atiky 

77 2 4 162 

FOAMGLAS® T4 , tl. 130 
mm 

T4+ 0,6x0,45 

m2 

290 

1 

15 305 1,08 m2 282 

FOAMGLAS® T4 , tl. 60 
mm 

T4+ 0,3x0,45 
41 2 43 1,62 m2 27 

FOAMGLAS® T4 , tl. 30 
mm 

36 2 38 4,32 m2 23 

FOAMGLAS® T4 tl. 50 
mm pro náběhové klíny 

T4+ 0,6x0,45 m 98 0,09255 1 10 10 1 

Dekrpimer 2230101073 m2 360 0,2 18 76 25 kg 3,024 

Poriment  PS 500 m2 290 1 15 305 - 309 
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Vpusť TOPWET 
s integrovanou 
bitumenovou manžetou  

TW 125 BIT 
S 

ks - - - 2 1 2 

Nástavec TWN 
s bitumenovou manžetou  

TWN v220 
BIT ks - - - 2 1 2 

Chrlič kulatý TOPWET 
s manžetou bitumenovou 

TWC  75 BIT ks - - - 2 1 2 

Asfaltový střešní tmel 
BORNIT 
Bitumendachspachtel 

  kg 6 -     320 ml                   
/kartuše 

  

Plech pozinkovaný tl1 mm   m 95 0,00314 5 0,31 - 0,31 

Tabule Rheinzink leskle 
válcovaná WB 

  m 95 0,066 5 6,60 - 6,60 

Svitek Rheinzik světle 
válcovaný 

  m 95 4,245 5 424,50 - 424,50 

Hřebík do krytiny malá 
hlava pozink. 2,5/32 

  m 95 0,0085 5 0,85 - 0,85 

Tab. 4.1 Spotřeba materiálu var.I 

2.3)   Procenta ztratného 

Materiál [%] 
Elastek 40 special dekor 15 

Glastek 40 Special Mineral 15 

Horký asfalt AOSI 85/25 5 

FOAMGLAS® T4+ 5 

Dekprimer 5 

Poriment PS 5 

Tab. 4.2 Procenta ztratného var.I 

2.4)  Primární doprava 

Doprava Porimentu PS bude zajištěna autodomíchávačem z TBG betonárny, 

vzdálené 15 km a uložena do Aeronicer II, kde se smíchá s polystyrénem. Zařízení  

je schopné vytlačit směs do výšky 100m a vzdálenosti 200m. Doprava ostatního 

materiálu bude valníkem Tatra T810-1R1R26/351 s mechanickou rukou. Materiál musí 

být na vozidle zajištěn proti poškození a sesypání při přepravě, palety musí být 

uchyceny mechanickým popruhem. Asfaltové pásy musí být přepravovány v rolích 

postavených na výšku. Veškerý materiál přejímá zodpovědná a prověřená osoba, která 

provede kontrolu přejímky materiálu – viz. bod Jakost a kontrola kvality. 
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2.5)  Sekundární doprava 

Poriment PS se čerpá přímo výrobním zařízením Aeronicer II. V místě ukládky  

se materiál rozlévá gumovými hadicemi o průměru 50 mm. Vertikální doprava 

materiálu je zajištěna stavební výtahem GEDA 500Z/ZP, který slouží i pro přepravu 

pracovníků. Pro horizontální dopravu bude sloužit paletový vozík delta Lift BFB. Horký 

asfalt přepravujeme na místo určení konví. 

2.6) Skladování 

Materiál bude uskladněn v prostoru podzemních garáží a v skladovacích 

buňkách. Hydroizolační pásy budou uskladněny v skladovacích kontejnerech  

na paletách, ve svislé poloze. Nesmí být skladovány na přímém slunečním světle. 

V místě uložení se bude nacházet vždy hasicí přístroj. V buňkách ve kterých jsou pásy 

uskladněny, se nesmí nacházet žádné jiné stavební materiály. 

3) Převzetí pracovišt ě 

Předání se musí účastnit technický dozor investora, zhotovil etapy  

a stavbyvedoucí. Provede se zápis do stavebního deníku a podpis všech 

zúčastněných. 

Stropní konstrukce, na kterou se budou jednotlivé vrstvy střešního pláště 

ukládat, a atika musí být dostatečně vyzrálé a únosné. Toho by mělo být dosaženo  

po ukončení technologické přestávky stropní konstrukce a atiky. Povrch spádové vrstvy 

musí být pro pokládku tepelné izolace rovinný, max. 5mm/1m, suchý a čistý. Rovinnost 

podkladů asfaltových pasů musí být maximálně 5mm/2m. Podkladem pro natavování  

je i první pás souvrství. Dále musí být podklad bez hran a ostrých výstupků nesmí 

sprašovat, musí být odstraněné volné úlomky a další nečistoty. Pokládku vrstev 

střešního pláště nelze realizovat na nevyzrálou a neúnosnou stropní konstrukci, atiku. 

Dále musí být dokončena výtahová šachta a vyvedeny veškeré instalace, které  

je potřeba vyvést nad střešní rovinu. 
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4) Pracovní podmínky 

4.1)  Obecné pracovní podmínky 

Poriment 

Při teplém slunečném prostředí nad +25˚ C se tři dny od uložení Poriment 

ošetřuje kropením vodou. S ošetřováním se začíná po dosažení pochozích pevností. 

Pokud teplota klesne pod +5°C, nedoporučuje se Poriment  ukládat.  

Dekprimer 

Zpracovávat za suchého počasí při teplotě podkladu min +5°C a maximální teplotě 

+25°C. 

Asfaltové pásy  

Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pásu nesmí klesnout pod 

+5°C.  

Při dešti, sněžení, námrazy, při silném větru a za přímého slunečního záření se práce 

nesmí provádět. Doporučená nejvyšší teplota ve stínu je +25°C. 

4.2)  Vybavenost staveništ ě 

Na staveniště se nachází buňka ZRUP se sprchou, umyvadlem a WC, 

napojená na staveništní stoku, další tři sloužící jako šatny pro zaměstnance stavby, 

jedna sloužící jako kancelář. Skladovací buňky slouží pro potřeby skladování materiálu, 

nářadí a pomůcek. V každé skladovací (v šatně a sprše nemá opodstatnění) buňce se 

nachází hasicí přístroj. Pro účely stavby jsou vybudovány přípojky inženýrských sítí. 

Napojení el. pro ZS bude z hlavního rozvaděče stavby a vody z vodoměrné šachty. 

4.3)  Instruktáž pracovník ů 

Pracovníci jsou povinni: dodržovat předepsanou technologii provádění, 

pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení  

a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, dodržovat 

upozornění a pokyny pracovníků pověřených řízením prací a dozorem  

v daném prostoru, provádět práci na určeném pracovišti a nevzdalovat  

se z něho bez souhlasu odpovědného pracovníka, odchod z pracoviště hlásit 

odpovědnému pracovníkovi. V místech uskladnění propanbutanových lahví, 
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asfaltových pásu a jejich okolí platí přísný zákaz kouření, stejně tak jako na celém 

staveništi. PB lahve musí být skladovány samostatně, nesmí zůstat bez dozoru. 

Obsluha stavebních strojů musí doložit záznamy ze školení  

a přezkoušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce, průkaz o oprávnění obsluhovat 

daný stroj, provozní deník, revizní knihu stroje a technickou dokumentaci. 

Stavbyvedoucí musí doložit záznam o proškolení 

5) Personální obsazení 

5.1)  Složení pracovní čety 

Profese po čet kvalifikace zodpov ědnost 

Vedoucí čety 1 vyučený izolatér 
řízení odborných prací, 
provádění kontrol, přejímka 
provedených prací 

Izolatér 3 
Platné osvědčení k 
provádění hydroizolací 

vlastní kladení a spojování 
izolací 

Klempíř 2 
Platné osvědčení 
k provádění systému 
Rheinzink 

vlastní provádění oplechování 
Rheinzink 

Pomocní 
pracovníci 

4 bez zvláštních požadavků 
přeprava a manipulace s 
materiálem 

Tab. 4.3 Pracovní četa var.I 

5.2)  Ochranné pom ůcky 

Přilba, obuv se zpevněnou podrážkou a pevnou špičkou, pracovní rukavice 

(umožňuje-li to prováděná činnost), svářečské brýle a rukavice, ochranné brýle s UV 

filtrem, úvazy, hasicí přístroje. 

6) Stroje a mechanismy 

6.1)  Hořák s propan butanovou lahví na kole čkách 

PB HOŘÁK 55/550/35 kW, délka hadice 5m + propan butanová hadice délky 20 

m. Propan butanová láhev 33 kg, odpaří asi 0,6 kg plynu za hodinu při nárazovém 

odběru s trváním 20 minut 
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6.2) Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

Nosnost výtahu: 850 kg (náklad) 500 kg (osoba) Maximální výška 100m 

Napájení 2,5 x 5 mm vidlice 16A (5ti kolíková) Jistič 16A Rozměr klece 160/140/110 

cm (d/š/v)zastavěná ploch 25 x 2m 

6.3)  Paletový vozík Detla Lift BFB 2,5t 

Výška zdvihu 115 mm, nosnost 2 500 kg, délka vidlic 1 150 mm, vlastní 

hmotnost 71 kg, rozstup vidliv vnitřní 200 mm, rozstup vidlic vnější 520 mm. Ovládání 

zdvihu ručně, s brzdou. 

6.4)  Valník Tatra T810-1R1R26/351  

Valník s mechanickou rukou 3t HIAB, nosnost max. 15,5 t 

6.5)  Ohřívač asfaltu Kipp 50 

Vnitřní objem 55 l, maximální naplnění asfaltem je 50 l, ohřátí asfaltu  

cca 100l/hodinu, hmotnost 3 kg. Hořák průměru 0,9 mm. 

6.6)  Proma pákové n ůžky na plech HS-10 

Délka nože 250 mm, kapacita plochý profil 70 x 5 mm, kapacita plechu tloušťka  

13 mm. 

6.7)  Drobné ru ční nářadí a pom ůcky 

Nivelační přístroj, tyč na rozvíjení pásů, nože na řezání, vodováha, metr, 

pěnové válečky, jehla na hydroizolaci, špachtle, ruční pilka, košťata, srovnávací lať.  

7) Pracovní postup 

o Provedeme očistění stropní konstrukce od nečistot, popř. vyrovnáme nerovnosti.  

o Rozdělíme si plochu střechy na čtyři úseky. 

o Podle výkresu ploché střechy si rozdělíme plochu na dilatační úseky pomocí 

dřevěných latí.  

Spádová vrstva 

o Vytýčíme a vyznačíme spád střešní roviny.  
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o Pracovníci Betonárny na místě smíchají přivezenou pěnu s polystyrénem 

v zařízení Aeronicer II. Následuje čerpání směsi na střechu, její rozlit hadicí  

o průměru 50 mm a srovnání do vytýčených spádů pomocí srovnávací latě. 

Další úprava není nutná, jelikož konzistence zaručuje nevystupující částice.  

o K udržení směsi na požadovaném místě v správné tloušťce se použije bednění 

z dřevěných latí.  

o Je potřeba, aby se po 3 dnech směs ošetřovala kropením vodou. 

o Následuje technologická přestávka 5 dní.  

Penetrace 

o Po dosažení pevnosti povrch očistíme od nečistot a mastnoty, popřípadě 

zarovnáme, kontrolujeme roviny spádů dle projektové dokumentace.  

o Nádobku s asfaltovou penetrační emulsí DEKPRIMER důkladně promícháme  

a následně naneseme pěnovým válečkem na silikátový podklad i na konstrukci 

atiky. Necháme zaschnout při technologické přestávce 24 h. 

Osazení st řešní vpusti 

o Ve vzdálenosti 0,5 m od vpusti musí být spád min. 3-4 cm na 1m.  

o Před pokládkou tepelné izolace se osadí tělo vpusti na napenetrovaný podklad 

spádové vrstvy, bez ochranného koše. Osadí se nástavec TWN a spoj se utěsní 

pomocí těsnícího kroužku usazeného pod přírubou. 

o Vlivem horkého asfaltu dojde k ukotvení manžety vpusti. 

o Po položení hydroizolace se Ukotví mechanicky nástavec pomocí 3 ks šroubů 

s přítlačnými podložkami a zároveň i vpusť.   

o Při natavování asfaltového pásu dojde ke spojení manžety s izolací. Postupujeme  

dle bodu Provedení u střešního vtoku. 

Pokládka tepeln ě-izolační vrstvy 

o Začneme rozlévat horký asfalt, do kterého ukládáme desky pěnového skla  

a to vždy na vazbu v řadách dle kladečského plánu (viz příloha A.2 Kladečský plán 

desek Foamglas).  

o Posunutím a zatlačením desky v asfaltovém loži se asfalt vytlačí a celoplošně  

se tak slepí spáry mezi deskami.  

o Část asfaltu musí být vytlačena až na horní povrch desky.   

o Přebytečný asfalt rozetřeme po povrchu desek a doplníme další vrstvou horkého 

asfaltu tak, aby vznikla 2 mm souvrství vrstva asfaltu.  
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o Spáry musí být přímé, šířky 1 až 2 mm 

o Řady desek podél atiky pokládáme nakonec. 

Tepelná izolace atiky 

o Na svislou část atiky bude použita izolace FOAMGLAS T4+ tl. 80 mm, připevněná 

pomocí asfaltového lepidla, nanesením terčů na desky.  

o Na vodorovnou část atiky se použije izolace FOAMGLAS T4+ tl. 30 mm 

připevněná stejně jako svislá.  

Natavování hydroizola čních pás ů první vrstvy 

o Pásy klademe po směru toku vody, na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány  

a styk bočního a čelního spoje měl tvar T. Přesah v podélném i čelním spoji je 100 

mm.   

o Spoje druhé vrstvy nesmí ležet na stejném místě jako spodní spoj- posun 

minimálně o 1 m. 

o Nejprve natavíme Glastek 40 special mineral. Pás navineme na ocelovou trubku 

průměru 60 mm a o 50 mm kratší než je šířka role. Natavovanou část posouváme  

a přitlačujeme nohou.  

o Nahřátí musí být intenzivní a co nejkratší. U spojů necháme okraj pásu 

nenatavený. 

o Spoje natavujeme až na konec po natavení plochy celého pásu.  

o Při provádění na stěnu jsou jednotlivé přířezy zkráceny o část „koruna atiky“  

a přířezy aplikované na atiku jsou vypuštěné. 

 
Obr. 4.4 Kladení asfaltových pásů 

Natavení na atiku 

o Pod pásy se vloží po celém obvodu klín, který zajistí přechod z vodorovné  

na svislou plochu.  
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o Vyznačíme si na vodorovné ploše pomocí šňůry čáru vzdálenou 80 mm  

od atikového klínu.  

o U druhé vrstvy bude tato vzdálenost 160 mm. Odtud začneme s natavováním pásu 

– vždy směrem odspoda nahoru. Na koruně atiky natavujeme pásy na celou 

plochu.  

Opracování vnit řního koutu  

o Do koutu se nataví přířez univerzální tvarovka 1, na svislou hranu koutu a atiku 

přířez univerzální tvarovka 2, dbáme na dodržení přesahu 30 mm! 

o Na koruně atiky se do koutu nataví čtverec koutová tvarovka 2, nastřižený růžek  

se přihne do svislé části koutu. 

o Přířezy pásu bez posypu koutová tvarovka 1a a 1b se natavují v koutu na svislou  

a vodorovnou plochu podkladní konstrukce. Pás se nesmí natavit na vložený 

atikový klín. Na koruně atiky se pás nataví na celou plochu. V ploše musí být 

dodržen přesah 80 mm. 

o Z plochy se přivede až k hraně náběhového klínu pás s posypem. 

o Do koutu se nataví přířez univerzální tvarovka 3, před položení je nutné provést 

přípravu na kvalitní natavení na již provedeném pásu s posypem, na svislou hranu 

a atiku se nataví univerzální tvarovka 4, dbáme na dodržení přesahu 30 mm. 

o Na atiku se nataví koutová tvarovka 3. 

o Nakonec se v koutě nataví přířezy koutová tvarovka 4a a 4b.  

o  

Obr. 4.5 Koutová tvarovka pro opracování koutu- s posypem 
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Obr. 4.6 Tvarovky pro opracování koutu- bez posypu, a koruna atiky 

Opracování vn ějšího rohu  

o Na roh natavíme přířez univerzální tvarovku 1, na hranu rohu a atiku natavíme 

univerzální tvarovku 2. Netavíme na náběhový klín. U přířezů je nutné dodržet 

překrytí do plochy 80 mm a vzájemný přesah 30 mm. 

o Z každé strany natavíme přířezy rohová tvarovka 1a a 1b.  

o Na roh natavíme přířez univerzální tvarovka 3. 

o Na roh a na korunu atiky natavíme přířez univerzální tvarovka 4, dbáme  

na dodržení přesahu 30 mm při napojování. 

o Na atiku natavíme čtvercový přířez. 

Na závěr v detailu natavíme přířezy s posypem rohová tvarovka 2a a 2b. 
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Obr. 4.7 Tvarovky pro opracování rohu 
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Provedení u st řešního vtoku 

o Vtok musíme snížit o 20 mm oproti ploše hydroizolace. 

o Na integrovaný asfaltový límec tvarovky vtoku natavujeme pás z plochy přímo. 

Prostupující kruhové konstrukce 

o Spodní pás hydroizolaci v pruhu s prostupem ukončíme asi 100 mm za prostupem.  

Ten nařízneme v ose prostupu a vyřízneme co nejtěsněji tvar prostupu. Poté  

jej natavíme. Pokračování pásu natavíme s překrytím 10 cm- začínáme  

u prostupu. 

o Vrchní pás hydroizolaci natavujeme stejně, jen postupujeme z druhé strany.  

o Z vrchního pásu vytvoříme kalhotky, kde délka = obvod prostupu + 100 mm, výška 

min. 250 mm. Kalhotky natavíme na svislo a vodorovnou část. Svislou po natavení 

stáhneme nerezovou objímkou, vrcholy naříznutí kalhotek se dotmelí asfaltovým 

tmelem.  

o Z vrchního pásu vyřízneme mezikruží široké min. 300 mm, které nasuneme  

na prostupující konstrukci a celoplošně natavíme na vodorovnou plochu. 

 

 

Obr. 4.8 Postup natavování asfaltových pásů ve vrstvách u prostupu a princip 

„kalhotek“ 

Pokládka druhé vrstvy hydroizolace 

o Pravidla pro spojování další vrstvy asfaltového pásu jsou stejné jako výše 

uvedené. 

o Před pokládkou další vrstvy hydroizolačního pásu provedeme kontrolu těsnosti 

spojů, natavení pásu, správného osazení první vrstvy pásu u prostupů a v rozích.  

o Dle výše uvedeného postupu natavíme i druhý pás Elastek 40 special dekor. Spoje 

natavíme opět až nakonec a návalek zasypeme, před vychladnutím, břidličným 
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posypem. V rozích a v místech prostupů pokračujeme dle výše uvedeného pokynu  

pro druhou vrstvu. 

o Opět provedeme kontrolu těsnosti spojů, natavení pásu, správné provedení 

detailů.  

8) Jakost a kontrola kvality 

8.1)  Vstupní kontrola 

Kontrolujeme provedení a vyzrálost stropní konstrukce, konstrukce atiky. Dále 

kontrolujeme, zda stávající stav konstrukcí odpovídá projektové dokumentaci, zejména 

se zaměříme na prostupy stropní konstrukcí. Množství a druh doplňkového materiálu 

musí odpovídat výpisu prvků. Kontrolujeme také funkčnost, použitelnost a údržbu 

strojů. 

Poriment 

Množství a druh porimentu musí odpovídat požadavkům projektové 

dokumentace a objednávce, technickému listu.  

Dekprimer 

Kontrolujeme množství a druh penetrační emulze, dle projektu, technickému 

listu. Nádoby nesmí být otevřené.  

Horký asfalt AOSI 

Druh a množství musí odpovídat objednávce a technickému listu výrobce.  

Tepelná izolace FOAMGLAS 

Přivezené desky nesmí být nijak poničené. Druh a množství musí odpovídat 

objednanému typu a technickému listu výrobce.  

Asfaltové pásy 

Kontrolujeme kvalitu, druh, množství, polohu, v jaké jsou přepravovány,  

zda pásy nejsou polámané, nemají poničené konce, jestli typ pásu odpovídá 

objednanému typu a technickému listu výrobce. 

8.2)  Meziopera ční kontrola 

  Střešní konstrukce je rozdělena na 4 úseky (viz. bod 1.2. Obecné informace  

o procesu), po kterých provádíme přejímku prací. Po převzetí provedených prací, 
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může další pracovní četa přejít na provádění následující vrstvy v konstrukci střechy.  

U všech vrstev průběžně kontrolujeme sklon, tloušťky a pořadí, které musí odpovídat 

projektové dokumentaci. 

Poriment 

  Při přejímce provedeme kontrolu konzistence a vytvoříme zkušební tělesa. 

Kontrolujeme výšku ukládání (max. 0,2 m), vyzrálost Porimentu po technologické 

přestávce.  

Dekprimer 

Penetrovaný povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. 

Pokud ne, musí se tyto odstranit. Před nanášením penetračního přípravku ověříme  

na malé ploše, zda povrch umožňuje vytvoření souvislé vrstvy Dekprimeru.  

Tepelná izolace FOAMGLAS  

  Kontrolujeme, zda desky Foamglas jsou překryty na vazbu, kontrolujeme 

spojitost vrstvy asfaltu AOSI na ploše desek. Asfalt by měl vytvořit vrstvu min. 2 mm 

silnou.  

Asfaltové pásy Glastek 40 Special Mineral 

 Rovinnost podkladu před pokládkou hydroizolace by měla být 5mm/2m . 

Kontrolujeme velikost přesahů a provázanost, dodržování postupu natavování, nesmí 

dojít k obnažení vložky ani vzniku puchýřů a bublin, a správnost provedení okolo 

prostupů a v rozích.  Vizuálně kontrolujeme záteky – spoj není hladký, následuje 

oprava. Před položením druhé vrstvy pásu kontrolujeme rovinnost a odstraňujeme 

případné nečistoty. Provede zkoušku vodotěsnost spojů asfaltového pásu první vrstvy 

– izolační jehlou nesmíme zaběhnout do prostoru spoje, pokud tomu tak je, spoj je 

špatně proveden.  

 Tyto kritéria platí i pro pokládku druhé vrstvy, přičemž podkladem, splňující 

kritérium rovinnosti 5mm/2m je spodní asfaltový pás. 

 Dále taky průběžně kontrolujeme nošení ochranných pomůcek a dodržování všech 

pokynů postupu práce a podmínek prostředí. Vše se průběžně zapisuje do stavebního 

deníku.   
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8.3)  Výstupní kontrola 

Asfaltové pásy Elastek 40 Special Dekor 

Kontrolujeme spojení pásů mezi sebou a k podkladu. Velikost překrytí 

zkontrolujeme namátkovým proříznutím spoje pásu nebo přeměřením viditelné části 

pásu a dopočítáním velikosti překrytí z rozměru pásu. Kontrolu správnosti natavení 

provedeme vizuálně – nesmí dojít k obnažení vložky ani vzniku puchýřů a bublin. 

Provede se kontrola těsnosti spojů dle výše uvedeného postupu. Dále provedeme 

vizuální kontrolu, zda nedošlo k porušení pásu pohybem osob a materiálu po jeho 

ploše. Výsledný stav musí odpovídat projektové dokumentaci. Po provedení 

hydroizolace se udělá ještě kontrola při přejímce hydroizolace (neporušenost 

hydroizolace v ploše a provedení svarů) za účasti technického dozoru investora  

a dodavatele, která se zapíše do stavebního deníku. Pořídíme fotodokumentaci 

výsledného stavu izolace. 

Na vpustích musí být osazeny ochranné koše. Dále kontrolujeme počet  

a polohu větracích komínků.  

Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu 

řízení certifikáty o shodě od dodavatelů. 

9) Bezpečnost a ochrana p ři práci BOZP  

Všichni zaměstnanci musí být před započetím prací obeznámeni a proškoleni  

v oblasti bezpečnosti práce, pohybu na staveništi, manipulaci s nářadím, strojními 

zařízeními. Odbornou práci mohou vykonávat pouze kvalifikovaní proškolení pracovníci 

s platným osvědčením a odborné firmy. Osoby bez proškolení nemohou vykonávat 

žádnou činnost. Dodavatel stavby musí zajistit, aby materiál a prostředky používané  

na stavbě byly platně certifikované. Dále je nutné dodržovat požadavky, nařízení, 

technologické a technické předpisy, ustanovení ČSN a podnikové normy. Z hlediska 

BOZP jsou nejdůležitější zajištění pracovníků a materiálu proti pádu, proti propadnutí, 

zajištění pod místem práce a svařování. Všechny stavební práce se musí řídit  

dle následujících zákonných ustanovení a nařízení: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č, 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  

do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na osobní ochranné prostředky 

• Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na jednoduché tlakové nádoby 

• Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování   

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanový způsob evidence, hlášení  

a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• Příloha č. 5 NV 591/2006 Sb. Rizikové práce –  Z hlediska BOZP je nutno 

zejména zajistit  dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. práce: 5.- Práce, při kterých 

hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

Podrobně se BOZP, vznikem a omezení rizik zabývá  kapitola  Bezpečnost  

a ochrana zdraví při práci             

10) Ekologie- vliv na životní prost ředí, nakládání 
s odpady 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Ve výkresu staveniště jsou 

zakomponovány kontejnery na odpad, u každého z nich bude umístěn hasicí přístroj. 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky 

č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Katalog odpadů: 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 



61 
 

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

17 01 01  Beton 

03 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O 

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

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly O 

16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie 

20 03 Ostatní komunální odpady 
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1) Obecné informace o stavb ě a procesu 

1.1) Obecné informace o stavb ě 

Název stavby: Bytový dům rezidence Smíchovská 

Místo stavby: Praha- městská část Smíchov 

Zhotovitel: Best Invest s.r.o. 

Velikost stavby: 645 m2 

Velikost staveniště: 1 208 m2 

Náročnost stavby: nenáročná  

Druh stavby: novostavba 

Účel stavby: bytový dům 

Dělení stavby na objekty: stavba se nebude dělit 

Umístnění stavby: stavba volně stojící 

Terén: mírně svažitý 

Počet podlaží: 5 

Počet parkovacích míst: - uvnitř objektu 12 

 - podél venkovních komunikací 2 

Funkční členění objektu: 

1.PP – Obytně technické podlaží bytová jednotka, sklepní prostory, 

technické zázemí objektu, parkovací 

stání 

1.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

  schodištěm a výtahem, technická  

  místnost 

2.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

 schodištěm a výtahem 

3.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

 schodištěm a výtahem 

4.NP – Obytné podlaží dvě bytové jednotky, chodby se  

 schodištěm a výtahem  

Založení objektu je na průběžných monolitických betonových pásech. 

Základová spára se nachází v hloubce -4,05 m. Svislé nosné konstrukce podzemního 

podlaží tvoří betonové tvárnice POSTA 300 B tl. 300 mm, pilíře a sloupy jsou 

monolitické železobetonové. Svislé nosné konstrukce zbývajících podlaží jsou tvořeny 
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z pórobetonových tvárnic YTONG P4-500. Stropní konstrukce všech podlaží jsou 

navrženy jednotně jako nosníkové vložkové stropy systému YTONG s betonovou 

zálivkou. Zastření objektu je provedeno jednoplášťovou plochou střechou.  

Tříramenné schodiště jsou železobetonové prefabrikované. Rampa pro vozidla  

je monolitická železobetonová. Výtahy jsou s ocelovou nosnou konstrukcí 

s prosklením bez strojovny. Obvodový plášť se skládá z kontaktního zateplovacího 

systému WEBER THERM KLASIK. Okna a dveře jsou navržena z dřevěných profilů 

se zasklením dvojsklem.  

1.2) Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zpracovává pro provádění ploché jednoplášťové 

střechy v klasickém pořadí vrstev. Spádová vrstva je vytvořena tepelně izolačními klíny 

z EPS, které jsou kotveny mechanicky. Hydroizolaci tvoří foliový systém přitížený 

praným říčním kamenivem. Pojistná hydroizolaci je z modifikovaného asfaltu 

nataveného bodově přes šablonu volně položeného perforovaného pásu  

na napenetrovaný podklad. Střešní vpusti jsou dvoustěnné konstrukce z polyamidu PA 

6 s integrovanou bitumenovou manžetou, s ochranným košem. Vpusti jsou doplněny 

nástavcem TWN s integrovanou PVC manžetou. 

Konstrukce střechy se rozdělí na 4 úseky. Na každém úseku bude probíhat 

přejímka jednotlivých prací.  

 
 

Obr. 4.1 Rozdělení střešní konstrukce na 4 pracovní úseky 
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Skladba střešní konstrukce se skládá z: 

o Fatratex 500 ochranná textilie 

o FATRAFOL 810 mechanicky kotvená hydroizolační folie 

o Fatratex 300 separační folie 

o Spádové klíny EPS rigips 

o EPS 100 S Stabil rigips 

o Elastobit GG 40 SBS modifikovaný asfalt s nosnou vložkou ze sklené tkaniny 

o Dekprimer  penetrační emulze 

o Nadbetonávka stropu C20/25 

o Vložkový strop Ytong  

o Vnitřní omítka  

 

Obr. 4.9 Detail skladby ploché jednoplášťové střechy 

2) Materiál 

2.1) Technické parametry použitých materiál ů 

-      Fatratex 300  

Plošná hmotnost  300 g/m2 

Tažnost  MD 125 % (±30%) 

 CMD 110 % (±30%) 

Odolnost proti dynamickému protržení 7 mm (+5 mm) 

Odolnost proti statickému protržení 3,1 kN (-1,0kN) 

Propustnost kolmo k rovině vody 6,4 . 10-2 m/s 

Charakteristická velikost otvorů 101 µm (±30 µm) 
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- FATRAFOL 810 

Plošná hmotnost 1880 g/m2 

Protažení 2 % 

Odolnost proti protrhávání P - 200 N, N – 220 N 

Pevnost v tahu 1000 N / 50 mm (P i N) 

Rozměrová stálost ± 0,3 % 

Faktor difůzního odporu µ 15 000 

P- podél N - napříč 

-  Elastobit GG 40 

Tažnost podélně i příčně 5,5%  

Maximální tahová síla podélně 1200 N/50 mm 

 příčně 1500 N/50 mm  

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě ≥ 90°C  

Faktor difúzního odporu µ 30 000 

- EPS 100 S Stabil Rigips 

Objemová hmotnost  18-23 kg/m3 

Pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa 

Deklarovaný součnitel tepelné vodivosti λd  0,037 W/mK 

Faktor difuzního odporu µ 30-70  

Teplotní odolnost  80 °C 

Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření 5 % 

Reakce na oheň E 

2.2)  Spot řeba materiál ů 

Materiál číslo 
výrobku J. počet 

J. 
spot řeba 
na 1m.J. Ztratné  spot řeba 

celkem 
Velikost 
balení 

Spot řeba 
jednotek  

Fatratex 300   m2 360 1 18 378 100 
m2/role 4 

Fatrafol 810 V   m2 360 1 28,8 389 32 m2 12 

Spádové klíny EPS 
Rigips A 40/70 

m2 

103 

1 

10 113 - 113 

Spádové klíny EPS 
Rigips B 

70/100 90 9 99 - 99 

Spádové klíny EPS 
Rigips C 100/130 110 11 121 - 121 

EPS 100 Rigips tl. 
30 640672 

m2 

31 

2 

3 65 8 m2 8 

EPS 100 Rigips tl. 
60 640677 34 4 72 3 m2 24 

EPS 100 Rigips tl. 
90 640678 172 17 361 2,5 m2 144 

EPS 100 Rigips tl. 
100 640679 290 29 609 2,5 m2 1096 
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EPS 100 Rigips tl. 
180 

640686 35 5 75 1 m2 75 

Elastobit GG 40 102169 m2 305 1 46 351 10 
m2/role 35 

Dekrpimer 
2230101

073 
m2 360 0,2 18 76 25 kg 3 

Vpusť TOPWET 
s integrovanou 
bitumenovou 
manžetou  

TW 125 
BIT S ks - - - 2 1 2 

Nástvec Topwet s 
manžetou PVC 

TWN 
v220 
PVC 

ks - - - 2 1 2 

Chrlič s 
integrovanou 
manžetou  TWC 
125 PVC 

2810311
660 ks - - - 2 1 2 

Dotěsnující 
tvarovka kužel 10 

  ks 16 1 1 17 400 ks 17 

Dotěsnující 
tvarovka Vlnovec 
11 

  ks 16 1 1 17 240 ks 17 

Vnitřní roh 1a m 98 0,5 10 54 10 6 

Vnější roh 2a m 98 0,5 10 54 10 6 

Atiková okapnice 5c m 98 0,5 10 54 10 6 

Tmelící lišta 3a m 18 0,5 2 10 10 2 

Rozpouštědlové PU 
lepidlo FF 885     115 0,333333 12 42 5 kg 8 

Límec 13   ks 1092 1 55 1147 400 ks 3 

Otevřená kruhová 
tvarovka   ks 8 1 1 9 1 9 

A2 Objímka MF310 
102-116mm 4" 
C:M10 T1 

8310011
4 

ks 10 1 1 11 20 1 

Čistič  
1015401

120 ks - - - - 750 g 4 

Nýt rozpěrný NR 
6x30 

3420101
520 ks 95 5 ks 25 500 300 2 

Šroub do betonu 
WBT 61   ks 1092 1 55 1147 100 11 

Teleskop 
univerzální NYLON 
pro WBT   ks 1092 1 55 1147 100 11 

Tmel polyuretanový 
FATRAPUR 125 

  m 18 0,077 1,8 2 310 ml 2 

Tab. 4.4 Spotřeba materiálu var.II 
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2.3)  Procenta ztratného 

Materiál  [%]  
Fatrex 500, 300 5 

Fatrafol 810 8 
Spádové klíny 10 

EPS Rigips 10 
Elastobit GG 40 15 

Dekrpimer 5 
Ostatní materiál 5 

Tab. 4.5  Procento ztratného var. II 

2.4)  Primární doprava 

 Doprava materiálu bude valníkem TATRA T 810 6x6 s mechanickou rukou.  

Materiál musí být na vozidle zajištěn proti poškození a sesypání při přepravě, palety 

musí být uchyceny mechanickým popruhem. Asfaltové pásy musí být přepravovány 

v rolích postavených na výšku. Veškerý materiál přejímá zodpovědná a prověřená 

osoba, která provede kontrolu přejímky materiálu – viz. bod Jakost a kontrola kvality. 

2.5)  Sekundární doprava 

Vertikální doprava materiálu je zajištěna stavební výtahem GEDA 500Z/ZP, 

který slouží i pro přepravu pracovníků. Pro horizontální dopravu bude sloužit paletový 

vozík delta Lift BFB. 

2.6)  Skladování 

Materiál bude uskladněn v prostoru podzemních garáží a v skladovacích 

buňkách. Hydroizolační pásy budou uskladněny v skladovacích kontejnerech  

na paletách, ve svislé poloze. Nesmí být skladovány na přímém slunečním světle. 

V místě uložení se bude nacházet vždy hasicí přístroj. V buňkách ve kterých jsou pásy 

uskladněny, se nesmí nacházet žádné jiné stavební materiál.  
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3) Převzetí pracovišt ě 

Předání se musí účastnit technický dozor investora, zhotovil etapy  

a stavbyvedoucí. Provede se zápis do stavebního deníku a podpis všech 

zúčastněných. 

Stropní konstrukce, na kterou se budou jednotlivé vrstvy střešního pláště 

ukládat, a atikové zdivo musí být dostatečně vyzrálé a únosné. Toho by mělo být 

dosaženo po ukončení technologické přestávky stropní konstrukce a atiky. Pokládku 

vrstev střešního pláště nelze realizovat na nevyzrálou a neúnosnou stropní konstrukci, 

atiku. Podklad pro penetraci a pokládku hydroizolační folie musí být čistý, suchý, 

soudržný, bez ostrých výčnělků a zbaven veškerých mastnot. Dále musí být 

dokončena výtahová šachta a vyvedeny veškeré instalace, které je potřeba vyvést nad 

střešní rovinu.  

4) Pracovní podmínky 

4.1)  Obecné pracovní podmínky 

Dekprimer 

Zpracovávat za suchého počasí při teplotě podkladu min +5°C  

a maximální teplotě +25°C. 

Asfaltový pás Elastobit GG 40 

Teplota vzduchu, pásu i podkladu pro natavování pásu nesmí klesnout pod 

+5°C. Při dešti, sněžení, námraze, při silném větru a za přímého slunečního záření se 

práce nesmí provádět. Doporučená nejvyšší teplota ve stínu je 25°C.  

Rozpoušt ědlové PU lepidlo FF 855 

Teplota podkladu a okolí musí být v době provádění nad +13°C. 

Fólie Fatrafol 810 

Pokud teplota klesne pod 0°C dbáme zvýšené opatrnosti při pohybu  

po povrchu fóliové izolace. Při dešti nebo sněžení se přeruší izolatérské práce.  

Pod - 5°C práce již neprovádíme. 
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4.2)  Vybavenost staveništ ě 

Na staveniště se nachází buňka ZRUP se sprchou, umyvadlem a WC, 

napojená na staveništní stoku, další tři sloužící jako šatny pro zaměstnance stavby, 

jedna sloužící jako kancelář. Skladovací buňky slouží pro potřeby skladování materiálu, 

nářadí a pomůcek. V každé skladovací (v šatně a sprše nemá opodstatnění) buňce se 

nachází hasicí přístroj. Pro účely stavby jsou vybudovány přípojky inženýrských sítí. 

Napojení el. pro ZS bude z hlavního rozvaděče stavby a vody z vodoměrné šachty. 

4.3)  Instruktáž pracovník ů 

Pracovníci jsou povinni: dodržovat předepsanou technologii provádění, 

pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení  

a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, dodržovat 

upozornění a pokyny pracovníků pověřených řízením prací a dozorem  

v daném prostoru, provádět práci na určeném pracovišti a nevzdalovat se  

z něho bez souhlasu odpovědného pracovníka, odchod z pracoviště hlásit 

odpovědnému pracovníkovi. V místech uskladněn asfaltových pásu a jejich okolí platí 

přísný zákaz kouření, stejně tak jako na celém staveništi. PB lahve musí být 

skladovány samostatně, nesmí zůstat bez dozoru. 

Obsluha stavebních strojů musí doložit záznamy ze školení  

a přezkoušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce, průkaz o oprávnění obsluhovat 

daný stroj, provozní deník, revizní knihu stroje a technickou dokumentaci. 

Stavbyvedoucí musí doložit záznam o proškolení. 

5) Personální obsazení 

5.1)  Složení pracovní čety 

Profese po čet kvalifikace zodpov ědnost 

Vedoucí čety 1 vyučený izolatér 
řízení odborných prací, 
provádění kontrol, přejímka 
provedených prací 

Izolatér 4 
Platné osvědčení k 
provádění hydroizolací 

vlastní kladení a spojování 
izolací 
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Pomocní 
pracovníci 

2 bez zvláštních požadavků 
přeprava a manipulace s 
materiálem 

Tab. 4.6  Pracovní četa var.II 

5.2)  Ochranné pom ůcky 

Přilba, obuv se zpevněnou podrážkou a pevnou špičkou, pracovní rukavice 

(umožňuje-li to prováděná činnost), svářečské brýle a rukavice, kožené rukavice, 

ochranné brýle, úvazy, hasicí přístroj. 

6) Stroje a mechanismy 

6.1)  Leister 100.705-TRIAC-S 1G3- Pistole horkovzd ušná svá řecí  

1600 W 

Napětí 230V, množství vzduchu 230l/min, teplota regulovatelná 20-700°C 

6.2)  Svářecí automat Leister Varimat V2 

Napětí 230 V, teplota vzduchu 20-620°C, šířka trysek 40 mm, rychlost 0,7-

1,2m/min. 

6.3)  Horkovzdušné dmychadlo HOTWIND SYSTÉM 

Napětí 230V, max. teplota vystupujícího vzduchu 650°C, průtok vzduchu 200-900 

l/min. 

6.4)  Hořák s propan butanovou lahví na kole čkách 

PB HOŘÁK 55/550/35 kW, délka hadice 5m + propan butanová hadice délky  

20 m. Propan butanová láhev 33 kg, odpaří asi 0,6 kg plynu za hodinu při nárazovém 

odběru s trváním 20 minut. 
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6.4)  Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

Nosnost výtahu: 850 kg (náklad) 500 kg (osoba) Maximální výška 100m 

Napájení 2,5 x 5 mm vidlice 16A (5ti kolíková) Jistič 16A Rozměr klece 160/140/110 

cm (d/š/v), zastavěná ploch 25 x 2m. 

6.5)  Paletový vozík Detla Lift BFB 2,5t 

Výška zdvihu 115 mm, nosnost 2 500 kg, délka vidlic 1 150 mm, vlastní 

hmotnost 71 kg, rozstup vidliv vnitřní 200 mm, rozstup vidlic vnější 520 mm. Ovládání 

zdvihu ručně, s brzdou. 

6.6)  Drobné ru ční nářadí a pom ůcky  

 Nivelační přístroj, izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, nůžky, nůžky  

na plech, metr, pásmo, vodováha, mosazný kartáč, ocelová jehla s jedním koncem 

zahnutým, mosazný přítlačný váleček, šňůrovala, nůž na polystyren, silikonový 

přítlačný váleček šířky 40 mm, tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm, tyč  

na rozvíjení pásů, špachtle, pěnové válečky, jehla na hydroizolace, košťata. 

7) Pracovní postup 

o Zkontrolujeme, zda jsou provedeny veškeré prostupy střešní rovinou  

dle projektové dokumentace a podklad je dostatečné vyzrálý.  

o Rozdělíme si konstrukci střechy na čtyři úseky.  

Penetrace podkladu 

o Provedeme očistění stropní konstrukce od nečistot, mastnoty, popř. vyrovnáme 

nerovnosti a zameteme.  

o Nádobku s asfaltovou penetrační emulsí DEKPRIMER důkladně promícháme  

a následně naneseme pěnovým válečkem na silikátový podklad i na konstrukci 

atiky. Necháme zaschnout při technologické přestávce 24 h. 

Osazení st řešní vpusti 

o Ve vzdálenosti 0,5 m od vpusti musí být spád min. 3-4 cm na 1m.  
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o Před pokládkou tepelné izolace se osadí tělo vpusti na napenetrovaný podklad 

spádové vrstvy, bez ochranného koše. Osadí se nástavec TWN a spoj se utěsní 

pomocí těsnícího kroužku usazeného pod přírubou. 

o Při natavování asfaltového pásu dojde k spojení manžety s izolací. 

o Po položení hydroizolace se Ukotví mechanicky nástavec pomocí 3 ks šroubů 

s přítlačnými podložkami a zároveň i vpusť.   

o PVC manžeta se při svařování hydroizolace svaří s hydroizolační fólií. 

Natavování asfaltového pásu 

o Pásy Elastobit GG 40 klademe jedním směrem, na vazbu tak, aby čelní spoje byly 

vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T. Přesahy podélné jsou v šířce 

100 mm a příčné 150 mm.  

o Natavíme pás přes šablonu volně položeného perforovaného pásu 

o Na svislé konstrukce natavujeme pás ve výšce 150 mm u atiky na celou její výšku 

o Pás navineme na ocelovou trubku. Natavovanou část role posunujeme  

a přitlačujeme, pohybujeme se po natavované části.  

o U spojů necháme nenatavený pás.  

o Spoje natavujeme až na konec po natavení plochy celého pásu. Můžeme  

i došpachtlovat.  

o Pás natavíme i na manžetu vpusti. 

Pokládka tepeln ě izolační a spádové vrstvy 

o Na teplem aktivované pásy therm Elastobitu začneme volně klást první vrstvu EPS 

Rigips. 

o Podle kladečského plánu (viz příloha B.4 Kladečský plán desek EPS RIGPS) 

poklademe rovné desky 100 S Stabil Rigips.  

o Dbáme na to, aby byly desky u sebe těsně a dodržování provázání jednotlivých 

řad.  

o Začneme se skládáním spádových klínu dle plánu (viz. příloha B.5 Kladečský plán 

spádových klínů z EPS RIGIPS) a to od vpusti, tedy desky s označením A. 

Postupujeme dle kladečského plánu a dodržujeme označení desek.  

o Oblast okolo vpustí, cca 300 mm,  snížíme o 50 mm minimálně. 

Tepelná izolace atiky 

o Na svislou část atiky bude použita tepelná izolace EPS 100 S Stabil Rigips tl.  

50 mm.  
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o Desky se mechanicky ukotví ke konstrukci atiky talířovými hmoždinkami ejotherm 

STR U 115 s plastovým trnem v počtu 8 ks/m2.  

o Vrchní část atiky se zateplí izolací EPS 100 S Stabil Rigips tl. 30 mm a ukotví se 

společně s plechovými prvky atiky. 

o Deska tl. 30 mm se seřízne do spádu 5 % a položí na atiku tak, aby spád směřoval 

dovnitř střešní roviny. 

o Desky EPS se nařežou do požadovaného tvaru pilkou na polystyrén. 

Pokládka podkladní geotextílií 

o Geotextílii Fatrex 300 pokládáme v celé ploše, na celou atiku, s přesahy 150 mm  

a bodově spojíme horkovzdušným přístrojem. 

Montáž poplastovaných dílců 

o Položíme profily rohové lišty při okraji střešní roviny, na svislých rozích a na rozích 

atiky, s dilatační mezerou 3-5 mm, připevníme rozpínacími nýty 6/30 mm,  

ve vzdálenosti 200 mm, abychom v běžném metru měli 5 kusů.  

o Na vnější straně atiky položíme okapnici tak, aby ohyb s drážkou byl na straně 

fasády.  

o Polotovary se pokládají na geotextílii s dilatačními mezerami 3-5 mm a připevňují 

rozpínacími nýty 6/30 mm opět ve vzdálenosti po 200 mm.  

o Spoje těchto prvků přelepíme textilní páskou. 

o Následně toto přelepení překryjeme páskem fólie šířky 120 mm a přivaříme 

k plechu. 

o Šířka svarů musí být minimálně 30 mm. 

Kotvení hydroizolace 

o Pruhy fólie klademe na vazbu s přesahy min 50 mm (vymezen potiskem na lícové 

straně fólie), posun čelních spojů minimálně 200 mm (nesmí vznikat křížové 

spoje). V místě křížení podélného a příčného spoje roh horní fólie seřízneme  

do oblouku. 

o Podle kotevního plánu předvrtáme v konstrukci otvory hluboké min. 375 mm 

vrtákem Ø 9 mm.  

o Kotevní terče (límec druh 13) Ø 183 mm ukotvíme do konstrukce pomocí 

teleskopu a šroubu podle kotevního plánu.  

o Rozteče prvků v podélném směru zvolíme tak, abychom měli v každé šířce pásu 

alespoň 4 kotvy. 
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Obr. 4.10 Kotvení pomocí kotevních terčů Ø 183 mm 

o Každá role musí zasahovat aspoň do poloviny kotevního terče. 

o Při pokládce fólie Fatrafol 810 postupujeme od okrajů střechy směrem k vpusti  

a průběžně opracováváme detaily. Dbáme, aby nezatekla voda pod hydroizolaci. 

o Nejprve role rozvineme a fólii necháme 20 minut na střešní ploše volně, aby se 

dotvarovala. 

o Pruhy fólie klademe na vazbu s přesahy min 50 mm (vymezen potiskem na lícové 

straně fólie), posun čelních spojů minimálně 200 mm (nesmí vznikat křížové 

spoje).  

o V místě křížení podélného a příčného spoje roh horní fólie seřízneme do oblouku. 

o Musíme lepidlo nanášet rychle a tak, aby hned za pracovníkem nanášející lepidlo 

druhý pokládat hydroizolační fólii. 

o Plochu terče očistíme acetonem. 

o Štětcem naneseme lepidlo na kotevní terč. 

o Do 60 vteřin musíme upevnit fólii na terč, aby došlo k spojení! 

o Po zatvrdnutí lepidla můžeme svařovat okraje fólie. 

 

Svařování spoj ů 

o Provedeme očištění okraje čističem, popřípadě osušení.  

o Následně pak svar široký 30 mm po celé délce fólie svaříme pomocí svařovacího 

přístroje s tryskou širokou 20 mm. Při práci spočíváme na fólii, která je ve spoji 

dole.  

o Trysku povedeme mezi přesahy fólie tak, že přední hrana trysky svírá s okrajem 

fólie úhel 45 stupňů a tryska vyčnívá 2 mm zpod okraje fólie.  

o Nahřáté přesahy fólie k sobě přetlačujeme válečkem ze silikonové pryže.  

Na váleček vyvíjíme tlak při pohybu doprava nahoru a doleva dolů.  

o Spoje ošetřujeme pojistnou zálivkovou hmotou.  
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Ukončení hydroizolaci na profilech ze spojovacího plechu   

o Hydroizolaci z plochy navaříme prvně na okraj profilu, následně pak ukončíme 

hydroizolaci v ploše prvku, nejméně 50 mm od prvního svaru. Šířka svarů by měla 

být 30 mm.  

o Okraj hydroizolace na poplastovaném plechu dotěsníme PU tmelem Würth. 

 

Obr 4.11 Ukončení hydroizolace na profilech ze spojovacího plechu 

Hydroizolace na svislých plochách  

o Hydroizolaci ukončujeme minimálně 150 mm nad povrch střechy. Opracování 

řešíme přířezy folie. 

o Hydroizolaci z plochy v přechodu na svislou část přivaříme na koutovou lištu prvně 

v místě ohybu pomocí úzkého mosazného válečku a poté navaříme fólii na plochu 

profilu. 

o Přířezy upevníme bodově na stěnovou lištu a poté ji v plné délce navaříme.  

o Stěnovou lištu v horní spáře zatmelíme PU tmelem a překryjeme dilatační krycí 

lištou. 

Opracování kout ů a rohů 

o Provádíme speciální tvarovkou, pod kterou musí být folie vodotěsná.  

o Na kout, roh si připravíme přířez z folie tak, aby za hranou koutu, rohu fólie 

přesahovala minimálně o 150 mm a to i na vodorovnou plochu folie v ploše.  

o Přířez navaříme na fólii z plochy. 

o Pro vnitřní roh použijeme v spodní části tvarovku kužel 10 a ve vrchní pak tvarovku 

vlnovec 10. 
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o U vnějšího rohu je ve spodní části vlnovec 10 a ve vrchní kužel 10. 

o V průsečíku sbíhajících se hran zatlačíme tvarovku, úzkou tryskou  

ji ve středu nahřejeme a přivaříme. Poté navaříme hrany tvarovky na folii, 

přitláčíme úzkým mosazným válečkem na detaily.  

o Následně navaříme zbývající části tvarovky k fólii s pomocí mosazného válečku. 

a)  b)  

Obr. 4.12 Tvar tvarovky na opracování rohů a) vnitřní b) vnější 

Opracování prostupu 

o Fólii položíme co nejtěsněji k prostupu. Svislou část prostupu obalíme do výše 150 

mm fólii a tu svaříme svislým svarem.  

o Na manžetě z nevyztužené fólie vystřihneme otvor o průměru 2/3 prostupu. 

Dbáme, aby otvor byl bez otřepů a zubů, aby nedošlo k porušení fólie  

při navlékání na trubku.  

o Manžetu nahříváme svařovacím přístrojem, do té doby než změkne natolik, 

abychom ji následně navlékli na prostup. 

o Následně ji přivaříme k položené hydroizolaci, k svislé části na prostupu. Horní 

část fólie, která obepíná prostup, sevřeme ocelovým páskem, zatmelíme PU 

tmelem Würth.  

Montáž hromosvodu 

o Osadíme plastové držáky hromosvodu do požadované pozice a zafixujeme  

je převlečením záplaty z PVC fólie.  

o Záplatu po obvodě přivaříme k střešní fólii. Hromosvodový vodič nasuneme  

do sedla držáku a zajistíme. 
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8) Jakost a kontrola kvality 

8.1) Vstupní kontrola 

Kontrolujeme provedení a vyzrálost stropní konstrukce, konstrukce atiky. Dále 

kontrolujeme, zda stávající stav konstrukcí odpovídá projektové dokumentaci, zejména 

se zaměříme na prostupy stropní konstrukcí. Množství a druh doplňkového materiálu 

musí odpovídat výpisu prvků. Kontrolujeme také funkčnost, použitelnost a údržbu 

strojů. 

Dekprimer 

Kontrolujeme množství a druh penetrační emulze, dle projektu, technickému 

listu. Nádoby nesmí být otevřené.  

Asfaltový pás Elastobit GG 40 

Kontrolujeme kvalitu, druh, množství, polohu, v jaké jsou přepravovány, zda 

pásy nejsou polámané, nemají poničené konce, jestli typ pásu odpovídá objednanému 

typu a technickému listu výrobce. 

EPS 100 S Stabil rigips 

Přivezené desky nesmí být nijak poničené. Druh a množství musí odpovídat 

objednanému typu a technickému listu výrobce.  

Spádové klíny EPS rigips 

 Jejich množství a spád musí odpovídat projektové dokumentaci. Nesmí být 

nijak poničené.  

Textilie Fatrex 300  

 Role nesmí být nijak poničené. Šířka může být v toleranci ±0,05 cm. Jejich druh 

a množství musí odpovídat projektové dokumentaci a technickému listu výrobce.  

FAtrafol 810 V hydroizola ční folie mechanicky kotvená 

 Role fólie nesmí být polámané, či jinak poničené. Šířka pásu by měla být 

s odchylkami -10 mm, +20 mm a její délka s odchylkou -0, +0,8 m. Jejich druh  

a množství musí odpovídat projektové dokumentaci a technickému listu výrobce. 
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8.2)  Meziopera ční kontrola 

  Střešní konstrukce je rozdělena na 4 úseky (viz. bod 1.2. Obecné informace  

o procesu), po kterých provádíme přejímku prací. Po převzetí provedených prací, může 

další pracovní četa přejít na provádění následující vrstvy v konstrukci střechy. U všech 

vrstev průběžně kontrolujeme sklon, tloušťky a pořadí, které musí odpovídat projektové 

dokumentaci. 

Dekprimer 

Penetrovaný povrch musí být čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků. 

Pokud ne, musí se tyto odstranit. Před nanášením penetračního přípravku ověříme  

na malé ploše, zda povrch umožňuje vytvoření souvislé vrstvy Dekprimeru.  

Střešní vpusti 

 Jejich poloha musí odpovídat projektové dokumentaci.  

Asfaltový pás Elastobit GG 40 

Rovinnost podkladu před pokládkou hydroizolace by měla být 5mm/2m. Pásy 

musí být položeny tak, aby pásy therm byly nahoře. Kontrolujeme velikost přesahů  

a provázanost, dodržování postupu natavování, nesmí dojít k obnažení vložky ani 

vzniku puchýřů a bublin, a správnost provedení okolo prostupů a v rozích.  Velikost 

překrytí zkontrolujeme namátkovým proříznutím spoje pásu nebo přeměřením viditelné 

části pásu a dopočítáním velikosti překrytí z rozměru pásu. 

EPS 100 S Stabil rigips 

Kontrolujeme vazby, jak ve vrstvách, tak i v ploše, dodržení kladečského plánu. 

Zároveň kontrolujeme přichycení na pásy therm – desky musí pevně držet na svém 

místě a nesmí mít možnost pohybu do stran. Desky nesmí být nijak porušené  

či nasáklé vodou. 

Spádové klíny EPS rigips 

Jejich poloha je přesně dána na výkresu Spádové klíny EPS Rigips. Toto musí 

být dodrženo, aby byl zachován spád 3% - kontrolujeme průběžně. Nesmí být nijak 

porušené či nasáklé vodou 

Textilie Fatratex 300 

Separační fólie musí být v celé ploše neporušená a ve spojích svařená. Nesmí 

být nasáklá vodou. 
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Hydroizola ční fólie Fatrafol 810 V 

 V průběhu provádění kontrolujeme polohu a počet kotevních terčů, jejich 

upevnění, pevnost lepeného spoje, zda nedochází k poškození izolace pohybem osob, 

skladováním materiálu. Dále kontrolujeme vizuálně po celé délce spojů tvar  

a jednotnost v průběhu svarů, způsob zaválečkování v místě spoje, vruby a rýhy  

ve svářeném spoji, v ploše kontrolujeme povrch izolace-aby nedošlo k poškození, 

provedení detailů.  

  Dále taky průběžně kontrolujeme nošení ochranných pomůcek  

a dodržování všech pokynů postupu práce a podmínek prostředí. Vše se průběžně 

zapisuje do stavebního deníku.   

8.3)  Výstupní kontrola 

 Fólie na poplastovaném plechu musí být neporušená, natavená ve všech spojích.  

Na vpustích musí být osazeny ochranné koše. Dále kontrolujeme počet  

a polohu větracích komínků.  

 Za účasti technického dozoru investora provedeme zkoušku vodotěsnosti 

provedených svarů nejdříve 1 hodinu po jejich svaření. Vedeme hrot zkušební jehly 

v ose svaru s mírným bočním tlakem. Pokud detekujeme nesvařená či separovaná 

místa ve spoji, svar opravíme. Dále provedeme Vakuovou zkoušku na T spojích,  

u vtoků. Na zkoušené místo naneseme mýdlový roztok a přiložíme zkušební zvon.  

Po dobu 15 min. nesmí dojít k vytváření bublin na povrchu povlaku. Vystavíme 

protokoly o prováděných zkouškách a jejich výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 

 Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení 

certifikáty o shodě od dodavatelů. Dále předáváme provozní řád střechy s termíny 

kontrol a obnovy konstrukčních částí střechy.  

9) Bezpečnost a ochrana p ři práci BOZP 

Všichni zaměstnanci musí být před započetím prací obeznámeni a proškoleni  

v oblasti bezpečnosti práce, pohybu na staveništi, manipulaci s nářadím, strojními 

zařízeními. Odbornou práci mohou vykonávat pouze kvalifikovaní proškolení pracovníci 

s platným osvědčením a odborné firmy. Osoby bez proškolení nemohou vykonávat 

žádnou činnost. Dodavatel stavby musí zajistit, aby materiál a prostředky používané  

na stavbě byly platně certifikované. Dále je nutné dodržovat požadavky, nařízení, 

technologické a technické předpisy, ustanovení ČSN a podnikové normy. Z hlediska 
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BOZP jsou nejdůležitější zajištění pracovníků a materiálu proti pádu, proti propadnutí, 

zajištění pod místem práce a svařování. Všechny stavební práce se musí řídit dle 

následujících zákonných ustanovení a nařízení: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č, 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  

do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na osobní ochranné prostředky 

• Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanový způsob evidence, hlášení  

a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na jednoduché tlakové nádoby 

• Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování   

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Příloha č. 5 NV 591/2006 Sb. Rizikové práce –  Z hlediska BOZP je nutno 

zejména zajistit  dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. práce: 5.- Práce, při kterých 

hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

Podrobně se BOZP, vznikem a omezení rizik zabývá  kapitola  Bezpečnost  

a ochrana zdraví při práci. 
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10)  Ekologie- vliv na životní prost ředí, nakládání 

s odpady 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Ve výkresu staveniště jsou 

zakomponovány kontejnery na odpad, u každého z nich bude umístěn hasicí přístroj. 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky 

č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Katalog odpadů: 

03 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O 

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

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 04 Kovové obaly O 

16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

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

20 03 Ostatní komunální odpady 
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1) Obecné informace o stavb ě a procesu 

1.1) Obecné informace o stavb ě 

Název stavby: Bytový dům rezidence Smíchovská 

Místo stavby: Praha- městská část Smíchov 

Zhotovitel: Best Invest s.r.o. 

Velikost stavby: 645 m2 

Velikost staveniště: 1 208 m2 

Náročnost stavby: nenáročná  

Druh stavby: novostavba 

Účel stavby: bytový dům 

Dělení stavby na objekty: stavba se nebude dělit 

Umístnění stavby: stavba volně stojící 

Terén: mírně svažitý 

Počet podlaží: 5 

Počet parkovacích míst: - uvnitř objektu 12 

 - podél venkovních komunikací 2 

Funkční členění objektu: 

1.PP – Obytně technické podlaží bytová jednotka, sklepní prostory, 

technické zázemí objektu, parkovací 

stání 

1.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

  schodištěm a výtahem, technická  

  místnost 

2.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

 schodištěm a výtahem 

3.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

 schodištěm a výtahem 

4.NP – Obytné podlaží dvě bytové jednotky, chodby se  

 schodištěm a výtahem  

Založení objektu je na průběžných monolitických betonových pásech. 

Základová spára se nachází v hloubce -4,05 m. Svislé nosné konstrukce podzemního 

podlaží tvoří betonové tvárnice POSTA 300 B tl. 300 mm, pilíře a sloupy jsou 

monolitické železobetonové. Svislé nosné konstrukce zbývajících podlaží jsou tvořeny 
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z pórobetonových tvárnic YTONG P4-500 tl. 300 mm. Stropní konstrukce všech 

podlaží jsou navrženy jednotně jako nosníkové vložkové stropy systému YTONG 

s betonovou zálivkou, celkové tl. 260 mm. Zastřešení objektu je provedeno 

jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Tříramenné schodiště 

jsou železobetonové prefabrikované. Rampa pro vozidla je monolitická 

železobetonová. Výtahy jsou s ocelovou nosnou konstrukcí s prosklením bez 

strojovny. Obvodový plášť se skládá z kontaktního zateplovacího systému WEBER 

THERM KLASIK. Okna a dveře jsou navržena z dřevěných profilů se zasklením 

dvojsklem. 

1.2) Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zpracovává pro provádění fasády bytového domu 

tvořené kontaktním zateplovacím systémem WEBER THERM KLASIK. Jedná se  

o vnější tepelně izolační kompozitní systém s tepelnou izolací tvořenou z tepelně 

izolačních rozměrově stabilizovaných desek z pěnového polystyrénu s příměsí grafitu, 

s povrchovou úpravou z tenkovrstvých omítek, kotvení izolantu pomocí talířových 

hmoždinek a lepící hmoty. Sokl se provede ze soklových desek Perimetr šedý. 

Skladba obvodového pláště: 

o Nátěr Weber.min egalizační A NEG1A 

o Povrchová úprava Weber pas silikon 

o Podkladní nátěr Weber pas podklad UNI NPU 700 

o Skleněná síťovina R 117 A 101 

o Základní vrstva lepící a stěrkovací tmel Weber trherm klasik LZS 710 

o Tepelná izolace EPS GreyWall Plus / Minerální vlna Multimax 30 

o Lepící a stěrkovací tmel Weber therm klasik LZS 710 

o Tvárnice Ytong P4-500 

o Omítka vnitřní Hebel 
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Obr. 4.13  Detail skladby obvodového pláště 

2) Materiál 

2.1)  Technické parametry použitých materiál ů 

 

- Weber therm klasik 

Přídržnost k podkladu polystyren min. 0,08 MPa  

 beton min. 0,25 MPa 

Přídržnost po mrazu polystyren min. 0,08 MPa 

Faktor difúzního odporu µ 20  

- EPS Greywall plus 

Objemová hmotnost (orientační)  13,5-18 kg/m3 

Součinitel tepelné vodivosti deklarovaný λd 0,031 W/mK 

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 100 kPa 

Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření 5 % 

Faktor difúzního odporu µ 20-40 

Teplotní odolnost 70°C 

Reakce na oheň E 

- Isover Multimax 

Součinitel tepelné vodivosti deklarovaný λd 0,031 W/mK 



89 
 

Charakteristická hodnota zatížení 0,40 kN/m3 

Reakce na oheň A1 

  

- Perimetr SD 

Součinitel tepelné vodivosti deklarovaný λd 0,034 W/m2K 

Napětí v tlaku CS 200 kPa 

Nasákavost WL 5 

Pevnost v tahu 150 kPa 

2.2)  Spot řeba materiál ů 

Materiál číslo 
výrobku J. vým ěra spot řeba na      

1 m2 Ztratné  spot řeba 
celkem 

Velikost 
balení 

Spot řeba 
jednotek  

Weber therm klasik - 
lepení na podklad 

 LZS 710 m2 1029 

3 

61 

3270 

25 kg 

131 

Weber therm klasik - 
základní vrstva 4 4360 174 

Tepelná izolace EPS 
Greywall plus  tl 12 cm 

  m2 853 1 43 896 2m2 448 

Isover Multimax 30 12 tl. 
12 cm   m2 356 1 18 399 4 m2 100 

Hmoždinky ejotherm STR 
U 2G 215 

8719 
215400 ks 356 6ks/8ks                                 

12ks/16 ks 18 10170 100 ks 102 

Ejotherm STR zátka EPS 
šedá 

8593 111 
070 ks 6ks/8ks 274 5750 100 57 6ks/8ks 

Ejotherm STR zátka MW 
(MiWo) 

8593 000 
098 ks 

12ks/16
ks 211 4422 100 44 

12ks/16k
s 

Skleněná síťovina  WT 117 m2 1270 1 191 1313 55 m2 24 

Weber pas podklad UNI  NPU 700 kg 1209 0,18 61 225 25 kg 9 

Weber pas silikon  OP315Z kg 1209 2,5 12 3053 30 kg 102 

Weber.min egalizační 
AKR 

NEG1A kg 1209 0,3 61 376 25 KG 15 

Weber armovací roh WAR ks 375 1 19 394 1 ks 394 

weber roh kombi PVC 
WP 

KOMBI 
PVC 230 

m 537 1 27 564 2,5 m 226 

Zakládací sada ETICS 
2009 profil zakládací PVC 

D33 m 150 1 8 193 2 m 97 

weber roh kombi PVC 
vnitřní 

WP 
KOMBI 
PVC V 

m 33 1 2 35 2,5 m 14 

Weber ukončení Dynamic 

WP 
UKON 
2,6 D 

m 539 1 27 566 2,6 m 218 

Weber parapetní 
WP PAR 

2 
m 203 1 10 213 2 m 107 

Weber okenní WP OKE 
2,5 

m 214 1 11 225 2,5 m 90 
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Weber napojení na 
oplechování atiky 

WNOA m 97 1 5 102 2,5 m 41 

Sto-
Geüstankerverschluss 

00504-
001 ks  1   25 ks  

Montážní deska do 
zateplení 

KEZ ks 2 1 - 2 1 2 

Styrotrade PERIMETR 
SD    m2 82 0,75 4 66 3 22 

Weber therm elastik LZS 720 m2 82 
3 4 250 

25 kg 11 
4 4 20 

Weber pas podklad UNI 
MAR 

NPU700
MAR m2 82 0,18 4 21 20 kg 2 

Weber pas marmolit MAR 
M043 

MAR 2 
HBW15 

m2 82 6 4 496 30 kg 17 

Tab. 4.7 Spotřeba materiálu zateplení 

2.3)  Procenta ztratného 

Materiál  [%]  
Skleněná síťovina 15 
Ostatní materiál 5 

 
 

Tab. 4.8 Procento ztratného zateplení 

2.4)  Primární doprava 

Doprava materiálu bude valníkem Tatra T810-1R1R26/351 s mechanickou 

rukou. Materiál musí být na vozidle zajištěn proti poškození a sesypání při přepravě, 

palety musí být uchyceny mechanickým popruhem. Veškerý materiál přejímá 

zodpovědná a prověřená osoba, která provede kontrolu přejímky materiálu – viz. bod 

Jakost a kontrola kvality. 

2.5)  Sekundární doprava 

Materiál bude dopraven stavebním výtahem Geda 500Z/ZP a vrátkem GEDA 

nebo ručně pracovníky, v kýblech.  

2.6)  Skladování 

Desky z šedého polystyrénu nesmí být skladovány na přímém slunci. Proto 

budou uskladněny v prostoru podzemních garáží objektu, stejně jako ostatní materiál. 

Weber therm klasik skladujeme v originálním obalu nejdéle 6 měsíců od data výroby  

v suchu. Omítku weber pas silikon, nátěr weber podklad A a nátěr weber min 
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egalizační skladujeme nejdéle 12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených 

originálních obalech při teplotách +5°C až +25 °C, chráníme před mrazem a přímým 

sluncem. Skleněnou síťovinu skladujeme v rolích na stojato. Systémové lišty 

skladujeme ve vodorovné poloze, podložené podkladky. Pokud je jakýkoliv materiál 

porušen, nesmí se do systému ETICS použít.  

3) Převzetí pracovišt ě 

Předání se musí účastnit technický dozor investora, zhotovil etapy  

a stavbyvedoucí. Provede se zápis do stavebního deníku a podpis všech 

zúčastněných. 

Musí být ukončeny veškeré mokré procesy u objektu, hotová střešní 

konstrukce, osazeny okenní a dveřní rámy. Podkladní konstrukce musí být dostatečně 

vyzrálá, bez mastnoty, prachu, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, aktivních trhlin 

v ploše a biotického napadení. Dále musí podklad vykazovat ustálenou vlhkost a ne 

příliš zvýšenou. Nesmí být trvale zvlhčován. Odchylka od rovinnosti podkladu musí být 

maximálně 20 mm/m. 

4) Pracovní podmínky 

4.1)  Obecné pracovní podmínky  

Weber therm klasik 

Povrchová teplota podkladu i okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. 

práce se nesmí provádět při vyšších teplotách jak +26 °C. Během zpracování je nutné 

se vyvarovat přímému slunečnímu záření, dešti, silnému větru a zajistit pozvolné 

přirozené vysychání a vyzrání zpracovávané hmoty.  

Weber pas podklad UNI NPU 

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5°C až +30 °C. Při provádění  

a vysychání se vyvarujeme přímému slunečnímu záření. Pokud očekáváme mrazy, 

nemůžeme s tímto výrobkem pracovat.  

Weber pas silikon, weber min egaliza ční AKR 

Weber pas silikon používáme při teplotním rozmezí +5°C až +25 °C. Při nízkých 

teplotách a vysoké relativní vlhkosti vzduchu počítáme s pomalejším zasycháním a tím 
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poškozením deštěm i po více jak 8 hodinách. To platí i pro nátěr weber min egalizační 

AKR. 

4.2)  Vybavenost staveništ ě 

Na staveniště se nachází buňka ZRUP se sprchou, umyvadlem a WC, 

napojená  

na staveništní stoku, další tři sloužící jako šatny pro zaměstnance stavby, jedna 

sloužící jako kancelář. Skladovací buňky slouží pro potřeby skladování materiálu, 

nářadí a pomůcek. V každé skladovací (v šatně a sprše nemá opodstatnění) buňce se 

nachází hasicí přístroj. Pro účely stavby jsou vybudovány přípojky inženýrských sítí. 

Napojení el. pro ZS bude z hlavního rozvaděče stavby a vody z vodoměrné šachty. 

4.3)  Instruktáž pracovník ů 

Pracovníci jsou povinni: dodržovat předepsanou technologii provádění, 

pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat 

nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, dodržovat upozornění  

a pokyny pracovníků pověřených řízením prací a dozorem v daném prostoru, 

provádět práci na určeném pracovišti a nevzdalovat se z něho bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, odchod z pracoviště hlásit odpovědnému pracovníkovi.  

V okolí stavby a na stavbě platí přísný zákaz kouření 

Montáž ETICS mohou provádět jen pracovníci, kteří jsou teoreticky i prakticky 

zaškoleni dodavatelem systémů Saint-Gobain Weber Terranova a.s. a mají platné 

osvědčení. 

Obsluha stavebních strojů musí doložit záznamy ze školení a přezkoušení 

předpisů k zajištění bezpečnosti práce, průkaz o oprávnění obsluhovat daný stroj, 

provozní deník, revizní knihu stroje a technickou dokumentaci. Stavbyvedoucí musí 

doložit záznam o proškolení. 

5) Personální obsazení 

5.1)  Složení pracovní čety 

Profese po čet kvalifikace zodpov ědnost 

Vedoucí čety 1 platný certifikát od Saint-
Gobain Weber Terranova a.s. 

řízení odborných prací, 
provádění kontrol, přejímka 
provedených prací. Zodpovídá 
za správné pracovní postupy 
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Fasádník - 
zedník 4 platný certifikát od Saint-

Gobain Weber Terranova a.s 

Provádění odborných fasádních 
prací - zakládání systému, 
detaily 

Pomocní 
pracovníci 2 bez zvláštních požadavků 

Přísun materiálů na konkrétní 
pracoviště a vykonávání dalších 
pomocných prací dle pokynů 
odborně způsobilých 
pracovníků 

 

Tab. 4.9 Pracovní četa zateplení 

5.2)  Ochranné pom ůcky 

Přilba, obuv se zpevněnou podrážkou a pevnou špičkou, pracovní rukavice, 

ochranné brýle, osobní úvazy, zádržné lešenářské sítě, respirátor, hasicí přístroj. 

6) Stroje a mechanismy 

6.1)  Vrtačka příklepová Bosch PSB 700 RE 

Příkon 700W, jmenovité otáčky (ot/min): 3000,  Max.průměr sklíčidla (mm): 13, 

Max. kroutící moment (Nm): 10 

6.2)  Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

Nosnost výtahu: 850 kg (náklad) 500 kg (osoba) Maximální výška 100m 

Napájení 2,5 x 5 mm vidlice 16A (5ti kolíková) Jistič 16A Rozměr klece 160/140/110 

cm (d/š/v) 

zastavěná ploch 25 x 2m 

6.3)  Stavební vrátek GEDA MAXI 120 S 

Nosnost 120 kg, délka lana 51 m, hmotnost 60 kg, rozměr včetně otočného 

ramene 185x 110x 15 cm. 

6.4)  Valník Tatra T810-1R1R26/351  

Valník s mechanickou rukou 3t HIAB, nosnost max. 15,5 t 

6.5)  Řezačka polystyrénu CLEEXCUT ROYAL RPV 400-500 DAA 

Rozsah řezu 45° - 95°, maximální výška řezu kolmo 500 mm, rozměry 1005 x 

800x 870 
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6.6)  Hliníková pojízdná v ěž BOSS 

Rozměry 2,5 x 1,4 x 6,3 m. 

6.7)  Bruska polystyrénových desek INOPLAN SWING 

Napětí 230 V, brusná plocha 390 cm2, hmotnost 3kg. 

6.8)  Drobné ru ční nářadí a pom ůcky 

 Zednická lžíce, zubová špachtle, nerezové hladítko, plastové hladítko, fasádní 

váleček, malířská štětka vědro, míchadlo k vrtačce, kladívko, nůž na minerální plsť, 

úhlová bruska, vodováha, kovová lať, provázek, svinovací metr, úhelník, olovnice, 

štětec, tužka.  

7) Pracovní postup 

Zkontrolujeme vyzrálost, rovinnost podkladu, očistíme od nečistot a mastnoty. 

Vyměříme si hranici soklové zakládací lišty 60 cm nad terénem- nad izolantem XPS, 

pomocí nataženého provázku. 

Zakládání systému 

o U vchodových dveří osadíme montážní desku do zateplení pro pohybové čidlo. 

o Připravíme si lepící hmotu weber therm klasik – do vědra nalijeme 6,5 l čisté vody  

a postupně vsypáváme 25 kg pytel, mícháme 2-5 minut pomocí unimixeru  

na vrtačce.  

o Provedeme založení systému pomocí soklového PVC profilu ETICS 2009 

s výztužnou síťovinou.  

o Začínáme v rozích budovy. Na rovnou lištu nakreslíme 45° úhel od hrany lišty, 

který vyřízneme. Ohneme a vložíme spojku spojovacích lišt. 

o Vždy naneseme na podklad vrstvu lepící hmoty, do které upevníme zakládací lištu.  

o Mezi stěnou a lištou musí být celá plocha vyplněna lepící hmotnou.  

o Mezi ně osadíme stejným způsobem ostatní profily. Nejmenší zbytek zakládacího 

profilu by měl být větší jak 30 cm.  

o Profily osazujeme s 2 – 3 mm mezerou mezi konci profilů a kotvíme zatloukacími 

hmoždinkami kde na 1m/ 3ks. Profily napojíme pomocí plastových spojek. 

o Překontrolujeme pomocí vodováhy, zda je zakládací lišta osazena v rovině. 

o  Vzniklou mezeru mezi profily zcela utěsníme lepící hmotou. 
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Lepení izolantu 

o Podle přílohy A.11. Umístnění polystyrénu, minerální vlny a perimetru na fasádě, 

umístníme jako tepelnou izolaci minerální vlnu, šedý polystyrén nebo soklové 

desky na fasádě. 

o Rozmícháme si lepící hmotu Weber klasik - do vědra nalijeme 6,5 l čisté vody  

a postupně vsypáváme 25 kg pytel, mícháme 2-5 minut pomocí unimixeru  

na vrtačce.  

o Hmotu nanášíme po obvodu polystyrénové desky v nepravidelném pásu šířky  

50-80 mm a na střed desky v 3 terčích velikosti dlaně – plocha lepidla musí tvořit 

min. 40 % desky 

o Na desky z minerálních vláken nanášíme stěrkovou hmotu celoplošně zubovým 

hladítkem. 

o Desky tepelného izolantu lepíme zespodu nahoru na vazbu i v rozích, větším 

rozměrem desky vodorovně a na sraz.  

o Lepící stěrková hmota se nesmí dostat na boční stěny izolantu.  

o První vrstvu vsazujeme pevně do zakládacího profilu, spodní hranu zatřeme lepící 

hmotou do úrovně opěrné hrany na zakládacím profilu a na přední ploše do výšky 

min. 30 mm s výztužnou tkaninou. 

o Kontrolujeme rovinatost osazované desky kovovou latí.  

o U okenních a dveřních otvorů postupujeme tak, že desky řežeme do tvaru  

L i s vyříznutím otvoru pro parapet. Přitom dbáme, aby nejmenší šířka desky byla 

max. 15 cm. Řezanou část desky očistíme od zbytků materiálu.  

o Spáry nesmí korespondovat s hranami otvorů.  

o U ostění otvorů provedeme nalepení desek nejprve v ploše s přesahem, poté 

vlepíme izolant do špalety. Po zatvrdnutí hmoty provedeme jejich srovnání s vnitřní 

plochou zabroušením, zaříznutím. Opět nám nesmí vznikat jak vodorovná,  

tak svislá průběžná spára. 

o Pokud nám vznikne mezi deskami spára větší jak 2 mm a zároveň menší  

jak 4 mm, můžeme vyplnit montážní nízkoexpanzní pěnou. Spáry nad 4 mm 

vyplníme přířezem desky.  

o Přednostně používáme celé desky, přířezy využíváme jen v případě, jsou-li širší 

než 150 mm a neosazujeme je na nárožích a ukončení systému.  

o Desky polystyrénu řežeme pilkou a řezané hrany očistíme od zbytků materiálu. 

o Následuje technologická přestávka 48 hodin 



96 
 

Kotvení izolantu  

o Podle přílohy B.8. Protokol stanovení okrajových oblastí, si vyměříme tyto oblasti 

na fasádě. 

o Před montáží hmoždinek ejotherm STR U 2G 215 izolant přebrousíme  

do roviny bruskou s brusným papírem, rozměru 250 x 500 mm, a štětcem očistíme 

plochu. 

o Podle přílohy, B.10. Výpočet počtu hmoždinek EJOT pro fasádní polystyrén -

Kotvení v EPS a B.9. Výpočet počtu hmoždinek EJOT pro minerální vlnu - Kotvení 

v MW, vyvrtáme otvory v polystyrénovém izolantu pro osazení hmoždinek. Velikost 

vrtáku zvolíme dle průměru hmoždinky a to 8 mm, délku minimálně 215 mm.  

o Po vyvrtání otvor vyčistíme a osadíme hmoždinku. Talíř zapustíme 2-3 mm  

pod povrch izolantu. 

o Hmoždinka musí být osazena pevně a bez pohybu. Překontrolujeme polohu 

hmoždinek a jejich vzdálenost. 

o Do otvoru osadíme zátky.  

o Zátky přetáhneme stěrkovou hmotou. Po vytvrdnutí stěrky přebytek hmoty 

odstraníme přebroušením, aby byl povrch hladký.  

  

a) okrajová oblast 8 ks/m2 b) vnitřní oblast 6 ks/m2 

Obr. 4.14 Rozmístnění kotev v EPS  

  

a) okrajová oblast 18 ks/m2 b) vnitřní oblast 12 ks/m2 

Obr. 4.15 Rozmístnění kotev v Minerální vlně  
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Vyztužení hran nároží budovy, ost ění otvor ů 

o Rozmícháme si stěrkovou hmotu. Naneseme ji a zatlačíme do ní plastové rohové 

profily- pro nároží používáme weber roh kombi PVC, vnitřní.  

o V přechodu zateplení na atiku použijeme profil Weber napojení na oplechování.  

o Po zatvrdnutí lepidla na parapetním profilu částečně sloupneme pásku profilu  

a osadíme parapet. Poté pásku definitivně sloupneme, zatlačíme parapet.  

o Ten samí profil osadíme na zvednutý okraj parapetu u ostění.  

o U dveřních a okenních rámu osazujeme plastový profil Weber ukončení  Dynamic, 

pomocí lepící pěnové pásky na profilu. Na plastové odlamovací lamely profilů 

přilepíme ochranné fólie proti poškození oken.  

o Následně profily zastěrkujeme v ploše výztužné skleněné tkaniny.  

Základní vrstva se sklen ěnou sí ťovinou 

o Prvně provádíme na ostění, s vlepením výztužné tkaniny.  

o U hrany první řady založeného systému osadíme do stěrkovací hmoty profil okapní 

soklový, následně zastěrkujeme v ploše tkaniny.  

o U otvorů vyztužujeme navíc rohy diagonálně umístněnými pruhy síťoviny rozměrů 

min. 300x200 mm, vtlačením do stěrkové hmoty.  

o Na desky naneseme v celé ploše vrstvu stěrkové hmoty Weber therm klasik – 

postupujeme od vrchu dolu. 

o Na stěrkovou hmotu zatláčíme skleněnou síťovinu nerezovým hladítkem od středu  

k okrajům, odvíjíme pás síťoviny odshora dolů. Napojení provádíme s přesahem 

min. 100 mm. 

o V místě přechodu izolantů vyztužíme ještě pruhem síťoviny v šířce 150 mm  

na každou stranu.  

o Po zatlačení nesmí být síťovina viditelná, pokud tomu tak je, provedeme druhou 

vrstvu stěrky. 

o Přesahy síťoviny ve spodní hraně systému odřízneme, popř. zabrousíme základní 

vrstvu stěrky. Abychom dosáhli ostré a rovné hrany, podél okeničky soklového 

profilu.  

o Následuje technologická přestávka 24 hodin. 

o Povrch základní vrstvy zabrousíme. 

o Technologická přestávka 4 dny.  

Pohledová vrstva 

o V místě změny odstínu v ploše zalepíme krepovou páskou. 
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o Pomocí vrtačky a nástavce Unimixer rozmícháme Podklad UNI v kyblíku. 

Podkladní nátěr nanášíme fasádním válečkem od spodu směrem nahoru, první 

barevnou plochu.  

o Technologická přestávka 12 hodin. 

o Omítku si řádně promícháme vrtačkou s nástavcem Unimixer do homogenní 

konzistence. Na podklad nanášíme omítku nerezovým hladítkem na sílu vrstvy 

velikosti zrna – 1,5 mm, od shora dolů. Materiál napojujeme „živý do živého“  

– okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat.  

o Po zhotovení omítky se okamžitě strhne krepová páska. Po zaschnutí přelepíme 

krepovou páskou již hotovou hranu. 

o Dále postupujeme stejným postupem jako u prvního barevného odstínu. 

o Je-li potřeba krátké přerušení prací, lze provést na nároží.  

o Po vyzrání omítky aplikujeme weber min egalizační AKR pomocí fasádního 

válečku.  

Zakrytí d ěr po kotvách 

o Sto-Gerüstankerverschluss promneme v rukách a vložíme do díry po kotvě. Tím 

nám vznikne vodotěsně uzavřený povrch.  

o Poté povrch ošetříme omítkou. 

Provedení soklové části  

o 25 kg pytel weber therm elastik vsypeme do 6,3 l čisté vody a pomocí unimixeru 

mícháme 2-5 min.  

o Hmotu nanášíme po obvodu desky v nepravidelném pásu šířky 50-80 mm  

a na střed desky v 3 terčích velikosti dlaně – plocha lepidla musí tvořit min. 40 % 

desky. 

o Při lepení klademe důraz na to, aby horní hrana co nejvíce doléhala k zakládací 

liště ETICS. 

o Desky klademe na sraz pomocí pera a drážky. Zároveň vodováhou kontrolujeme 

svislost a vodorovnost.  

o Základní vrstvu weber therm elastik připravíme stejným postupem, jak je uvedeno 

výše. Nanášíme v celé ploše desek od vrchu dolů. 

o Na stěrkovou hmotu zatláčíme skleněnou síťovinu nerezovým hladítkem od středu  

k okrajům, odvíjíme pás síťoviny odshora dolů. Napojení provádíme s přesahem 

min. 100 mm. 

o Zahladíme nerezovým hladítkem a následuje technologická přestávka 5 dní. 
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o Podkladní nátěr UNI MAR si rozmícháme a nanášíme fasádním válečkem  

na základní vrstvu. 

o Technologická přestávka 24 hodin. 

o Před nanášením weber pas marmolit, obsah kýblu rozmícháme zednickou lžící. 

Nanášíme nerezovým hladítkem v minimální síle vrstvy tak, aby byl podklad zrny 

omítky stejnoměrně dokonale zakrytý. 

o Provedeme zahlazení ocelovým hladítkem. 

Osazení balkón ů 

Před demontáží lešení na Jihovýchodní fasádě se osadí pomocí mobilního jeřábu 

ocelové balkóny. Balkony jsou součástí subdodávky od firmy Kaczer svět balkónů.  

8) Jakost a kontrola kvality 

8.1)  Vstupní kontrola 

Kontrolujeme provedení a vyzrálost zdiva, zda stávající stav konstrukcí 

odpovídá projektové dokumentaci. Rovinnost povrchu zdí musí být 12mm/4m. Veškeré 

dveřní a okenní otvory jsou již osazeny a jejich správné osazení je překontrolováno.  

 Kontrolujeme kvalitu, druh (objednací číslo) a množství stavebního materiálu. 

Shodu zapíšeme do stavebního deníku.  

Dále musí být zřízeno lešení a předáno do užívání. Kontrolujeme odstupové 

vzdálenosti od fasády a bezpečností opatření vyplívající z této odstupové vzdálenosti – 

lešení musí být i ze strany fasády opatřeno zábradlím. Lešení musí mít osazené 

zarážky proti pádu materiálu a lešení, musí být řádně ukotveno. Bez protokolu  

o předání k využívání nemůžeme započít s užíváním a prácemi. O tomto musí být 

proveden zápis ve stavebním deníku.  

8.2)  Meziopera ční kontrola 

  Kontrolu provádíme po každé technologické přestávce a před nanášením další 

vrstvy pláště.  

Založení systému 

Zakládací lišta musí být urovnána do vodorovné polohy a pevně připevněna  

ke stěně zatloukacími hmoždinkami 3ks/m. Spára mezi profily a podkladem musí být 

zcela utěsněna lepící hmotou.  
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Lepení izola čních desek 

Lepící stěrková hmota nesmí být na bočních stranách izolantu. Desky nesmí 

v ploše ani na nároží tvořit svislou spáru. U rohů otvorů nesmí docházet k průběžné 

spáře ve vodorovném ani svislém směru. Přesah vazeb musí být min. 100 mm. Lepíme 

vždy celé desky izolace, zbytky se mohou použít pouze s rozměrem větším jak  

150 mm a nesmí být na nárožích, v rozích, koutech. Spáry desek do 4 mm vyplníme 

systémovou pěnou, větší přířezem izolantu.  

Kotvící hmoždinky 

 Počet hmoždinek na 1m2  musí odpovídat kotevnímu rastru pro EPS a minerální 

vlnu. Jejich délka a správnost rozmístnění musí také odpovídat. Na všech 

hmoždinkách musí být osazeny zátky z minerální vlny a EPS. Provádíme namátkovou 

kontrolu kotev na vytažení – nevyhoví-li, musí být nahrazeny novými v blízkosti 

stávající, otvor se vyplní izolantem. Kotvy nesmí být ohnuté, prasklé, zdeformované.  

Základní vrstva a vyztužování 

Na všech detailech musí být upevněny správné druhy profilů pro daný detail. 

Kontrolujeme správnost vyztužování, zejména přesahy síťoviny, správnou polohu 

síťoviny ve vyztužovaných místech a její velikost v rozích otvorů 200 x 300 mm. 

Kontrolujeme nanášení vrstvy od shora dolů. Povrch základní vrstvy musí být vyzrálý, 

nesmí vykazovat nerovnosti, které by znemožňovaly provedení povrchové úpravy,  

či měli vliv na její kvalitu. Rovinnost pro finální vrstvu musí být 2mm/1 m. Pokud tomu 

tak není, musí se povrch vyrovnat, přebrousit.  

Weber pas silikon 

Odstín penetrace se musí shodovat s odstínem omítky. Dodržujeme provádění 

dílčích ploch v jednom pracovním záběru, abychom předešli vizuálním chybám.  

 Průběžně kontrolujeme nošení ochranných pomůcek a dodržování všech pokynů 

postupu práce a podmínek prostředí. Vše se průběžně zapisuje do stavebního deníku.   

8.3)  Výstupní kontrola 

Kontrolujeme finální vzhled omítky, celistvost, rovnoměrnost vrstvy, opracování 

ostění, nadpraží stavebních otvorů, opracování okolo všech detailů stavby. Rovinnost 

finální vrstvy musí být 2 mm/2m lati.  

Výsledný vzhled a barevné pojetí, jednolitost povrchu a celistvost musí 

odpovídat projektové dokumentaci. 
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Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy ke kolaudačnímu 

řízení certifikáty o shodě od dodavatelů. 

9) Bezpečnost a ochrana p ři práci BOZP  

Všichni zaměstnanci musí být před započetím prací obeznámeni a proškoleni  

v oblasti bezpečnosti práce, pohybu na staveništi, manipulaci s nářadím, strojními 

zařízeními. Odbornou práci mohou vykonávat pouze kvalifikovaní proškolení pracovníci 

s platným osvědčením a odborné firmy. Osoby bez proškolení nemohou vykonávat 

žádnou činnost. Dodavatel stavby musí zajistit, aby materiál a prostředky používané  

na stavbě byly platně certifikované. Dále je nutné dodržovat požadavky, nařízení, 

technologické a technické předpisy, ustanovení ČSN a podnikové normy. Všechny 

stavební práce se musí řídit dle následujících zákonných ustanovení a nařízení: 

• Nařízení vlády č, 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  

do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na osobní ochranné prostředky 

• Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanový způsob evidence, hlášení  

a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků 

• Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na jednoduché tlakové nádoby 

• Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování     

Podrobně se BOZP, vznikem a omezení rizik se zabývá kapitola bezpečnost  

a ochrana zdraví při práci 
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10) Ekologie- vliv na životní prost ředí, nakládání 
s odpady 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Ve výkresu staveniště jsou 

zakomponovány kontejnery na odpad, u každého z nich bude umístěn hasicí přístroj. 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky 

č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Katalog odpadů: 

07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických  

Sloučenin 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů 

(včetně vodotěsnicích výrobků) 

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů  

a plastů 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly O 

16 01 19 Plasty 

17 01 01 Beton 

17 02 03 Plasty 

20 03 Ostatní komunální odpady 
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1) Obecné informace o stavb ě 

1.1) Obecné informace o stavb ě 

Název stavby: Bytový dům rezidence Smíchovská 

Místo stavby: Praha- městská část Smíchov 

Zhotovitel: Best Invest s.r.o. 

Velikost stavby: 645 m2 

Velikost staveniště: 1 208 m2 

Náročnost stavby: nenáročná  

Druh stavby: novostavba 

Účel stavby: bytový dům 

Dělení stavby na objekty: stavba se nebude dělit 

Umístnění stavby: stavba volně stojící 

Terén: mírně svažitý 

Počet podlaží: 5 

Počet parkovacích míst: - uvnitř objektu 12 

 - podél venkovních komunikací 2 

Funkční členění objektu: 

1.PP – Obytně technické podlaží bytová jednotka, sklepní prostory, 

technické zázemí objektu, parkovací stání 

1.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

 

 schodištěm a výtahem, technická  

 místnost 

2.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

 schodištěm a výtahem 

3.NP – Obytné podlaží pět bytových jednotek, chodby se  

 schodištěm a výtahem 

4.NP – Obytné podlaží dvě bytové jednotky, chodby se  

 schodištěm a výtahem  

Založení objektu je na průběžných monolitických betonových pásech. Základová spára 

se nachází v hloubce -4,05 m. Svislé nosné konstrukce podzemního podlaží tvoří 

betonové tvárnice POSTA 300 B tl. 300 mm, pilíře a sloupy jsou monolitické 

železobetonové. Svislé nosné konstrukce zbývajících podlaží jsou tvořeny 
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z pórobetonových tvárnic YTONG P4-500 tl. 300 mm. Stropní konstrukce všech 

podlaží jsou navrženy jednotně jako nosníkové vložkové stropy systému YTONG 

s betonovou zálivkou, celkové tl. 260 mm. Zastřešení objektu je provedeno 

jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Tříramenné schodiště 

jsou železobetonové prefabrikované. Rampa pro vozidla je monolitická 

železobetonová. Výtahy jsou s ocelovou nosnou konstrukcí s prosklením  

bez strojovny. Obvodový plášť se skládá z kontaktního zateplovacího systému WEBER 

THERM KLASIK. Okna a dveře jsou navržena z dřevěných profilů se zasklením 

dvojsklem. 

1.2) Obecné informace o procesu 

Technologický předpis lešení se zpracovává pro technologickou etapu zateplení 

kontaktním zateplovacím systémem. Pro tento účel bylo zvoleno modulové fasádní 

pracovní lešení PERI UP Rosett 70. Systémová šířka je 72 cm, šířka podlahy je 64 cm, 

výška jednoho podlaží pak 2,0 m. Rozestupy styčníků jsou po 50 cm.  

Lešení se sestává z matek se závitem a maticí UJB, základních sloupků UVB 

24, sloupků UVR a UVH, horizontály UH, podlahové závory UHD, zábradlová trubka 

UPG, zábradlí UPW, zábradlový oblouk UPA, diagonály UBL, hliníkové podlahy UDA, 

hliníkové podlahy s poklopem a žebříkem UAL, ochranné stěny UPP a příhradových 

nosníku ULA, včetně záchytných sítí a ochranné plachty. Kotevní prvky lešení: kotevní 

háček UWT 20, konzola UCB a šrouby M 12. 

Lešení se umístní ve vzdálenosti 350 cm od objektu. Bude řešeno ve dvou etapách. 

V I. etapě se postaví lešení na fasádě severozápadní-D a severovýchodní-B. V II. 

Etapě pak na fasádě jihovýchodní-C a jihozápadní-A.  

2) Materiál 

2.1) Spot řeba materiál ů 

číslo 
výrobku  Označení váha 

kg 
rozm ěry po čet Σ        

ks 
Σ                        
kg 

š d v A  B  C D   
100411 Patka UJB 38-50/30 3,33       38 42 16 14 110 366,3 

100031 Horizontála UHD 72 4,3     720 161 121 40 46 368 1582,4 

100192 Horizontála UH 104 3,3     1040     28   28 92,4 

100021 Horizontála UH 150 4,69     1500 42 79 0 10 131 614,4 
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100023 Horizontála UH 200 6     2000 32 49 28 20 129 774 

100025 Horizontála UH 250 7,34     2500 18 10 14 10 52 381,7 

100027 Horizontála UH 300 8,7     3000 106 80 28 8 222 1931,4 

100014 
Základní sloupek UVB 
24 

2,47       38 42 16 14 110 271,7 

100009 
Vertikální sloupek UVR 
200 

10,1     2000 121 120 78 51 370 3737 

100012 
Vertikální sloupek UVR 
300 

14,8     3000 19 14 8 7 48 710,4 

100003 
Koncový sloupek UVH 
150 

7     1500 36 42 8 8 94 658 

100031 
Podlahová závora 
UHD 72 

1,3   720   119 80 8 8 215 279,5 

100524 
Podlaha se žebříkem 
UAL 64x250 

25,5 640 2500       5 4 9 229,5 

100523 
Podlaha se žebříkem 
UAL 64x300 

29,4 640 3000   9 9     18 529,2 

  
Podlaha al UDA 32 x 
104 

5,9 320 1040 
  

      24 24 141,6 

  
Podlaha al UDA 32 x 
150 

7,9 320 
1500   

36 72 0 8 116 916,4 

  
Podlaha al UDA 32 x 
200 10,3 320 2000   24 44 16 16 100 1030 

  
Podlaha al UDA 32 x 
250 

13 320 2500   16 8     24 312 

  
Podlaha al UDA 32 x 
300 

15,2 320 3000   100 56 16 12 184 2796,8 

100057 
Diagonála s háčkem 
UBL 150 

6,4       3 2   3 8 51,2 

100061 
Diagonála s háčkem 
UBL 200 

7,2       1 2   3 6 43,2 

100065 
Diagonála s háčkem 
UBL 250 

8,1       1 1 1   3 24,3 

100069 
Diagonála s háčkem 
UBL 300 

9,1       4 3 2   9 81,9 

100265 Zábradlí UPG 150 2,4   1500   36 72   8 116 278,4 

100266 Zábradlí UPG 200 3,2   2000   24 44 16 16 100 320 

100267 Zábradlí UPG 250 4   2500   16 8 8 8 40 160 

100268 Zábradlí UPG 300 4,8   3000   100 56 16 12 184 883,2 

100381 
Podlahová zarážka 
UPT 150 

4,5   1500   36 72   8 116 522 

100390 
Podlahová zarážka 
UPT 200 

5,5   2000   24 44 16 16 100 550 

100393 
Podlahová zarážka 
UPT 250 

6,5   2500   16 8 8 8 40 260 

100396 
Podlahová zarážka 
UPT 300 7,5   3000   100 56 16 12 184 1380 

100349 Čelní zábradlí UPX 104 9,3           16   16 148,8 

104412 Držák zábradlí UPW 0,74       352 36
0 80 88 880 651,2 

100516 
Ochranná stěna UPP 
200 

17     1000 1   2   3 51 

100503 
Ochranná stěna UPP 
250 

20,3     1000     2   2 40,6 
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100514 
Ochranná stěna UPP 
300 

23,3     1000 4 4 2   10 233 

101659 
Příhradový nosník ULA 
70/825 HD 

37,6             2 2 75,2 

100529 Jezdec ULB 5,3             2 2 10,6 

100750 
Distanční spojka UEC 
10 

1,5           6 4 10 15 
 

 

Tab. 4.10 Spotřeba materiálu lešení 

2.2) Primární doprava 

Doprava dílců fasádního lešení bude zajištěna valníkem Tatra T810-

1R1R26/351 s mechanickou rukou. 

2.3)  Sekundární doprava 

Pomocní pracovníci budou manipulovat na staveništi s jednotlivými dílci 

fasádního lešení. Pro stavbu prvního podlaží budou podávat dílce do tohoto podlaží. 

Od dalších podlaží bude svislý přesun zajištěn elektrickými vrátky Geda. 

2.4)  Skladování 

Skladování veškerých dílců fasádního lešení bude na meziskládce,  

na zpevněném štěrkopískovém podsypu.  

3) Převzetí pracovišt ě 

Plocha chodníku a příjezdové cesty bude zcela vyklizena.  

4) Pracovní podmínky 

4.1)  Obecné pracovní podmínky 

V případě silného větru (více jak 8m/s), bouře, deště, sněžení, tvorby námrazy, 

dohlednosti menší než 30m a při teplotě nižší než -10°C se musí práce na lešení 

přerušit. 

4.2)  Vybavenost staveništ ě 

Na staveništi se nachází buňka ZRUP se sprchou, umyvadlem a WC, napojená  

na staveništní stoku, další tři sloužící jako šatny pro zaměstnance stavby, jedna 
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sloužící jako kancelář. Skladovací buňky slouží pro potřeby skladování materiálu, 

nářadí a pomůcek. V každé skladovací (v šatně a sprše nemá opodstatnění) buňce se 

nachází hasicí přístroj. Pro účely stavby jsou vybudovány přípojky inženýrských sítí. 

Napojení el. pro ZS bude z hlavního rozvaděče stavby a vody z vodoměrné šachty. 

4.3)  Instruktáž pracovník ů 

Pracovníci jsou povinni: dodržovat předepsanou technologii provádění, 

pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat 

nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, dodržovat upozornění  

a pokyny pracovníků pověřených řízením prací a dozorem v daném prostoru, provádět 

práci na určeném pracovišti a nevzdalovat se z něho bez souhlasu odpovědného 

pracovníka, odchod z pracoviště hlásit odpovědnému pracovníkovi. 

5) Personální obsazení 

5.1)  Složení pracovní čety 

Profese po čet kvalifikace zodpov ědnost 

Vedoucí čety 1 vyučený izolatér 

řízení odborných 
prací, provádění 
kontrol, přejímka 
provedených prací 

Lešenář 3 
proškolení pro montáž 

lešení a práci ve výškách 
 samotná montáž 
lešení 

Pomocní 
pracovníci 

6 bez zvláštních požadavků 
přeprava a 
manipulace s 
materiálem 

 
 

Tab. 4.11 Pracovní četa lešení 

5.2)  Ochranné pom ůcky 

Přilba, obuv se zpevněnou podrážkou a pevnou špičkou, pracovní rukavice 

(umožňuje-li to prováděná činnost), ochranné brýle s UV filtrem, reflexní vesty, 

bezpečnostní postroj.  
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6) Stroje a mechanismy 

6.1)  Valník Tatra T810-1R1R26/351  

Valník s mechanickou rukou 3t HIAB, nosnost max. 15,5 t 

6.2)  Stavebný výtah GEDA 500Z/ZP 

Výtah se sestaví po montáži fasádního lešení.  

Nosnost výtahu: 850 kg (náklad) 500 kg (osoba) Maximální výška 100m Napájení 2,5 x 

5 mm vidlice 16A (5ti kolíková) Jistič 16A Rozměr klece 160/140/110 cm (d/š/v) 

zastavěná ploch 25 x 2m 

6.3)  Stavební vrátek GEDA MAXI 120 S 

Nosnost 120 kg, délka lana 51 m, hmotnost 60 kg, rozměr včetně otočného 

ramene 185x 110x 15 cm. 

6.4)  Ruční ná řadí a pom ůcky 

 

Kladivo, hliníková vodováha délky 2 m. 

7) Pracovní postup 

Veškeré části lešení se musí před započetím montáže důkladně zkontrolovat, 

zda nejsou poškozené. Poškozené díly nesmějí být v žádném případě použity. 

S montáží je nutné začít v nejvyšším bodě podkladu – fasáda A či B.   
 

Rozmístn ění patek 

Pomocí horizontály UH si rozmístníme patky UJB, ve vzdálenosti 30 cm  

od stěny. Ty pokládáme na roznášecí dřevěné desky. Patky můžeme vysunout 

maximálně na 355 mm.  
 

Vytvo ření základního rámu 
 

Na připravené patky nasadíme základní sloupky UVB 24. V příčném směru  

se základní sloupky UVB 24 propojí podlahovými závorami UHD 4 a v podélném 

horizontálami UH, čímž vznikne rám. Podlahová závora UHD 4 se montuje natočená 
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tak, aby červená značka byla blíž u vnějšího sloupku.  Teď je nutné pomocí vodováhy 

a vytočením matic nastavit horizontály UH a podlahové závory UHD do vodorovné 

polohy. Všechny klíny nakonec doklepneme kladivem (500g).  

 
Obr. 4.16 Natočení podlahové závory k vnějšímu sloupku 

Vyrovnání 

Takto vzniklý rám se urovná do vodorovné a svislé polohy pomocí stavěcích 
patek. Pro kontrolu nám slouží vodováha.   

V nejvyšším místě se patky nevysunou, ponechají se na začátku závitu,  

aby bylo možno v nejnižších místech urovnat lešení do vodorovné polohy. 

Montáž podlah 

V nejnižší úrovni se osadí, jako montážní pomůcka, podlahy -  vyjma pole  

se žebříkovým výstupem. Podlahu usazujeme do drážky v podlahové závoře UHD. 

Proti samovolnému posunutí se zajistí posunutím k budově až na doraz. Tímto 

způsobem se osadí podlahy ve všech podlažích lešení. 

V nejnižším podlaží se jako podpora prvního žebříku podlaha zachová. 

V dalších patrech se v tomto poli osadí podlahy UAL stejným způsobem jako normální 

podlaha. Průlezové otvory osazujeme střídavě a poklopy jsou vyjma posledního 

podlaží neustále zavřeny. 

 

Vertikální sloupek UVR, podlahová závora UHD, zábra dlí UPG 

U montáže prvního patra lešení se na vnitřní straně nasadí vertikální sloupky 

UVR 200 do základního sloupku UVB 24. Na vnější základní sloupek UVB 24 se 

nasadí sloupek UVR 300, do kterého se z jeho budoucí vnitřní strany nasadí držáky 

zábradlí UPW. Do rozet vertikálních sloupků nasadíme podlahovou závoru UHD 

s červenou značkou k vnější straně a její klíny pevně dorazíme.  
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První zábradlovou trubku UPG (9) navlečeme až na doraz na drážky zábradlí UPW. 

Před montáží dalšího vertikálního sloupku UVR 300 se do nejvyšší rozety nasadí držák 

zábradlí UPW a pevně se dorazí. Na tento držák navlékneme volný konec zábradlí 

UPG a celý sloupek UVR nasadíme do vnějšího základního sloupku UVB 24. 

 
Obr. 4.17 Nasazení držáku zábradlí UPW 

 
Obr. 4.18 Navlečení první zábradlové 

trubky 
 

Čelní zábradlí UPA 

Před namontováním podlah se musí osadit čelní zábradlí UPA. Zábradlový 

oblouk na čelním zábradlí sklopíme dolů a zábradlí přisadíme k vertikálnímu sloupku 

a dosadíme na podlahovou závoru UHD. Poté vrátíme zábradlový oblouk do původní 

polohy a zajistíme. Osadíme podlahy. 

 
Obr. 4.19 Sklopení Zábradlového oblouku 

 
Obr.4.20 Nasazení podlahy 
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Diagonála s há čkem UBL 

 
 

Obr. 4.21 montáž diagonály s háčkem UBL 

 

Háček v dolní části diagonály UBL se nasadíme do otvoru horizontály UH. 

Sklopný čep na druhém konci diagonály vsadíme do otvoru horní diagonály UH  

a sklopením se zajistíme. 
 

Dopln ění zábradlí 

V každém poli zavěsíme horizontálu UH a úderem na klíny ji pevně zajistíme. 

Zarážka UPT se kolíky nasadí do podlahové závory UHD.  Tímto je jedno patro hotové.  

 

Montáž p říhradového nosníku  

Nad průjezdem se lešení vynese pomocí příhradového nosníku 2x 3 m.  

Na konce trubek spodního pásu příhradového nosníku upevníme pevné spojky. 

Příhradové nosníky i se spojkami vytáhneme, pomocí lešenářského vrátku,  

do plánované montážní výšky, 8cm pod rozety sloupků, a uchytí se k vertikálním 

sloupkům UVR vlevo a vpravo od budoucího otvoru. Osadíme jezdce ULB a základní 

sloupek UVB na příhradový nosník. Položíme podlahovou závoru UHD a na vnější 

stranu nasadíme vertikální sloupek UVR s držákem zábradlí UPW. Zábradlí UPG  

se navlékne jako horní zábradlí do držáku zábradlí UPW a do podlahové závory se 

osadí podlahy UDS. Ze zabezpečeného pole se podlahové závory UHD posunou 

pomocí podlahy UDS a zábradlí UPG do středu příhradového nosníku. Druhá strana 

podlahy zábradlí se přichytí k prvkům základního lešení.  
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Obr. 4.22 Upevnění nosníků pod rozetami 

Ukotvení lešení 

 Kotvíme již při montáži dle výkresu Lešení. Kotvíme do fasády kotvami 

přichycenými k vnějším trubkám lešení pod podlážkou. 

Montáž ochranné st ěny UPP 

 Ochrannou stěnu UPP zavěšujeme oběma háky na horizontálu UH. Všechny 

postraní háky musí obejmout vertikální sloupky UVR.  

Montáž oplášt ění 

Sítě se připevní pomocí pásů s oky, které mají, na vnější vertikální sloupky UVR  

ve vzdálenosti max. 50 cm od sebe. 

Napojení pole 

Pomocí distančních spojek spojíme ve vzdálenosti max. po 4 m křížící se lešení 

vždy pod podlahou. První spojku dáváme do prvního podlaží 

 

Obr. 4.23 Napojení rohových polí pomocí spojky UEC 10 
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Doprava dílc ů 

Doprava dílců bude do prvního podlaží ručně, od dalších podlaží bude zajištěna 

svislá doprava pouze elektrickým vrátkem, který se umístí na nosný rám hned u výlezu. 

Na tento rám se ukotví pracovník provádějící montáž lešení a následně na něj ukotví 

vrátek, kterým dopraví materiál do patra. Toto se bude opakovat v každém patře.  

Uzemnění lešení 

 V první a poslední řadě nejvyššího patra lešení se umístní místo koncového 

sloupku sloupky vysoké 2 m. Ty poslouží jako jímače. Od nich pak vedeme 

hromosvodný drát až na terén. Každý míjený díl spojíme s drátem pomocí svorky. 

Hromosvodným drátem pak propojíme i všechny stojiny lešení.  

Záchytné konstrukce 

Po dokončení lešení se na celou plochu lešení připevní ochranná síť z polyetylénu. 

oko 100mm, síla 3mm, upínací otvory jsou od sebe vzdáleny po 10 cm. Přes tyto 

otvory se sítě přichytí k lešení pomocí stahovacího pásku. 

 

8) Jakost a kontrola kvality 

8.1)  Vstupní kontrola 

Kontrolujeme připravenost podloží, skladovací plochy a celistvost, množství  

a druh jednotlivých dílů.  

 

8.2)  Meziopera ční kontrola 

 

  Spoje musí být dostatečné únosné a jednotlivé prvky fasádního lešení  

se navzájem nesmějí deformovat. Vedoucí čety kontroluje svislost a vodorovnost dílců  

po jejich smontování pomocí ocelové hliníkové latě. Lešení musí být ukotveno  

dle výkresu Lešení. Kotvy musí být dostatečné ukotveny ve fasádě objektu  

a dostatečně přichyceny k fasádnímu lešení. Konstrukce lešení musí mít úhlopříčné 

ztužení umístněné taktéž dle výkresu Lešení.  

8.3)  Výstupní kontrola 

 

Výsledná konstrukce musí být stabilní, vodorovná a svislá. Vedoucí čety 

překontroluje uchycení kotev do fasády objektu a k samotnému lešení, musí být 
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zajištěna tuhost a stabilita výsledného lešení. Na bocích musí být osazeny ukončovací 

boční díly. Za přítomnosti technického dozoru investora se provede kontrola celistvosti. 

Lešení musí být dostatečné únosné, zavětrované v příčném a podélném směru  

a řádně ukotveno. O tomto se sepíše protokol. Ten předá vedoucí čety hlavnímu 

stavbyvedoucímu.  

 

9) Bezpečnost a ochrana p ři práci   

Všichni zaměstnanci musí být před započetím prací obeznámeni a proškoleni  

v oblasti bezpečnosti práce, pohybu na staveništi, manipulaci s nářadím, strojními 

zařízeními. Odbornou práci mohou vykonávat pouze kvalifikovaní proškolení pracovníci 

s platným osvědčením a odborné firmy. Osoby bez proškolení nemohou vykonávat 

žádnou činnost. Dodavatel stavby musí zajistit, aby materiál a prostředky používané  

na stavbě byly platně certifikované. Dále je nutné dodržovat požadavky, nařízení, 

technologické a technické předpisy, ustanovení ČSN a podnikové normy.  

Lešenářské práce musí být realizovány podle montážního postupu výrobce, který 

vychází z lešenářských norem:  

• ČSN EN 12810 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 

• ČSN EN 12811 Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - 

Požadavky na provedení a obecný návrh 

Je nutné dodržení bezpečnostních předpisů vyplývajících ze: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č, 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  

do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 
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• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na osobní ochranné prostředky 

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanový způsob evidence, hlášení  

a zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  

a dezinfekčních prostředků 

 

10)  Ekologie- vliv na životní prost ředí, nakládání 
s odpady 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Ve výkresu staveniště jsou 

zakomponovány kontejnery na odpad, u každého z nich bude umístěn hasicí přístroj. 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky 

č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Katalog odpadů: 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

20 03 Ostatní komunální odpady 
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1. Technická zpráva k za řízení staveništ ě 

1.1. Informace o rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané 

úpravy staveništ ě, jeho oplocení, trvalé deponie  

a mezideponie, p říjezdy a p řístupy na staveništ ě 

Parcela 2325/1 se nachází v zastavěném území v Praze 13 -  Stodůlky, ulice 

Smíchovská 96. Parcela je ve vlastnictví investora. Parcelu ohraničují z obou stran 

budovy pro bydlení a mírně se svahuje směrem k jihovýchodu. Nadmořská výška se 

pohybuje v rozmezí cca 340 až 344 m.n.m. Při výstavbě se terén u silniční komunikace 

dorovná. Parcela přiléhá ke stávající ulici Smíchovská. Vjezd a výjezd na staveniště je 

z této ulice, která umožňuje i napojení na inženýrské sítě. Podél západní hranice 

parcely probíhá komunikace pro pěší.  

V prostoru staveniště budou umístněny tyto objekty – ZRUP sociální buňka WC 

se sprchami 6x2 m 1 ks, ZRUP obytná buňka 6x2 m 4ks, skladovací buňka 6x2,2 m 

2ks. Dále bude na staveništi kontejner na odpad velikosti 1,93x3,4x1,93 m užitečného 

objemu 10 m3. Pro skladování materiálu, vyjma asfaltových pásů uskladněných 

 ve skladovací buňce, bude sloužit prostor garáží uvnitř objektu. 

Příjezd pro dopravní obsluhu i vstup pro jednotlivý personál je na staveništi 

řešen pomocí mobilní brány. Na staveništi bude pouze jeden z komunikace III. Třídy  

na ulici Smíchovská. Při příjezdu na staveniště je nutné dbát zvýšenou pozornost 

bezpečnosti a pohybu třetí osoby. Na komunikaci nejsou žádány žádné specifické 

požadavky.  

1.2. Významné sít ě technické infrastruktury  

Nově budovaný objekt bude napojen na elektrickou energii, vodovodní  

řad a kanalizační síť. Tyto přípojky budou vybudovány v předstihu před zahájením 

základových prací. V dané lokalitě se nevyskytují žádná ochranná pásma ani stávající 

inženýrské sítě. Napojení na sítě bude z ulice Smíchovská.  
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1.3. Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových  

a stávajících objekt ů. 

Během realizace nebude využito žádných stávajících stavebních objektů.  

Pro účely staveniště budou na staveniště dopraveny mobilní staveništní buňky. 

Stravování pracovníků je řešeno mimo stavbu a individuálně dle potřeb dělníků. 

1.3.1.  Staveništní komunikace  

Budoucí zpevněné plochy objektu budou využity jako staveništní komunikace. 

Podkladní vrstva ze zhutněného štěrkopísku se vybuduje již v předstihu. Před 

předáním staveniště bude dokončena svrchní vrstva komunikací. 

1.3.2.  Staveništní bu ňky  

Součástí zařízení staveniště bude ZRUP sociální buňka WC se sprchami 6x3 

m, 1 ks, kancelář a šatny 6,1x2,45 m, 4ks. Všechny tyto buňky budou napojeny  

na zdroj elektrické energie. Sociální buňka bude napojena napojená na vodu  

a kanalizaci.  

Tepelnou izolaci ocelové kostry tvoří materiál URSA tl. 100 mm. Venkovní plášť  

je z trapézového pozinkovaného plechu odstínu RAL 9002. Podlahová krytina je 

keramická dlažba na deskách cetris tl. 20 mm. Rozvody elektrické energie jsou 

standardní, rozvody vody jsou vedeny v trubkách PPR, rozvody odpadů v HT potrubí. 

Veškeré rozvody jsou vedeny v kastlících.  

 
Obr. 5.1 Sociální buňka ZRUP 107 SOC 
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Obr. 5.2 Obytná buňka ZRUP 01-M1 

Na staveništi se budou nacházet celkem dva uzamykatelné skladovací 

kontejnery pro uskladnění asfaltových pásů a nářadí. V kontejnerech, kde budou 

uskladněny asfaltové pásy, se bude nacházet hasicí přístroj. 

Skladovací kontejner MEVA: 

Vnější rozměry 6x2,2x2,2 m 

Rozměry vstupního profilu 1,93x1,93 m 

Plošné zatížení dna 500kg/m2 

Stěny a strop z pozinkovaného trapézového plechu o síle 0,75 mm  

Dřevěná podlaha tl. 35 mm 

Dále se bude na staveništi nacházet u vstupní brány tento kontejner, sloužící jako 

vrátnice 

 
Obr. 5.3 Kontejner TOI TOI sloužící jako vrátnice 

Uvnitř kontejneru se nachází jedno elektrické topidlo napojené na zásuvku. 

Kontejner má přípojku 380V/32 A. Rozměry jsou 1,98 x 1,98 x 2,6 m. 
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1.3.3. Stavební výtah 

Na staveništi se budou nacházet celkem dva stavební výtahy, sloužící  

pro dopravu materiálu, pracovníků a nářadí do jednotlivých podlaží objektu  

a na plochou střechu. Napojení výtahu na zdroj elektrické energie se zabezpečí 

pomocí prodlužovacího kabelu z rozvaděče o napětí 400 V.  

1.3.5. Oplocení 

Po celou dobu výstavby bude staveniště oplocené mobilními ploty výšky 2m. 

Mobilní ploty jsou průhledné drátové a budou potaženy stínící tkaninou. Součástí 

oplocení bude vstupní brána, která bude pro lepší manipulaci opatřena kolečky.  

1.4. Popis staveb za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení. 

 Ohlášení stavebnímu úřadu dle zákona 183/2013 Sb. o územním plánováním  

a stavebním řádu vyžadují staveništní buňky, jelikož obsahují hygienická zařízení 

 a vytápění a slouží k pobytu osob.  

1.5. Výpočet dimenze staveništních p řípojek 

1.5.1.Výpočet nutného p říkonu elektrické energie pro za řízení staveništ ě 

Stavební stroje a jiné 
Příkon 
[kW] ks [kW] 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 2 11 
Stavební vrátek GEDA MAXI 120 s 1,35 2 2,7 

Příklepová vrtačka BOSCH PSB 
700 RE 0,7 6 4,2 

Bruska polystyrénových desek 
INOPLAN SWING 0,35 2 0,7 
Pistole horkovzdušná svářecí 
Leister 100.705 - TRIAC-S 1G3  1,6 2 3,2 

Svářecí automat Leister Varimat V2 4,6 2 9,2 

Horkovzdušné dmychadlo 
HOTWIND SYSTÉM 3,68 1 3,68 

Příruční řezačka na polystyrén 
HSG StyroCut 180 0,2 4 0,8 
Zásobníkový ohřívač na vodu 200 l 2,2 1 2,2 

Otopné těleso stavebních buněk 
2 4 8 

1 3 3 

   
Celkový p říkon 

P1 48,68 
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Vnitřní osvětlení buněk 
Příkon 
[kW] ks [kW] 

Sociální buňka 0,036 4 0,144 
Vrátnice 0,036 1 0,036 

Obytné buňky 0,036 16 0,576 
Celkový p říkon 

P2 0,756 

Vnit řní osv ětlení skaldovacího 
prostoru 

Příkon 
[kW/m 2] [m 2] [kW] 

Osvětlení skladu vně budovy 0,006 332 1,992 
Celkový p říkon 

P3 1,992 

Tab. 5.1  Výpočet elektrického příkonu 

S = 1,1 x (((0,5 x P1 + 0,7 x (P2 + P3))
2 + (0,7 x P1 )

2)-2 

S = 1,1 x(((0,5 x 48,68 + 0,7 x (0,756 + 1,922)) 2 + (0,7 x 48,68)2)-2 

S = 66,61 kW 

 
1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon 

0,5 – koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 

0,7 – koeficient vyjadřující současný chod el. motorů 

Požadovaný p říkon pro provedení obvodového plášt ě a ploché st řechy je 61,61 

kW. 

1.5.2.Výpočet pot řeby vody 

Voda pro provozní ú čely měrná 
jednotka  

měrných 
jednotek  

spot řeba 
na m.J. 

pot řeba 
vody [l] 

Přilepení izolačních desek 25 kg 131 6,5 851,5 
Základní vrstva na izolačních 
deskách 25 kg 174 6,5 1131 

Lepení soklových desek 25 kg 10 6,3 63 

Základní vrstva soklových desek 25 kg 14 6,3 88,2 

Sila na omítkové směsi 40 kg 2000 12 600 
součet vody pro provozní 

účely 2 733,7 
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Voda pro hygienické ú čely měrná 
jednotka  

měrných 
jednotek  

spot řeba 
na m.J. 

pot řeba 
vody [l] 

Hygienické účely 1 prac./ 
směna 30  40 1200 

Sprchování 1 prac./ 
směna  30 50 1 500 

součet voda pro hygienické 
účely 2 700 

 

Voda pro technologické ú čely pot řeba 
vody [l]  

Mytí nářadí a další potřeba vody 300 
součet pro technologické 

účely 300 

Tab. 5.2  Výpočet spotřeby vody 

Výpočet vody pro provozní účely: 

Qnh = (Sn x kn)/(t x 3600)  

Qnh = (2 733,7 x 1,5)/(8*3600) 

Qnh = 0,14 l/s 

Výpočet potřeby vody pro hygienické účely: 

Qnp = (Pp x Ns x kn)/(t x 3600)  

Qnp = ( 2 700x 2,7)/(8*3600) 

Qnp =  0,253 l/s 

Výpočet potřeby vody pro technologické účely: 

Qnt = (Pt x kn)/(t x 3600)  

Qnt = (300 x 2)/(8 x 3600) 

Qnt = 0,021 l/s 

Qncelkové = Qnh  + Qnp + Qnt  

   = 0,14 +0,253 +0,021 = 0,414 l/s 

Pro pot řebu 0, l/s navrhuji pro dané etapy bytového domu pl astové potrubí                 

o jmenovité sv ětlosti DN 25 mm, 1.  
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1.5.2.Výpočet dimenze kanaliza čního potrubí 

Staveništní bu ňka ks DN 
(mm) 

Sociální buňka ZRUP 107 SOC 1 110 

Tab. 5.3  Dimenze kanalizačního potrubí 

Pro tuto bu ňku navrhuji kanaliza ční přípojku z plastového potrubí o jmenovité 

světlosti DN 110 mm, tj. 4 ¼ palce. 
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2. Cenová kalkulace za řízení staveništ ě 
Návrh cenové kalkulace byl zpracován pro všechny etapy výstavby bytového 

domu a ne jen k těm etapám, které jsou součástí bakalářské práce. V ceně 

 je zakalkulované nájemné jednotlivých buněk a jejich dovoz a odvoz, nájemné 

stavebních výtahů, lešenářských vrátků, včetně jejich odborné montáže a demontáže. 

Dále odvoz a dovoz kontejnerů na odpad ze sběrného dvora, náklady na zřízení  

a odstranění staveništních přípojek, pronájem oplocení a spotřeba jednotlivých médií. 

V ceně vody je započteno pro provozní a technologické účely pouze vodné,  

43,02 Kč/m3, pro hygienické účely vodné i stočné, 65,63 Kč/m3. 

 

  Kč J měsíců Kč 

Oplocení 36/měsíc 199,75 15 86 292 

Pronájem Sanitární buňka 8500 1 15 102 000 

Pronájem Obytné buňky 2500 4 15 120 000 

Pornájem vrátnice 2000 1 15 24 000 

Pornájem skladových 

kontejnerů 
1800 2 15 43 200 

Dovoz 2100/kus 8 - 33 600 

Kontejnery pro tříděný 

odpad 
2950 2 15 141 600 

Stavební výtah Geda* 600/den 2 15 298 000 

Lešenářský vrátek** 250/den 2 15 122 500 

Přípojka elektriky 15m/1800 54,15 - 6 498 

Přípojka vody 970/1m 21 - 20 370 

Přípojka kanalizační 1200/1m 3,2 - 3 840 

Spotřeba elektřiny 4,63/kWh 310,284 15 344 787,6 

Spotřeba vody 
43,02/m

3
 3,0337 15 31 322,35 

65,63/m
3
 2,7 15 42 528,24 

Demolice přípojek cca. 15 000 - - 15 000 

 
   

1 435 538 

 

Tab. 5.4  Cenová kalkulace ZS 
 

*montáž a demontáž 5000+5000 
  

 **montáž a demontáž 1300+1200 
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3. Zásady organizace výstavby 

3.1. Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot a jejich 

zajišt ění 

Veškerá potřeba médií je zajištěna pomocí staveništních přípojek, které se 

napojují do revizní šachty, vodoměrné šachty a pojistné skříně, vybudovaných pro 

budoucí objekt. Výpočet potřeby hmot je uvedeno v části 1) Technická zpráva 

k zařízení staveniště, bod 1.5 Výpočet dimenzí staveništních přípojek a blíže popsáno 

v následujícím textu tohoto oddílu. 

3.2. Odvodn ění staveništ ě 

Staveniště je odvodněno přirozeným sklonem. 

3.3. Napojeni staveništ ě na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Přístup na staveniště je z komunikace III. Třídy – ulice Smíchovská. Práce 

neomezují provoz na těchto ulicích. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po dokončení 

všech prací uvede dotčenou komunikaci do původního stavu. 

 Staveništní rozvody vody, kanalizace a elektřiny budou dočasné, řešené 

napojením na vodoměrnou šachtu, revizní šachtu a na rozvodnou skříň. 

3.1.  Voda 

Přívod vody do stavebních buněk se sociálním zařízením bude zabezpečený 

PE potrubím DN 25 z vodoměrné šachty. Potrubí bude chráněné HDPE chráničkou. 

Pro venkovní část staveniště se voda přivede PVC hadicemi průměru 3/4“ 

z vodovodního kohoutu, osazeného u buněk – přesná poloha je zaznačena ve výkresu 

staveniště, označení VK. 

3.2.  Elekt řina 

Do staveništních buněk se přivede elektrická energie ze skříně u hranice 

pozemku kabelem 400 V. Ten bude chráněný HDPE chráničkou. Venkovní část se 

napojí ze staveništní buňky do mobilního rozvaděče prodlužovacím kabelem. 

Z rozvaděče pak kabelem do stavebních výtahů. Kabel bude chráněný HDPE 
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chráničkou. Na střešní konstrukci se pak přivede kabelem. Rozvaděč obsahuje 

zásuvky 2x 5k/32A/400 V, 1x 5k/16A/400 V a 4x 16A/230 V. 

3.3.  Kanalizace 

Staveništní sociální buňka se napojí do kanalizační šachty umístněné 

v komunikaci na severní straně objektu PE potrubím DN 110. 

3.4. Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu ani pozemky.  

3.5. Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení d řevin 

Staveniště bude oploceno plotem, mobilním průhledným, výšky 2 m, potaženým 

stínící tkaninou, a staveništní brána bude uzamykatelná a vždy se po skončení směny 

zajistí. Brána bude sloužit k zabránění vniknutí třetích osob a ochraně veškerého 

zařízení staveniště. U brány se bude nacházet vrátnice. Na oplocení budou umístěná 

cedule ,,Nepovolaným vstup zakázán“. Ve vzdálenosti 25 m od brány budou v obou 

směrech umístněny na komunikaci značky „ Pozor, výjezd vozidel ze stavby“ se 

značkou snížené rychlosti a zákazu stání. Na chodníku, přiléhajícímu k parcele se 

umístní z pravé i z levé strany značka s nápisem „Přejdi na druhou stranu“. Pro lepší 

orientaci osob se sníženou schopností pohybu se na chodnících instalují svodné 

zarážky. 

Na pozemku se nenachází žádné objekty, tudíž není asanace nutná,  

a  nevyskytují se zde žádné vzrostlé stromy, jež by potřebovali kácení.  

3.6. Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 

Pro staveniště se využije parcela investora č. 2325/1, na které se bude budovat 

objekt. Zábory cizích pozemků nejsou nutné.  

3.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři 

výstavb ě, jejich likvidace 

Stavba ani staveniště nebude mít negativní dopad na životní prostředí.  

Na staveništi se budou vyskytovat kontejnery na odpad dle právě prováděných prací 

podle katalogu odpadů. Dále se budou stále na staveništi nacházet kontejnery  
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na tříděný odpad. Odpady vyprodukované stavbou budou zlikvidovány 

specializovanými institucemi dle zákona. Nepředpokládá se ekologicky nebezpečný 

odpad. Bude zajištěn odvoz na sběrný dvůr MČ Jínonice, na ulici Puchmajerova, který 

je zároveň i sběrnou nebezpečného odpadnu. Odvoz bude probíhat 1x za 14 dní.  

Všechny stroje budou mít po předepsané revizní kontrole, takže se nepředpokládá 

žádný únik ekologicky nebezpečných tekutin. V případě úniku ekologicky 

nebezpečných tekutin, budou neprodleně odborně odstraněny. 

Z hlediska omezení hlučnosti budou práce na stavbě probíhat od 6:00 do 19:00 hodin. 

3.8. Bilance zemních prací, požadavky na p řísun deponie zemin 

Bilance není součástí zadání bakalářské práce. V zadní části pozemku je 

vyhraněn prostor pro deponie o rozměrech 12,0 x 20,0 m.  

3.9. Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Dodavatel i subdodavatelé musí důsledně dodržovat veškeré platné právní 

legislativy týkající se ochrany životního prostředí a respektovat zásady spjaté  

s nakládání s odpady, ochranou dřevin, ochranou zemědělského fondu a ochranou 

vodního hospodářství. Po dobu výstavby budou činnosti a jejich důsledky na okolní 

stavby a pozemky minimalizovány. Vliv realizace bude mít vliv na životní prostředí 

zejména zvýšeným hlukem ze stavebních strojů, prašnosti při některých pracích. 

 Ekologie a ochrana životního prostředí se řídí především zákonem č. 185/2005 

Sb. o odpadech a také vyhláškou č. 381/2001 Sb. katalog odpadů. Toto řeší 

technologické předpisy pro danou technologickou etapu.  

 Při výstavbě bude postupováno dle zákonu 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  

a zákonu 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. 

Stavební hluk je potřeba co nejvíce omezit v rámci prací na stavbě. Stavební stroje je 

možnou používat pouze v hodinách od 6:00 do 22:00 a budou se používat pouze 

takové stroje splňující normové maximální limity hladiny hluku. 
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3.10. Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  

na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti  

a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní 

předpisy a související normy - Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož to požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy; Nařízení vlády 

591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 U pracovníků se provede školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních 

předpisů. Všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými 

pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány a udržovány v provozuschopném 

stavu. 

Prevence rizik a jejich opatření řeší příloha Bezpečnostní rizika a opatření této 

bakalářské práce. 

3.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

Stavba se nebude dotýkat žádných sousedících objektů. Pro bezbariérové 

řešení je převedení řešeno – viz.výše. 

3.12. Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Technické značení bylo projednáno na dopravní inspektorátu. Blíže je 

specifikování v bodě 2.5.tohoto dokumentu.  

3.13. Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

(provád ění stavby za provozu, opat ření proti ú činků vnějšího 

prost ředí při výstavb ě apod.) 

Staveniště je celé oploceno plotem výšky 2m, a u vstupní brány se nachází 

vrátnice, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob na staveniště. Na oplocení budou 

umístěná cedule ,,Nepovolaným vstup zakázán“. 
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3.14. Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Předpokládané započetí stavebních prací:  5/2012 

Předpokládané ukončení stavebních prací:  8/2013 

Upřesňující harmonogram stavby bude řešen dodavatelem stavby.  
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1) Valník Tatra T810-1R1R26/351 s mechanickou rukou  

Bude sloužit pro zásobování stavby veškerým materiálem, vyjma 

cementopolystyrénové pěny. Pro lepší vykládku materiálu slouží mechanická ruka.  

 
Obr. 7.1 Rozměry valníku TATRA T810-1R1R26/351 

Technické údaje: 

Užitečné zatížení:  8 500 kg 

Rozvor: 3 540 + 1 200 mm 

Max. tech. Přípustná hmotnost: 15 500 kg 

Stoupavost při 15 500 kg: 100 % 

Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlostí) 
 

2) Stavební vrátek GEDA MAXI 120 S 

Pro montáž lešenářské konstrukce bude sloužit střešní vrátek. Po smontování 

konstrukce může být využit i pro přísun materiálu do jednotlivých podlaží lešenářské 

konstrukce. 

Technické údaje: 

Nosnost: 120 kg 

Délka lana: 51 m 

Napětí motoru: 230 V, 50 Hz 

Pohonná jednotka: 0,45/1,35kW/230V/50 Hz 

Průměr lana: 4,5 mm 



 

2 Rychlosti zdvihu 
Pracovní hlučnost Lp
Hmotnost: 
Rozměr včetně otočného 
ramene : 

3) Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP

Stavební výtah bude umístn

pro vertikální přepravu osob, ná

a na lešenářskou konstrukci p

Technické údaje: 

Nosnost: 

Osoby 500 kg

 

20/60 m/min 
čnost LpA: 80 dB 

60 kg 
ě čného 185x 110x 15 cm                     

 
 
 
 
 
 
                                        Obr. 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP  

Stavební výtah bude umístněn na stavbě celkem dvakrát a bude sloužit 

řepravu osob, nářadí a přísun materiálu na st

řskou konstrukci při provádění kontaktního zateplovacího systému.

 

Obr. 7.3 Stavební výtah Geda 

500 kg Náklad 850 kg 
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185x 110x 15 cm                      

Obr. 7.2 Vrátek GEDA 

 celkem dvakrát a bude sloužit  

ísun materiálu na střešní konstrukci  

ní kontaktního zateplovacího systému. 
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Rychlost zdvihu: 

Osoby 12m/min Náklad 24m/min 

Maximální výška: 100 m 

Rozměr klece d/š/v: 160/140/110 cm 

Vidlice: 16 A (pětikolík) 

Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 

Zastavěná plocha: 2x2,5 m 

 

4) Hliníkové pojízdné lešení BOSS 

K provedení kontaktního zateplovacího systému v místech nad vjezdem do garáží 

bude použita pojízdná žebříková věž BOSS. 

 

Obr. 7.4 Hliníková pojízdná věž BOSS 

Seznam dílců pro plošinu 2,5 x 1,45 m a výšku 6,3 m 
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Rám 1450 2 příčníky 2 ks 

Rám 1450 4 příčníky 3 ks 

Rám 1450 žebříkový 3 ks 

Podlaha pevná 2,5 m 2 ks 

podlaha průlezná 2,5 m 2 ks 

Vzpěra šikmá 2,7 m 11 ks 

Vzpěra vodorovná 2,5 m 8 ks 

Stabilizátor SP 7 4 ks 

Zarážky 4 ks                    

Držák zarážek 4 ks 

Kolečko + stojka 4 ks 

 

5) Paletový vozík Delta lift BFB 2,5 t 

Pro zajištění horizontální dopravy materiálu po staveništi, zejména palet, bude 

sloužit paletový vozík Delta Lift BFB.  

Technické údaje: 

Délka vidlic: 1150 mm 

Maximální výška: 200 mm 

Nosnost: 2500 kg 

Vlastní hmotnost: 71 kg 

Výška zdvihu: 115 mm 

Šířka vidlice. 160 mm 

Rozteč vidlic vnější: 520 mm 

Rozteč vidlic vnitřní: 200 mm 

Celkové rozměry d/v/š: 1 500/520/1 230 mm     Obr. 7.5 Paletový vozík Delta 
 
 

6) Příklepová vrta čka BOSCH PSB 700 RE 

Příklepová vrtačka bude sloužit pro vyvrtání otvorů do nadbetonávky stropní 

konstrukce pro ukotvení PVC terčů, na které se bude lepit fóliová PVC hydroizolace. 

Dále bude sloužit po nasazení nástavce na míchání na rozmíchávání lepící a stěrkové 
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hmoty, omítkových směsí při provádění kontaktního zateplovacího systému,  

a ke kotvení tepelné izolace do atiky, na fasádě. 

Technické údaje: 

Příkon: 700 W  

Otáčky: 0- 3 000 ot./min. 

Příklepy při volnoběhu: 0 – 48 000/ min. 

Max. utahovací moment: 10 Nm 

Hmotnost. 1,9 kg 

 

 

 

 

 

Obr. 7.6 Příklepová vrtačka BOSCH 

7) Ohřívač asfaltu Kipp 50 

Slouží k nahřátí asfaltu AOSI, potřebného při pokládce tepelné izolace 

FOAMGLAS. Bude k němu připojena propanbutanová láhev. 

 

Technické údaje: 

Vnitřní objem: 55 l  

Max. náplň asfaltu: 50 l 

Hořák: 0,9 mm 

Ohřev cca: 100 l/hodinu 

Hmotnost: 3 Kg 

  

 

Obr. 7.7 Ohřívač asfaltu  
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8) Bruska polystyrénových desek INOPLAN SWING 

Bruska sloužící ke zdrsňování polystyrénových zateplovacích panelů. Výrazně 

zkracuje dobu této činnosti oproti ručnímu broušení. Díky přídavnému nástavci je 

vznikající odpad zachycován do pytle. Okraj brusného papíru je opatřen pryží. 

 

Technické údaje: 

Napětí: 230 V  

Příkon: 350 W 

Brusná plocha: 390 cm2 

Počet vibrací: 24 000 min-1 

Hmotnost: 3 Kg 

Obr. 7.8 Bruska INOPLAN SWING 

9) Hořák na propanovou láhev s regulátorem Meva 

K natavování asfaltových pásů se použije hořák na probanbutanovou láhev 

s regulátorem.  

Technické údaje:  

Výkon: 65 kW 

Váha: 1,8 kg 

Spotřeba: 5 200 g/hod 

Rozměry š/h/v 580/80/120 

Maximální teplota hoření: 1610°C 

prodlužovací trubka: 465 mm 

hadice: 5 m 

 

Součástí je láhev na propan: 

Objem: 33 kg                            Obr. 7.9 hořák a PB láhev                           

Výška láhve: 140 cm                                  

Průměr láhve: 30 cm 
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10) Pistole horkovzdušná svá řecí Leister 100.705 - 
TRIAC-S 1G3  

Pro svaření okrajů PVC fóliové hydroizolace na střešní konstrukci a svaření 

přesahů geotextílie použijeme horkovzdušnou svářecí pistoli Leister.  

Technické údaje: 

Napětí: 230 V 

Příkon: 1 600 W 

Množství vzduchu: 230 l/min 

Teplota regulovatelná: 20 -700 °C 

Rozměry: 340 x 90 mm 

Průměr tělesa pro trysky: 31,5 mm 

Hmotnost: 1,3 kg                   Obr. 7.10 Pistole horkovzdušná 

                                       svářecí Leister  

  
 

11) Svářecí automat Leister Varimat V2 

Přesahy fóliové hydroizolace v ploše svaříme pomocí svářecího automatu. 

 

 

Technické údaje: 

Napětí: 230 V 

Příkon: 4600 W 

Teplota: 20-620 °C 

Rychlost: 0,7-12 m/min 

Šířka trysek: 40 mm 

Rozměry (d x š x v): 640 x 430 x 330 mm 

Hmotnost: 35 kg 

      

Obr. 7.11 Svářecí automat Leister       
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12) Horkovzdušné dmychadlo HOTWIND SYSTÉM 

Horkovzdušným dmychadlem se aktivují pruhy therm na asfaltovém pásu,  

do kterých se následně položí vrstva tepelné izolace na střešní konstrukci. 

Technické údaje:   

Napětí: 230 V 

Příkon: 3680 W 

Frekvence: 50/60 Hz 

Max. teplota vystupujícího 

vzduchu: 

650 °C 

Průtok vzduchu: 200-900 l/min 

Max. statický tlak: 1050 Pa 

Hladina hluku: 70 dB 

Hmotnost: 2,2 kg   

Obr. 7.12 Horkovzdušné 
dmychadlo HOTWIND 

13) Řezačka polystyrénu CLEEXCUT ROYAL RPV 400-
500 DAA 

K přesnému řezání desek tepelné izolace využijeme řezačku CLEEXCUT ROYAL. 

Technické údaje: 

Rozsah řezu: 45° - 95° 

Maximální výška řezu kolmo: 500 mm 

Tloušťka řezacího 

odporového drátu: 

 

0,4 mm 

 

 

 

 

Obr. 7.13 Řezačka CLEEXCUT ROYAL       



 

14) Příruční ř

Pro menší proř

Technické údaje:   

Nažhavení: 

Napětí: 

Výkon: 

Zdroj: 

Délka přívodního kabelu:

Teplota nože: 

Hmotnost: 

 
15) Proma pákové n

Pro úpravu plechu Rheinzik na oplechování atiky ploché st
ruční pákové nůžky. 

Délka nože: 

Kapacita plochý profil:

Kapacita plechu tloušť

Kapacita kulatý profil:

Hmotnost: 

16) Mobilní rozvad

Zásuvky: 

Chránič, hlavní vypína

 

ř ční řezačka na polystyrén HSG StyroCut 180

Pro menší prořezy desek tepelné izolace využijeme tuto př

do 6 sekund 

AC 230 V, 50 Hz 

max. 200 W 

elektronický pulzní 

ívodního kabelu: 3 m 

500 °C 

450 g                                        

                                     Obr. 7.14 Příruč

Proma pákové n ůžky na plech HS -10 

Pro úpravu plechu Rheinzik na oplechování atiky ploché střechy budou použity tyto 
 

250 mm 

Kapacita plochý profil: 70 x 5 mm 

Kapacita plechu tloušťka: 5 mm 

Kapacita kulatý profil: 13 mm 

23 kg 

Obr. 7.15 Proma pákové n

Mobilní rozvad ěč 

2x 5k/32A/400V 

1x 5k/16A/400V 

4 x 16A/230V 

, hlavní vypínač                                      Obr. 7.16 Mobilní rozvad
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ka na polystyrén HSG StyroCut 180  

ezy desek tepelné izolace využijeme tuto příruční řezačku.  

říruční řezačka  

řechy budou použity tyto 

 

15 Proma pákové nůžky HS-10 

16 Mobilní rozvaděč 
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A. Kontrolní a zkušební plán Lešení PERI UP Rosett 70 

1) Kontrola podkladu 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 

Kontroluje se únosnost podkladní vrstvy pod nastavitelnou patkou. V případě 

neúnosného podkladu se pod patku vloží roznášecí desky. Po zkontrolování provede 

stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

2) Kontrola jednotlivých dílc ů lešení 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 

Kontroluje se typ, počet a mechanické poškození jednotlivých součástí lešení – nesmí 

být poškozené.  

3) Kontrola osazení prvního patra 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Kontrolujeme vzdálenost od budovy, správnost montáže (jestli jsou použity správné 

komponenty) a vyrovnání celého lešení v horizontálním a vertikálním směru.  

4) Kontrola p říhradového nosníku 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Nosníky musí být upevněny 8cm pod rozetami. Dále kontrolujeme jejich ztužení, které 

musí být ve vzdálenosti 100 mm. 

5) Kontrola spoj ů 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Spoje musejí být dostatečně únosné a jednotlivé prvky fasádního lešení se navzájem 

nesmějí deformovat. 

6) Kontrola ukotvení do fasády 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Fasádní lešení se kotví ve styčnících, dále musejí být ukotveny krajní sloupky, aby bylo 

zabráněno příčnému pohybu fasádního lešení. Hlavní stavbyvedoucí musí 

zkontrolovat, jestli jsou kotvy dostatečně ukotveny ve fasádě objektu, dostatečně 
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přichyceny k fasádnímu lešení a jejich vzdálenost odpovídá navrženému kotevnímu 

rastru dle TP.  

7) Kontrola výstupu se žeb říky 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Kontroluje se zavěšení podlážky do dvou příček, dvířka průlezu a jejich střídavé 
umístění. 

8) Kontrola zav ětrování 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Úhlopříčné ztužení musí být umístněno tak, jak předepisuje TP.  

9) Kontrola svislosti a vodorovnosti 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Hlavní stavbyvedoucí kontroluje svislost a vodorovnost dílců, po jejich smontování  

na stavbě. Kontrola se provádí ocelovou hliníkovou latí.  

10) Kontrola ukotvení do fasády 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Fasádní lešení se kotví ve styčnících, dále musejí být ukotveny krajní sloupky, aby bylo 

zabráněno příčnému pohybu fasádního lešení. Hlavní stavbyvedoucí musí 

zkontrolovat, jestli jsou kotvy dostatečně ukotveny ve fasádě objektu, dostatečně 

přichyceny k fasádnímu lešení a jejich vzdálenost odpovídá navrženému kotevnímu 

rastru dle TP.  

11) Kontrola uzemn ění lešení 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Lešení musí být uzemněno podle TP. 

12) Kontrola uchycení polypropylenové plachty 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Hlavní stavbyvedoucí kontroluje, jestli je polypropylenová krycí plachta dostatečně 

uchycena, na fasádním lešení, aby odolávala klimatickým účinkům.  
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13) Kontrola celistvosti 

Kontrolu provádí: HSV, TDI, M 

Kontrolujeme celistvost fasádního lešení. To musí být dostatečně únosné, zavětrované 

v příčném i podélném směru a musí být řádně ukotveno. Výsledek prověrky je 

dokumentován v protokolu. Po předání je nutné lešení označit, aby z tohoto označení 

jasně vyplynulo,  k jakému účelu jej lze použít.  

B. Kontrolní a zkušební plán provedení vn ějšího 
kompozitního zateplovacího systému 

1) Kontrola projektové dokumentace 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 

Než započnou práce, je nutné zkontrolovat kompletnost, správnost a platnost 

projektové dokumentace. Taková PD musí být odsouhlasena autorizovaným 

projektantem a investorem. Kontrola se zapíše do SD výše uvedenými prověřenými 

osobami.  

2) Kontrola materiálu 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 

Veškerý materiál, který se doveze na stavbu, musí být před zabudováním 

zkontrolován, zda není poškozen, či porušen obal. Poškozený materiál nesmí být 

zabudován. Dále kontrolujeme dodané množství, rozměry, jakost a druh materiálu. 

Ověřujeme také certifikáty shody se štítky CE. Dodací a objednací list se musí 

shodovat.  

3) Kontrola p řipravenosti objektu 

Kontrolu provádí: HSV, TDI, M 

Ostatní práce na zateplované konstrukci, oplechování atik, osazení instalačních krabic, 

držáky bleskosvodu, konzoly pro uchycení přídavných konstrukcí na fasádě, musí být 

provedeny v souladu s prováděním ETICS tak, aby nedošlo při realizaci k poškození 

systému, mechanickému poškození, zatečení do systému.  

Při stavbě montážního lešení je nutno uvažovat s budoucí tloušťkou přidaného ETICS  

z důvodu dodržení minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž. Kotevní 

prvky lešení je třeba osadit s mírným odklonem od horizontální roviny směrem šikmo 
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dolů od systému z důvodu možného zatečení vody do systému po kotvách lešení. 

Osazení bezpečnostních sítí na lešení a rovněž osazení zarážek proti pádu materiálu  

a nářadí z lešení, kontrola kotvení. O předání se provede zápis do stavebního deníku  

a bude předán protokol o předání k užívání. 

4) Kontrola podkladu 

Kontrolu provádí:HSV, TDI 

Podklad musí být před započetím prací zbaven nečistot, mastnoty a všech volně se 

oddělujících vrstev, případně materiálů, které se rozpouští ve vodě. Doporučuje se 

průměrná soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná 

hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. V případě spojení izolačních 

desek z (EPS) s podkladem lepící hmotou a kotvením talířovými hmoždinkami je mezní 

hodnota odchylky rovnosti podkladu maximálně 20 mm na délku 1m. V případě spojení 

izolačních desek z minerální vlny (MW) s podkladem lepící hmotou a kotvením 

talířovými hmoždinkami je mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu maximálně  

20 mm na délku 1m. Při větších nerovnostech je nutné provést lokální nebo celoplošné 

vyrovnání podkladu.  

5) Kontrola okolního prost ředí 

Kontrolu provádí: HSV 

Tato kontrola je prováděna každý den, při příchodu čety na staveniště. Teplota 

podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C. Desky z šedého EPS  

se z důvodu tmavé barvy nesmí být zpracovávány na přímém slunci. Fasádní lešení 

musí být opatřeno sítěmi pro stínění slunečního záření. 

6) Kontrola lepení desek tep. Izolace 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Šířka zakládacího profilu musí odpovídat použité tloušťce izolantu. Montáž zakládacích 

profilů se provádí od rohů. Desky EPS musí být ze 40% povrchu rubové strany spojeny 

s podkladem. Desky z MW musí být zcela spojeny s podkladem. Desky klademe  

na vazbu, křížová spára je nepřípustná. Spáry do 4 mm šířky vyplníme systémovou 

pěnou, větší spáry se doplňují izolantem. Nejmenší dovolený rozměr desky použité 

k lepení je 150 mm, nesmí být však použity na nároží, v rozích a koutech.  
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7) Kontrola umístn ění polystyrénu a minerální vlny 

Kontrolu provede: HSV, M 

Desky z MW se musí umístnit ve výšce nad 12m v celé ploše a níže podle PD. Jedna 

se o prostor nad okenními otvory, v místech dělení požárních úseků – svisle  

i vodorovně, nad vchodovými dveřmi a okolo nich.  

8) Kontrola kotvení 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Použity jsou hmoždinky dle RPD schválené k použití do ETICS. Kontroluje se délka 

hmoždinek, počet kusů na m2 a správnost rozmístění. Hmoždinky se nesmí osazovat 

blíže než 100mm od krajů podhledů či okrajů stěn. Hmoždinky do dutinových hmot se 

navrtávají bez příklepu, do MW se nejprve provede vpich vrtákem. Kotevní hloubka 

hmoždinky musí být min. 65 mm. Je prováděna namátková kontrola kotev na vytažení. 

Kotvy, které nevyhoví, musí být nahrazeny novými v blízkosti stávající, původní kotva 

je odstraněna a otvor je vyplněn izolantem. Ohnuté, prasklé, či jinak zdeformované 

kotvy nesmí být zabudovány. Vrtání je prováděno kolmo. 

9) Kontrola základní vrstvy a vyztužování 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Kontrolujeme správnost osazení profilů pro daný detail. Přesahy , činící 100 mm,  

a použití sklotextilní síťoviny. Její poloha by měla být v 1/3 tloušťky základní vrstvy, 

měřeno od vnějšího líce. Návaznost MW a EPS se provádí přesahem síťoviny 150mm 

na každou stranu. Musí být dodržena minimální rovinnost, pro kterou je určující finální 

povrchová úprava, obecně platí při tloušťce zrna N odchylka N+0,5mm/m pokud 

výrobce nestanoví jinak. Základní vrstva je nanášena po ucelených celcích 

jednorázově, bez přerušení, směrem shora dolů. 

10) Kontrola provedení finální vrstvy 

Kontrolu provádí: HSV, M 

Podkladní nátěr, penetraci, nanáším válečkem nebo štětcem, v odpovídajícím odstínu 

budoucí omítky. Povrch musí být před nanášením omítky dostatečně vyzrálý (min. 12 

hodin). Shoda materiálů s PD, dodržení postupu přípravy s technickým listem výrobce. 

Jednotlivé dílčí plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru, aby došlo  
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k minimalizaci vizuálních chyb. Kontrola prováděna 2m latí s max. dovolenou 

odchylkou 2mm/2m. 

11) Kontrola geometrie 

Kontrolu provádí:HSV, TDI 

Kontrolujeme 2m latí maximální dovolenou odchylku povrchu 2 mm/2m.  

12) Kontrola provedení a vzhledu 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 

Celkový výsledný vzhled musí odpovídat návrhu v PD. Zaměřujeme se na barevné 

pojetí fasády, provedení detailů.  

C. Zkratky: 
HSV Hlavní stavby vedoucí 

TDI Technický dozor investora 

M Mistr nebo vedoucí čety 

SD Stavební deník 

PD Projektová dokumentace 

DL Dodací list 

TL Technický list výrobce 

TP Technologický předpis 

P Protokol 

D. Použité normy a p ředpisy: 

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, ČNI Praha 
1994 

ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců, ČNI Praha 1994 

ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), 
ČNI Praha 2005 

ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a 
použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem, ČNI Praha 2011 

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, ČNI Praha 2009 

ČSN 73 8101 Lešení - společná ustanovení  
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ČSN 73 8102-  Pojízdná a volně stojící lešení, ČNI Praha 1978 

ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení, ČNI Praha 2005 

ČSN EN 12810-1 - Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky, ČNI Praha 
2004 

ČSN EN 12811-1 - Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - 
Požadavky na provedení a obecný návrh, ČNI Praha 2004 

ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce, ČNI Praha 1981 

SN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, ČNI Praha 2011 
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1. Lešení a práce ve výškách 
Zdroj rizika Identifikace nebezpe čí Bezpečnostní opat ření 

Práce  a pohyb ve 
výškách, lešení a 
podobné 
konstrukce 

Pád pracovníka z výšky 
Montáž a demontáž mohou provádět 
pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací 
( platný lešenářský průkaz) 

Pád lešenáře při montáži, 
demontáži jednotlivých 
prvků lešení 

Vytvoření podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce při montáži lešení ( 
předpisy, normy, technologický postup)  

Pád pracovníků z 
nezajištěných volných okrajů 
pracovních podlah lešení;při 
práci a pohybu na lešení 

Průběžné zajišťování všech volných okrajů 
lešení do výšky 1,5 zábradlím se zarážkou 

Pád pracovníka při užívání 
lešení 

Používání osobního zajištění při montáži  
a demontáži lešení 

Pád pracovníka při zřícení 
lešení 

Používání lešení až po jeho ukončení, 
vybavení a vystrojení, po předání  
do užívání 

Pád a zřícení lešení v 
důsledku působení vnějších 
sil zejména větru a ztráty 
stability, tuhosti zejména 
lešení zakrytých sítěmi 

Konstrukce lešení musí tvořit prostorově 
tuhý a stabilní celek (úhlopříčné ztužení  
ve 3 vzájemně kolmých rovinách 
 a kotvením).  
Po každé výrazné změně klimatických 
podmínek je nutné zkontrolovat celistvost 
lešení, před vstupem pracovníků na lešení. 

Pády osob při sestupu 
(výstupu) na podlahy lešení 

Zajištění bezpečných prostředků pro 
výstup na podlahy lešení. Dodržování 
zákazu seskakování z lešení a slézání  
po konstrukci lešení 

Pád, propadnutí následkem 
chybně uloženého 
podlahového dílce 

Na podlahy používat jen podlahové dílce 
ze systému PERI. 

Zajištění jednotlivých prvků podlah proti 
pohybu a posunutí 

Dostatečná dimenze prvků (tloušťka, profil) 

Pád předmětu a materiálu z 
lešení na osobu z podlahy 
lešení s ohrožením a 
zraněním hlavy  

Vymezení a ohrazení ochranného pásma 
pod místem práce ve výšce, při montáži  
a demontáži lešení, vyloučení přístupu 
osob pod místa práce ve výškách 

Pád úmyslně shazovaných 
součástí lešení nebo 
předmětů z výšky při 
montáži a demontáži lešení 

Dodržování zákazu shazování součástí 
lešení při demontáži 

Nahodilý pád materiálu 
mezerou mezi lešením a 
budovou, mezerou v 
koutech a rozích 

Položení podlahových zarážek UP 
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Pád pracovníka z výšky - z 
volných nezajištěných okrajů 
staveb, konstrukcí apod.  

Vytvořením podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi v rámci 
dodavatelské dokumentace, vypracováním 
a stanovením technologického nebo 
pracovního postupu 

Nezachycený pád při použití 
prostředků osobního 
zajištění 

Správná volba vhodného  a spolehlivého 
místa upevnění, provádění prací ve výšce, 
možnosti dané pracovištěm 

  

pád osoby při pohybu na 
stupadlech nebo žebřících 

přidržování se při výstupu a sestupu po 
žebřících 

  
vyloučení nesprávného došlapování až  
na okraj stupně 

  očištění obuvi před výstupem na žebřík 

  používání protiskluzné obuvi 

2. Práce se živicemi 
Zdroj rizika Identifikace nebezpe čí Bezpečnostní opat ření 

rozehřívání živice 
otevřeným 
plamenem  

popálení  horkou  živicí 
(asfaltem) následkem 
zasažení nechráněné části 
těla vystříknutou  živicí  

používání OOPP a pracovního oděvu 

horkou živici pokládat na suché povrchy;  
zabránit  styku rozehřáté  živice s vodou; 
postup práce stanovit v technologickém 
nebo pracovním postupu opatření k 
zajištění bezpečnosti práce a požární 
ochrany při jednotlivých pracovních 
úkonech 
mít k dispozici prostředky k poskytování 
první pomoci, znát postup při poskytování 
první pomoci 

vyloučení přítomnosti nepovolaných osob 
 v místě práce 

vzplanutí živice rozehřívané 
v tavných nádobách 
(kotlích), popálení osob 
horkou živicí  

Živice nahřívat pouze v tavných nádobách, 
které jsou k tomu určeny; tavnou nádobu 
umístnit na nehořlavý rovný a únosný 
podklad; správný způsob a postup 
rozehřívání 

vyloučení dodatečného plnění a přehřátí 
živice v kotlích 

Řádný technciký stav kotle, pravidelné 
prohlídky, poklop nad tavnou nádobou 

nahřívání živic nevystavovat přímému 
působení plamene, nevzdalovat se z místa 
nahřívání živic 
k uvedení obsahu tavné nádoby do 
tekutého stavu nahřívat obsah  pozvolna, 
přitom dbát, aby rozehřívaný obsah 
nepřekypěl 

nádoby na  rozehřívání a  dopravu 
živičných  směsí s  přiléhajícím ochranným 
víkem, plnit živicí nejvýše do 3/4 obsahu 
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tlakové lahve na PB pro nahřívání živice 
ukládat  v bezpečné vzdálenosti (zpravidla 
4 m) od vlastního tepelného zdroje 

do vzdálenosti 4 m od otevřeného plamene 
neukládat hořlavé látky 

v blízkosti tavné nádoby umístit nejméně 
dva přenosné hasicí přístroje práškové s 
hmotností hasební látky jednoho přístroje 
nejméně 5 kg, popřípadě jiné prostředky 
pro uhašení ohně 

popálení horkou živicí při 
rozehřívání  živice 
otevřeným  plamenem  
a práci s horkou živicí 
 ve výškách 

ve výškách rozehřívat  živice  otevřeným  
plamenem  jen v zařízeních k tomu  
upravených (v krytých  topeništích s 
hořáky  na plynná nebo tekutá  paliva 

ruční  svislá   doprava  roztaveného  
asfaltu  jen  pomocí kladky v  asfaltérských 
vědrech do  výšky 8 m; při  přepravě 
možnost  sledovat nádoby  po celé  
dopravní dráze 

zajištění stability nádoby s horkou živicí, 
zajištění proti převrácení; nádoby na  
dopravu živice přiléhajícím ochranným 
víkem, plnit je živicí nejvýše do 3/4 obsahu 

ohrožení  při vdechování  
výparů  při rozehřívání nebo 
aplikaci  

dodržovat technologický postup a zásady 
osobní hygieny 

nesmí toto provádět kuřáci a alergici 

ekzémy, rohovatění, 
pigmentace kůže, 
přecitlivělost pokožky 

používání OOPP, ochranné krémy; zásady 
osobní hygieny 
nesmí toto provádět kuřáci a alergici 

působení horkého ovzduší, 
popálení dýchadel horkou 
parou 

dbát,  aby  do  zásobníků  a  cisteren  nebo  
jiných  nádob  na uskladnění a  rozehřívání 
živic nevnikala voda, pokud se  tak stalo, 
musí se  voda před  rozehřátím živice nebo 
aplikaci horké živice odstranit;   

Izolatérské práce, 
práce se živicemi -
natavování, 
spojování povrchů 
asfaltových  pásů 
tepelným ohřevem 
agregáty na 
propan-butan   

vznik a šíření požáru nebo 
výbuchu s následným 
požárem působením částic 
nekovových materiálů,které 
odkapávají a hoří 

před zahájením natavování PB stanovit  
a vyhodnotit možné požární nebezpečí dle 
charakteru prováděné technologie, 
pracoviště a přilehlých prostorů, použitých 
zařízení a materiálů příp. předem písemně 
stanovit požárně bezp. opatření dle vyhl. 
MV č. 87/2000 Sb.; pro  práce se  živicemi  
stanovit v  technologickém nebo  
prac.postupu opatření k zajištění BOZP  
a PO při jednotlivých pracov. úkonech; 

PB hořáky používat pouze k určenému 
účelu podle návodu výrobce 
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při natavování izolačních materiálů 
zapalovat hořák  ve směru větru  
do otevřeného prostoru,  ve kterém se 
nevyskytují hořlavé materiály, páry 
hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn 

stanovit způsob a délku ohřevu, určení 
postavení plamene 

zapálený hořák v úsporném režimu 
odkládat na volné místo bez hořlavých 
materiálů ve stabilizované poloze, přičemž 
hubice směřuje do volného prostoru 

zabránit sklouznutí, pádu, zasypání, 
stržení natavovacího zařízení vahou 
hadice  nebo náhodnému otevření přívodu 
plynu, uhašení či stržení plamene vlivem 
povětrnostních podmínek;  

po skončení práce s ručním hořákem před 
uložením soupravy hořák nechat 
vychladnout, popř. jej umístit ve zvláštním 
držáku umístěném od ventilu tlakové lahve 
v bezpečné vzdálenosti určené výrobcem 

po skončení práce se tlaková láhev, hadice 
a hořák odstranit z pracoviště  a uložit  
na předem stanovené místo 

Izolatérské práce, 
práce se živicemi –
používání zařízení 
na propan-butan 

únik propan-butanu (PB), 
výbuch, požár, popálení 

při výměně lahví PB zkontrolovat stav 
těsnění, hadic a hořáků PB; po dotažení 
připojovací hadice otevřít lahvový ventil  
a provést zkoušku těsnosti spojů mezi 
hrdlem lahve a regulátorem příp.i dalších 
spojů a míst (i lahvového ventilu);  

po každé výměně lahví a hadice a při 
podezření z úniku PB provádět kontrolu 
těsnosti; netěsnosti se vyhledávají 
natíráním nerozebíratelných spojů 
pěnotvorným prostředkem (roztok 
saponátu nebo mýdla ve vodě apod.),  
v místě netěsnosti se tvoří bubliny, 
netěsnosti lze též vyhledávat sprejem nebo 
vhodným detekčním přístrojem 

volit délku hadic co nejkratší; hadice 
spojovat hadicovými sponami, nikoliv 
drátem 

při  užívání nastavovacích agregátů na PB 
zachovávat potřebnou opatrnost při 
zapalování i užívání, řídit se návodem  
pro používání 
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nepoužívat poškozeného zařízení  
ani popraskaných a netěsných hadic; 
zajišťovat čistění, seřizování a servis 
natavovacích zařízení na PB; opravy 
provádět odborně, používat jen vhodného 
těsnícího materiálu 

neponechávat zapálený hořák bez dozoru 

neumísťovat lahve PB do nevětraných 
uzavřených prostor, do prostor veřejně 
přístupných 

podle potřeby chránit provozní i zásobní 
lahve před přímým slunečním zářením  
(na střechách) nebo jiným zdrojem tepla 
(teplota povrchu láhve nemá překročit 40° 
C 

dopravu a manipulaci s lahvemi provádět 
opatrně tak, aby láhev a příslušenství byly 
chráněny proti nárazu a poškození 

při zjištění úniku PB v uzavřené místnosti 
nebo v jiných nevětraných prostorech 
zajistit, aby v místnosti nebyl otevřený 
oheň a jiné zdroje zapálení a vyvětrat 
postižené místnosti i přilehlé prostory 

popálení při práci 
s natavovacím hořákem 

při zapalování hořáku zachovávat 
potřebnou opatrnost, řídit se návodem pro 
používání 

při práci používat OOPP -  vhodný 
pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, 
kožené rukavice, OOPP k ochraně očí 

Působení výparů a 
kouře 

ohrožení dýchacích cest 
výpary a kouři vznikajícími 
při natavování asfaltových 
pásů  

použití OOPP k ochraně dýchadel, 
přestávky 

3. Fasádní práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpe čí Bezpečnostní opat ření 

Míchání lepidel a 
stěrkových hmot 

Ohrožení zraku odstříknutou 
hmotou 

Správné použití míchadla pouze  
do materiálů k tomu určených 

správné dotažení metly a užití  
v pravotočivém směru 

Použit OOPP 

Zajistit stabilizaci nádoby s rozmíchanou 
hmotou 

Funkční ochrana přetížení míchadla 

Zranění rotujícím nástrojem 
při styku s části těla 

Před zapojením se ujistit o vypnuté poloze 
míchadla 
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Řádná proškolenost pracovníka pro práci  
s míchadlem 

Omítkářské práce 

Stříknutí penetrace do oka 
Správné a bezpečné zacházení  
s penetrací, minimalizace nebezpečí 

Použití OOPP 

Ohrožení zraku, poranění 
oka drobnou částicí 

Použití OOPP 

Úrazy při odlétnuvší 
střepinou, drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. 

Použití OOPP 

 
 
4. Staveništ ě 
Zdroj rizika Identifikace nebezpe čí Bezpečnostní opat ření 

Skladování 
materiálu 

Ohrožení života a zdraví 
osob vlivem nesprávného 
skladování materiálu 

Při skladování a manipulaci s materiálem 
dodržovat stanovené pracovní postupy 

Skladovaný materiál zajistit proti pádu, 
sesunutí nebo skutálení 

Neodkládat nepotřebný materiál do 
komunikačních a manipulačních tras 

chemické látky a přípravky je nutno 
skladovat v pokud možno původních, vždy 
však v neporušených obalech 

Neprovádění revizí 
a kontrol ručního 
elektrického nářadí 
včetně přívodních 
kabelů a 
elktrických 
spotřebičů; 
nedostatečná 
ochrana 
kabelových 
přívodů před 
mechanickým 
poškozením 

Riziko ohrožení života a 
zdraví elektrickým proudem 

Každé el. Nářadí, spotřebič a přívodní 
kabel musí být řádně označen 

Poškozené a neodborně opravované  
el. Zařízení se nesmí používat a ani být 
zapojené v hlavním napájecím zdroji 

ochrana kabelů před jejich mechanickým 
poškozením 

Koordinace práce - 
dodavatelských  
firem 

pracovní úraz, nehoda, 
havárie, mimořádná událost 

Stanovení koordinátora pro práce 
dodavatelských firem 

písemné informování dodavatelské firmy  
o rizicích 

stanovení postupu prací 

zajištění používaných zařízení proti 
neoprávněnému či nechtěnému spuštění 

čerpadlo  
zranění očí výronem a 
vystříknutím směsi 

správné provedení spojů a vedení hadic, 
použití nepoškozených spojek a jiných 
prvků 
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nerozpojování hadic a jiných částí  
pod tlakem 

větší nároky na čištění, údržbu, mazání, 
včasná údržba a výměna opotře. částí 

použití směsi odpovídající konzistence 

včasné přerušení práce, vyčištění, 
odstranění závad a příčin ucpání 

ruční pákové 
nůžky 

ustřihnutí prstů, přitlačení a 
přiražení prstů k hornímu 
noži při stříhání kratších 
kusů 

správný způsob stříhání 

střih provádět jen jedním pracovníkem 

stříhaný plech přidržovat rukou v 
dostatečné vzdálenosti od střižné plochy 

zranění rukou o ostré hrany 
materiálu při manipulaci 

správné uchopení a držení materiálu, 
používání rukavic 

úder do hlavy, ramene 
ovládací pákou 

zajištění ovládací páky po ukončení 
stříhání zajišťovacím zařízením 
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1) Úvod 

V této části jsem si kladla za cíl porovnat dvě varianty skladby ploché střechy 

z hlediska časového, cenového i hlediska samotného provádění. Tyto varianty se liší 

materiálovou skladbou a technologií provádění. Spádová vrstva první skladby je 

tvořena mokrým procesem s nutností technologické přestávky, hydroizolační vrstva se 

skládá z plošně natavovaných asfaltových pásů. U druhé skladby se spádová vrstva 

vytvoří suchým procesem, ze spádových EPS klínů, hydroizolační vrstva pomocí 

přitížené PVC fólie. Tato skladba nevyžaduje technologickou přestávku, což vede 

k značnému zjednodušení a celá stavba se značně urychlí. Současně nevzniká tolik 

bezpečnostních rizik, jako při práci s horkým asfaltem a natavováním asfaltových pásů, 

kde vzniká více bezpečnostních rizik.  

 Technologické předpisy obou variant ploché střechy a všech souvisejících 

dokumentů jsou obsažené v bodech výše, této bakalářské práce a proto je již nebudu 

znovu zmiňovat.  

 Součástí vyhodnocení jsou rozpočty jednotlivých variant bez nacenění zařízení 

staveniště. 

2) Použité stroje a za řízení 

 Var. I Var. II 
Valník Tatra T810-1R1R26/351 s mechanickou rukou X X 
Stavební výtah Geda 500Z/ZP X X 
Paletový vozík Delta Lift BFB 2,5 t X X 
Aeronicer II X  
Ohřívač asfaltu Kipp 50 X  
Proma pákové nůžky na plech HS-10 X  
Leister 100.705-TRIAC-S 1G3  X 
Příklepová vrtačka BOSCH PSB 700 RE X X 
Svářecí automat Leister Varimat V2  X 
Horkovzdušné dmychadlo HOTWIND SYSTÉM  X 
Další nástroje: nože na řezání, vodováha, metr, pěnové válečky, 
jehla na hydroizolaci, špachtle, ruční pilka, košťata, srovnávací lať 

X  

Další nástroje: izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, nůžky, 
nůžky na plech, metr, pásmo, vodováha, mosazný kartáč, ocelová 
jehla s jedním koncem zahnutým, mosazný přítlačný váleček, 
šňůrovala, nůž na polystyren, silikonový přítlačný váleček šířky 40 
mm, tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm, pěnové 
válečky 

  
 

X 

 

Tab. 10.1  Tabulka strojů a pracovních pomůcek 
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3) Finanční stránka: 

 

Var. I 1 139 680 Kč 

Var. II     703 117 Kč 

 Náklady na provedení skladby se spádovou vrstvou z polystyrénových klínů 

jsou o téměř 400 000,- Kč nižší než provedení skladby se spádovou vrstvou 

z cementové pěny.  U spádových vrstev jsou náklady nižší ve variantě s mokrým 

procesem. Tato varianta je levnější o 35 tisíc Kč. Ačkoliv nebereme v úvahu finanční 

ztrátu vzniklou z technologické přestávky 5 dní. I v případě hydroizolačních materiálů 

vychází lépe varianta s asfaltovými pásy, tedy tradiční. Tady činí rozdíl 98 610,- Kč. 

Pokud však k povlakové krytině přičteme i cenu oplechování atiky, která je 

dvojnásobná u varianty s asfaltovými pásy, kde rozdíl v ceně je zhruba 40 000,- Kč, 

bude rozdíl okolo 58 000,- Kč. Z cenových kalkulací nám tedy vyjde, že varianta první, 

je dražší. 

 
                    Varianta I.  

 

                   Varianta II.  

 
 

Graf č. 1 a 2 Procentuální zastoupení cen ve variantě I. a II. 
 

Je nutné zdůraznit podíl nákladů tepelné izolace, tvořené pěnovým sklem, 

v navržené dražší první variantě, a to 62 % z celkových nákladů. Pokud tedy 

provedeme tepelnou izolaci z levnějšího materiálu, konkrétně střešních dílů POLYDEK.  
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Obr. 10.1 Třetí varianta skladby s použitím střešních dílců POLYDEK 

Ten je už z výroby opatřen asfaltovým pásem typu G200S40, díky čemuž se 

natavuje na střešní dílec pouze jedna vrstva asfaltového pásů. To vede k dalšímu 

snížení nákladů na tepelnou izolaci. Poté je zastoupení jednotlivých cen téměř 

rovnocenné. 

 
Graf č. 3 Procentuální zastoupení cen ve variantě III.  

 

 Fóliové hydroizolace představují také okamžité náklady na výměnu v případě 

ukončení životnosti.  Je to z toho důvodu, že únava se projeví náhle, v totální podobě. 

Jelikož fólie je porušena a neplní dál svou funkci, je nutná okamžitá výměna, což  

s sebou přináší vícenáklady a není zde možnost finančně se předpřipravit na tuto 

skutečnost.  

 Dále s sebou nesou také nároky na kvalifikované pracovníky. Provádět fóliové 

hydroizolace tak, aby správně fungovaly a měli dlouho životnost, musí opravdu zkušení  

a proškolení pracovníci. To zvedá náklady na jejich provádění. 
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4) Technologická stránka: 

U první varianty, kdy se lepí tepelná izolace do horkého asfaltu, roste procento 

vzniku úrazu. Zejména pak může dojít k popálení pokožky, vdechnutí výparů a vzniku 

požáru. Hydroizolace z fólie je oproti asfaltovým pásům náchylnější k propálení.  

Na druhou stranu asfaltové pásy představují z hlediska množství hořlavých hmot 

výrazně vyšší požární zatížení objektu než fólie. Jestliže se podíváme na pracnost 

provádění detailů z asfaltových pásů a PVC fólie, je méně pracná a kvalitněji 

provedená v případě fóliových hydroizolací. Zároveň nehrozí riziko polámání, 

znehodnocení, materiálu jako u asfaltových pásů. Pokud srovnáme tloušťku povlakové 

krytiny, tak u první varianty s použitím dvou vrstev asfaltových pasů je to celkem 8,8 

mm oproti 1,5 mm u PVC fólie. Z hlediska difúzních odporů jsou na tom lépe asfaltové 

pásy. Ekvivalentní difúzní tloušťka sd fólie PVC při tloušťce 1,2 mm se pohybuje okolo 

15-20 m, kdežto u modifikovaných asfaltových pásů je ekvivalentní difúzní tloušťka 

 sd více než 240 m při 8 mm celkové tloušťky souvrství.  

První a třetí varianta vyžadují minimálně pěti denní technologickou přestávku,  

aby cementová litá pěna vyzrála. Tím se zpozdí provádění prací.  

 

5) Závěr 

První varianta je cenově náročnější, klade větší nároky na bezpečností 

opatření. Druhá zase klade velké nároky na kvalifikaci pracovníků provádějící 

hydroizolaci z PVC fólie. Provedla jsem i průzkum u svých kolegů, kterých jsem se 

ptala, zda by volili asfaltové pásy nebo PVC fólii. Půlka se rozhodla pro levnější 

asfaltové pásy a druhá pro dražší PVC fólii. Dodali, že si raději připlatí za kvalitu, 

kterou podle nich fóliové hydroizolace poskytují. Ti, kteří byli pro asfaltové pásy, 

oponovali tím, že je to ověřená klasika, která je na trhu delší dobu, než fóliové systémy 

a nejsou tak náchylné na poškození. Pokud vezmu v úvahu pouze tyto dvě konkrétní 

varianty, tak je po finanční stránce výhodnější skladba s fóliovou hydroizolaci. Musím 

však vzít do úvahy cenu pěnového skla. Tento materiál se mi velice zamlouvat svými 

vlastnostmi, pro které je využíván zejména pro pojízdné terasy a heliporty. Bohužel 

jeho cena je opravdu vysoká. Z tohoto důvodu jsem přidala ještě třetí skladbu se 

střešními dílci POLYDEK.  
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Graf č. 4 Celkové náklady na provedení střešní konstrukce včetně DPH 
 

Ukázalo se, že třetí varianta je výhodná ve všech směrech, pouze doba 

provádění je o dva dny delší. Doba provádění je u třetí varianty 31 dní, včetně 

šestidenní technologické přestávky. Celková cena činní 633 295,- Kč. 

 
Graf č. 5 Celková doba provádění ve dnech 

 
Takže z pohledu investora, který nejvíce zohledňuje rychlost výstavby a cenu, 

volím třetí variantu.  Z toho vyplývá, že pokud si investor rozhodne pro plochou střechu 

na svém objektu, je vhodné, vypracovat dvě varianty skladeb. Jednu s asfaltovými 

pásy a druhou s PVC fólií. Pak už záleží jen na něm, kterou variantu vybere  

realizaci. 
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 Var. I  Var. II  Var. III  

Cena [Kč]  1 139 680,-  703 117,-  633 295,-  

Doba provádění  18.3-8.5.  18.3-29.4  18.3.-23.4.  

Technologická přestávka [dny]  6  1  6  

Celková tloušťka [mm]  454-684 410-640 464-694 

Tloušťka hydroizolačního souvrství [mm]  8,8  1,5 9,2  

Cena za m
2
 hydorizol. souvrství [Kč]  395,-  257,- 228,-  

Tloušťka tepelné izolace [mm]  130  140-270  130  

Cena za m
2
 tepelné izolace [Kč]  1 369,-  140,- 483,-*  

Cena za m
3
 spádové vrstvy[Kč]  1 790,-  1 315,-  1790,-  

Pracnost spádové vrstvy [Nh/m
2
]  0,622  0,130 0,622  

U [W/m
2
K]  0,177  0,179  0,175  

Počet pracovníků 9 8 9 
 

Tabulka č. 10.2 Výsledné srovnání variant ploché střechy 

6) Přílohy 

B.19.  Rozpočty k porovnání nákladů - B.19.1. Rozpočet Varianta I  

 - B.19.2. Rozpočet varianta II  

 - B.19.3. Rozpočet Varianta III – Polydek 

B.20.  Časový plán plochá střecha varianta III 
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Závěr 
 

Ve své práci jsem se zaměřila na provedení kontaktního zateplovacího systému 

bytového domu a provedení ploché střechy a to ve dvou variantách. Pro tyto konkrétní 

dokončovací práce jsem vytvořila technologické předpisy, které jsem doplnila ještě 

předpisem na provedení fasádního lešení, časové a finanční plány, včetně výkazu 

výměr, dále jsem sestavila potřebné stroje a zařízení a z hlediska bezpečnosti při práci 

na staveništi jsem vytvořila Identifikační tabulku rizik a opatření. Při tvorbě 

kvalitativních požadavků jsem se zaměřila na sestavení fasádního lešení a provedení 

kontaktního zateplovacího systému. V bodě širších vztahů pro dopravní trasy jsem 

řešila hlavně dopravu cementového mléka z betonárny na staveniště a odvoz 

kontejneru s odpady na místo sběrného odpadu. Technická ZS, včetně výkresu ZS  

a zprávy ZOV byla zpracována pro celou technologickou etapu dokončovacích prací. 

U návrhu ploché střechy jsem k původně navrhované skladbě s mokrým 

procesem, tvořící spádovou vrstvu, a tepelné izolace z pěnoskla přidala skladbu zcela 

odlišnou, jak materiálově, tak i technologicky a cenově, která odstranila mokrý proces 

spádové vrstvy využitím spádových klínů z tepelné izolace.  

Při výběru kontaktního zateplovacího systému jsem zvolila právě systém weber 

therm klasik/mineral, z důvodu jeho všestrannosti vhodnosti použití. Jeho skladba se 

mění pouze ve volbě tepelného izolantu, což bylo velice výhodné. Při výběru jsem 

brala v úvahu i cenovou stránku, dostupnost podkladů a výrobků, ze kterých se systém 

skládá. Tato skladba má osvědčení ETICS (External Thermal Insulation Composite 

Systems.).  

U volby fasádního lešení jsem volila dle členění fasády a variability jednotlivých 

systémů dostupných na trhu. Na základě toho jsem vybrala fasádní rámové lešení 

PERI UP, které svou variabilitou prvků nejlépe vyhovovalo potřebám stavby. Firma 

PERI měla navíc k lešení dostatek potřebných, kvalitně zpracovaných informací 

nutných k sestavení, ukotvení a následné demontáže fasádního lešení. 

Poslední bod mé bakalářské práce obsahuje srovnání navržených variant 

ploché střechy a následné navržené třetí varianty skladby ploché střechy, z finančního, 

časové, technologické a materiálního hlediska. S touto prací jsem se zúčastnila 

studentské vědecké odborné činnosti – SVOČ.   
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