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Abstrakt

 Tato  diplomová  práce  zpracovává  výstavbu  obchodního  centra  v  Orlové,  a  to  z  hlediska 

technologického,  finančního  a  časového.  Pozornost  bude  zaměřena  především  na výstavbu 

hlavního objektu - nákupního centra.

Významná část této práce bude tvořena technologickou studií, která má stanovit připravenost, 

postup  a  návaznost  jednotlivých  prací,  dále  budou  definovány  hlavní  strojní,  materiálové 

a personální  zdroje a jejich nasazení  v čase.  Pro vybrané činnosti  bude zpracován podrobnější 

technologický postup, určeny kvalitativní požadavky v kontrolním a zkušebním plánu a vytipovány 

rizika a navržena vhodná opatření. Dále bude zpracována technická zpráva zařízení staveniště, 

která bude doplněna o výkresy zařízení staveniště pro vybrané stavební etapy. 

Pro celý  komplex  obchodního  centra  bude  vypracován  finanční  a časový  plán  na základě 

technickohospodářských  ukazatelů.  Pro nákupní  centrum  bude  vypracován  podrobný  časový 

harmonogram a položkový rozpočet.

Vliv zvýšené hlučnosti z výstavby na okolí bude posouzen v akustické studii, na jejímž základě 

budou navržena a opatření a ověřena jejich účinnost.

Klíčová slova

 Stavebně technologický projekt,  nákupní centrum, návrh zařízení staveniště, bilance hlavních 

zdrojů,  časový harmonogram,  položkový  rozpočet,  technologický  předpis,  kontrolní  a zkušební 

plán, rizika, akustická studie.

 

Abstract

 This  Diploma  thesis  processes  construction  of  a  retail  centre  in  Orlová  Town,  considering 

technology, finance and time aspects. Attention is focused mainly on the building process of the 

main premise – the structure of retail centre.

Significant  part  of  this  dissertation  consists  of  the  technology  study  specifying  readiness, 

proceedings and consequences of particular operations. In following chapters the main machine, 

substance and human resources and theire employment in place and time will be defined. More 

precise technology methods for chosen processes as well as quality standards in assesment and 

evaluation plan will   be provided together with risk adjustment and risk management. In addition 

the Technical Report  for equipment used in construction site will  be submited,  completed with 

sketches of construction-site equipment for chosen building stages.

Financial and time schedule based on the technical and economy indicators will be provided for 

the complex of Retail centre, followed by precise time schedule.

The impact of increased noise level caused by construction process will be evaluated in acoustic 

study and revelant precautions will be proposed and their effectivity verified.
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Úvod

V diplomové  práci  budu  zpracovávat  část  stavebně  technologického  projektu  výstavby 

Obchodního centra Orlová. Práce bude zaměřena především na hlavní objekt výstavby, nákupní 

centrum. 

V technické zprávě budou popsány popsány základní údaje o stavbě, staveništi a přilehlém okolí 

a tato část bude doplněna o výkres situace. Studie hlavních technologických etap bude zaměřena 

na technologický postup a podmínky provádění  stavebních činností  a jejich časovou návaznost. 

Bude  vypracován  hrubý  časový  a finanční  plán  pro celou  stavbu  na základě 

technickohospodářských  ukazatelů  a podrobný  časový  harmonogram  a položkový  rozpočet 

pro realizaci  hlavního  objektu.  Celý  areál  obchodního  centra  musí  být  vystavěn  během  šesti 

měsíců  -  od 1.3.2015  do 30.9.2015.  Bude  proto  nutné  provést  pečlivé  časové  naplánování 

výstavby hlavního objektu a zařízení staveniště a současně tyto činnosti koordinovat s výstavbou 

ostatních objektů.

Návrh zařízení staveniště a plán zřizování a odstraňování jeho částí bude zpracován v technické 

zprávě zařízení staveniště, která bude doplněna o výkresy, výpočet dimenzí zařízení staveniště 

a časový a finanční plán.

Další  částí  projektu  je  bilance  hlavních  zdrojů  (pracovníků,  materiálu  a strojního  vybavení) 

a časové plány jejich nasazení.

Pro plochou střechu bude vypracován technologický postup, nadefinovány kvalitativní požadavky 

a způsob jejich otevření  a navržena vhodná bezpečnostní  opatření,  která mají  za cíl  eliminovat 

možná rizika při montáži střechy.

V poslední  kapitole  bude  zpracována  akustická  studie,  ve které  bude posouzen  vliv  výstavby 

na ekvivalentní  hladinu  akustického  tlaku  v chráněném  venkovním  prostoru  staveb  během 

nejhlučnější technologické etapy, navržena případná opatření a ověřena jejich účinnost.
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1. Údaje o stavbě

Název stavby: OC Orlová

Místo stavby: Okružní 1440

735 14, Orlová-Lutyně

Česka republika

Parcely č.: 1869/15, 1862/6, 4000/1, 4000/3, 4000/4, 4000/5, 4000/6, 4000/7, 4000/8, 

4000/9, 4000/11, 4000/12, 4000/13, 4000/14, 4000/15, 4000/53, 4000/60, 

4000/94,  4000/95,  4000/96,  4000/99,  4000/115,  4000/116,  4000/117, 

4000/118, 4000/121, 4000/122, 4000/123, 4000/124, 4000/127, 4000/130, 

4000/131,  4000,  134,  4004,  4005/1,  4005/3,  4006/1,  4006/2,  4006/3, 

4006/4, 4014/3

Katastralní úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná

Stavební úřad: Městský úřad Orlová - Odbor výstavby

Charakter stavby: Novostavba

Investor: FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o.

IČO 25309561

Jasenická 296

755 01 Vsetín

Česka republika

Generální projektant: DaF - PROJEKT s.r.o.

IČO 25905813

 Hornopolní 131/12

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

Česka republika

Generální zhotovitel: Portyx s.r.o.

IČO 29181763

Pod Šternberkem 306

763 02 Zlín

Termin zahajeni: březen 2015

Termin ukončeni: září 2015
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2. Údaje o území

2.1 Popis území stavby

Stavební  pozemek leží  v Orlové - Lutyni  a je  ve vlastnictví  investora.  Stavební  parcela vznikla 

odbouráním výrobního objektu před asi dvěma roky. Parcela přibližně obdélníkového půdorysu je 

mírně svažitá, ležící v nadmořské výšce okolo 267 m n. m. Na pozemku se nenachází stromy, ani 

nadzemní objekty s výjimkou trafostanice, která bude modernizována. Původní trafostanice bude 

před zahájením výstavby odborně demontována, nová trafostanice bude osazena po dokončení 

vnějších  povrchových  úprav  objektu  SO 01  a obslužné  komunikace,  která  je  součástí  objektu 

SO 02. Ochranné pásmo připojené kioskové trafostanice je 2 m. 

Ze severu, východu a částečně z jihu je pozemek obklopen ulicí  Okružní, na západě sousedí 

s areálem autosalonu a SMO Orlová. Jihozápadně se rozkládá veřejná zeleň, která dále přechází 

ve významný  krajinný  prvek  Údolí  u autobusového  nádraží II.  Veškerá  připojovací  místa 

inženýrských sítí budou realizována do ulice Okružní. Srážková voda bude zachycována v retenční 

nádrži a napojena na dešťovou kanalizaci. Vzhledem k jílovému podloží není srážky na pozemku 

likvidovat vsakem.

V blízkém okolí stavby se nachází nachází obytná zástavba panelových i rodinných domů, stavby 

občanské  vybavenosti  (mateřská  a  základní  škola,  stanice  hasičského  záchranného  sboru, 

hypermarket Kaufland, supermarket Billa), autobusové nádraží a sídla a provozovny firem.

Pozemek neleží  v památkově chráněném území,  v chráněném krajinném území,  v ochranném 

pásmu lesa, vodních zdrojů, komunikací ani v záplavovém území. Výstavba obchodního centra 

a souvisejících  objektů  je  v souladu  s územním  plánem  města.  Nákupní  centrum  nebude  mít 

negativní vliv na své okolí.

2.2. Provedené průzkumy

Na stavebním pozemku byl v září 2012 proveden hydrogeologický průzkum společností K-Geo, 

spol. s r.o. Na pozemku se nacházejí tři nové vrty, provedené v rámci tohoto průzkumu, a čtyři vrty 

archivní. Pro statické výpočty byl využit nový vrt s označením J-1, prováděný z výškové úrovně asi 

266,6 m n. m, tj. asi - 1,5 m vzhledem k projektové nule.

Geologický  profil  je  tvořen  navážkou  proměnlivé  tloušťky  (přibližně  od 1  do 3 m),  2. - 3. třídy 

těžitelnosti,  pod ní  se  do hloubky asi  8 m nachází  glacigenní  jíly  s převážně  tuhou  až  pevnou 

konzistencí.

Jíly jsou namrzavé,  pro vodu velmi  málo propustné až nepropustné,  při  nasycení  vodou jsou 

nestabilní  a rozbřídavé.  Je  nutné  zamezit  přístupu  vody  k základové  spáře.  Mocnost  navážek 

může být zejména na západní a jižní straně pozemku větší, vlivem dřívějších modelací terénu.

Pro radon jsou jíly málo propustné. Radonová aktivita pozemku je nízká.



Z vrtu J-3, který leží při západní hranici zkoumaného území,  byl odebrán vzorek podzemní vody. 

Voda je hodnocena jako neutrální  (pH = 7,1),  dosti  tvrdá (Tcelk = 2,48 mmol/l).  Vlivem elektrické 

vodivosti a obsahu CO2 je vysoce agresivní na ocelové konstrukce (stupeň IV.), ale není agresivní 

pro beton – dosahuje stupně agresivity prostředí XA1.

Hladina podzemní vody pod navrženým objektem nákupního centra nebyla zjištěna.

3. Stavební objekty

SO 01 Nákupní centrum

Nákupní centrum Fastmall v Orlové je navrženo jako převážně jednopodlažní skelet s plochou 

střechou  a půdorysem  písmene  „C“.  Z atria  bude  prosklenými  vstupními  portály  přístup 

do 7 prodejen (Pepco, Sportissimo, Planeo Elektro, DM drogerie, Deichmann, Takko, Jysk).

 

Obestavěný prostor: 27 797 m3

Celková zastavěná plocha:   4 176 m2

Prodejní plocha:   3 101 m2

Výška atiky nad podl. v 1NP:       6,5 m

Podrobněji je objekt popsán v bodu 4. Stavební objekt SO 01 Nákupní centrum.

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

Vjezd na parkoviště pro zákazníky bude situován východně od objektu do ulice Okružní. Celková 

kapacita je 100 kolmých parkovacích, z toho je 5 určeno osobám s omezenou schopností pohybu 

a 1 pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Plocha stání bude z betonové dlažby. Mezi stáními 

bude  vedena  asfaltová  komunikace.  Komunikace  pro pěší  budou  zbudovány  podél  atria 

a napojeny na původní chodníky mimo areál obchodního centra.

Pro zásobování prodejen bude zřízena jednosměrná asfaltová komunikace podél jižní a západní 

fasády  objektu,  vyvedená  na severu  a jihu  areálu  do  ulice  Okružní.  Mezi obchodním  centrem 

a zásobovací komunikací bude zřízena betonová přídlažba.

Chodníky (zámková dlažba): 1 219 m2

Parkovací stání (zámková dlažba): 1 312 m2

Komunikace na parkovišti (asfalt): 1 233 m2

Zásobovací komunikace (asfalt): 1 513 m2

Přídlažba zásob. kom. (zámková dlažba):      42 m2

Okapový chodník (kačírek):      46 m2
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SO 03 Zeleň a sadové úpravy

V plochách  k tomu  určených,  zejména  po obvodu  areálu,  budou  provedeny  sadbové  úpravy 

a vysázena okrasná zeleň.

Zeleň a sadbové úpravy: 1 359 m2

SO 04 Přípojka splaškové kanalizace, venkovní část vnitřní splaškové kanalizace

Podél západní a jižní fasády bude vedena větev venkovní části vnitřní splaškové kanalizace S1 

DN 200, podél jižní fasády povede větev S2 DN 150. Větve S1 a S2 se spojí v revizní šachtě 

a společně  budou  přípojkou  svedeny  do  stávající  šachty  jižně  od obchodního  centra  do stoky 

splaškové kanalizace DN 300 v ulici Okružní.

Vedení splaškové kanalizace bude z žebrovaných polypropylenových trub s tuhostí SN 10, jedna 

z revizních šachet bude plastová, ostatní z betonových prefabrikátů.

Větev splaškové kanalizace S1: 114,75 m

Větev splaškové kanalizace S2: 31,65 m

Přípojka splaškové kanalizace:   5,60 m

SO 05 Dešťová kanalizace a ORL

Srážkové vody z parkovacích stání a komunikací budou svedeny větví dešťové kanalizace Dz1 

do odlučovače ropných látek  a následně do větve čisté  dešťové kanalizace D3.  Větve D1 - D4 

svádí srážkovou vodu ze střechy nákupního centra do retenční nádrže a odtud do stávající šachty 

dešťové kanalizace v ulici Okružní.

Potrubí  dešťové kanalizace (čisté  i  zaolejované)  je  z  polypropylenu nebo z PVC o jmenovité 

světlosti DN 200, DN 250, DN 300. Revizní šachty a uliční vpusti jsou projektovány z betonových 

prefabrikátů.  Retenční  nádrž bude provedena z celkem 400 plastových bloků ACO Stormbrixx. 

Odlučovač ropných látek bude dodán od firmy ASIO Brno v podobě dvouplášťové nádrže, tvořící 

ztracené  bednění,  a uvnitř  uložené  technologie  odlučovače.  Po vybetonování  vznikne  ORL se 

samonosnou betonovou konstrukcí.

Větev dešťové kanalizace D1: 124,4 m

Větev dešťové kanalizace D2: 34,65 m

Větev dešťové kanalizace D3: 89,90 m

Větev dešťové kanalizace D4: 65,25 m

Větev dešťové kanalizace Dz: 58,00 m

Objem retenční nádrže: 87,84 m3



SO 06 Vodovodní přípojka a venkovní část vnitřního vodovodu

Bude  zřízena  nová  vodovodní  přípojka  a venkovní  část  vnitřního  vodovodu  DN 80  z potrubí 

z polyethylenu, která bude pod zpevněnými plochami uložená v chráničce. Vodoměrná šachta je 

navržena  jako  monolitická  železobetonová  s  vnitřními  rozměry  2800 x 1000 x 1900 mm. 

Za vodoměrnou šachtou bude osazen hydrant pro odběr požární vody. Připojovací místo odběru 

vody je v ulici Okružní.

Vodovodní přípojka: 10,5 m

Venkovní část vnitřního vodovodu: 20,9 m

SO 07 Přípojka teplovodu

Není předmětem této dokumentace - realizuje ČEZ Teplárenská a.s.

SO 08 Přípojka NN

Není předmětem této dokumentace - realizuje ČEZ a.s.

SO 09 Telekomunikační přípojka

Není předmětem této dokumentace.

SO 10 Vlajkové stožáry

V zatravněné ploše bude umístěno šest vlajkových stožárů založených na železobetonové patce 

o rozměrech 1 x 1 x 0,7 m. Patka bude osazena 0,2 m pod terénem. Stožáry si  dodají  nájemci 

prodejen.

SO 11 Reklamní pylon

Reklamní  pylon  bude  založen  na třech  monolitických  pilotách  o průměru  630 mm  vetknutých 

v hlavě do základové železobetonové patky. Reklamní pylon bude tvořen příhradovou konstrukcí 

z ocelových trubek. Projektovaná výška pylonu je 12 m nad upravený terén.

SO 12 Úpravy trafostanice

Není předmětem této dokumentace.

SO 13 Přeložka kabelu NN

Není předmětem této dokumentace – již realizováno dle zpracované dokumentace pro územní 

rozhodnutí.
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SO 14 Přeložka plynovodu STL

Není předmětem této dokumentace – již realizováno dle zpracované dokumentace pro územní 

rozhodnutí.

SO 15 Osvětlení areálu, rozvody

Do zdi obchodního centra bude zapuštěna nová rozvodnice společné spotřeby RSS, z níž bude 

vyveden  celoplastový  kabel  pro potřeby venkovního  osvětlení  a potřeby podružných rozvodnic. 

Kabel veřejného osvětlení bude uložen do země a v celé své délce chráněn chráničkou. Rozvody 

budou zemnícím vodičem napojeny na uzemnění objektu. K této zemnící soustavě bude rovněž 

připojen reklamní pylon.

Délka podzemního vedení: 193 m

SO 16 Osazení a napojení dešťových uličních vpustí

V místě původních vpustí budou osazeny nové vpusti napojené na stávající dešťovou kanalizaci. 

Pokud bude stávající  napojení  ve  špatném technickém stavu,  bude  provedeno  nové napojení 

z potrubí PVC-KG navrtávkou na stávající kanalizaci.

SO 17 Uložení sítí TI do chráničky

Stávající přípojka vysokého napětí bude v místě projektovaného vjezdu na obslužnou komunikaci 

uložena do chráničky.

SO 18 Přeložka - Ochrana telekomunikačního kabelu SMO

Není předmětem této dokumentace – již realizováno dle zpracované dokumentace pro územní 

rozhodnutí.

SO 19 Přeložka - Ochrana kabelu O2

Není předmětem této dokumentace – již realizováno dle zpracované dokumentace pro územní 

rozhodnutí.

4. Stavební objekt SO 01 Nákupní centrum

4.1. Architektonické a dispoziční řešení

Nákupní  centrum  je  navrženo  jako  převážně  jednopodlažní  objekt  s plochou  střechou,  jehož 

půdorys  se  podobá  písmenu „C“  a bude  v něm umístěno  sedm koncesních  prodejen  (Pepco, 

Sportissimo, Planeo Elektro, DM drogerie, Deichmann, Takko, Jysk).



Architektonickým řešením fasády je zřejmé, že objekt je rozdělen na dvě funkčně rozdílné části – 

a to část zákaznickou a část obslužnou, která tvoří zázemí prodejnám a jejím pracovníkům. 

Zákaznická  část  je  tvořena  prodejnami,  jejichž  půdorysná  plocha  zabírá  přibližně  tři  čtvrtiny 

celkové zastavěné plochy. Prodejny jsou přístupné z parkoviště pro zákazníky, které je situováno 

na severovýchodě  pozemku  a zasahuje  do atria  objektu,  tzn.  do centra  půdorysu  ve tvaru  „C“. 

Fásáda  zákaznické  části  je  tvořena  velkoformátovými  skleněnými  výkladci  s integrovanými 

vstupními portály a montovanou lehkou provětrávanou fasádou firmy DekMetal. Obkladové prvky 

systému DekMetal  z lakovaného pozinkovaného plechu budou použity  v kombinaci  tří  barev  – 

červená, hnědočervená a antracitová. Skleněné výkladce jsou vynášeny hliníkovou samonosnou 

konstrukcí šedé barvy. Do vstupních portálů budou osazeny automatické posuvné dveře. V úrovni 

nad vstupními  portály  bude  podél  celého  atria  na žiletkách  zavěšena  skleněná  stříška  nesená 

hliníkovým  rámem.  Nad ní  budou  namontovány  konstrukce  pro osazení  reklamních  panelů 

jednotlivých prodejců.

Obslužná část je tvořena především skladovými chodbami, hygienickými a sociálními místnostmi. 

Tyto prostory jsou přístupné z jednotlivých prodejen, skladovací chodba je navíc spojena vnějšími 

ocelovými  dveřmi  se zásobovací  rampou.  Nad vstupy  jsou  umístěny  lehké  zavěšené  stříšky 

tenkostěnných profilů kryté vlnitým plechem. Zásobovací rampa je navržena z žárově pozinkované 

oceli s pochůzí plochou z poloroštu nebo slzičkového plechu. Je opatřena venkovním schodištěm 

a zábradlím, které bude z jedné strany odnímatelné. Zásobování bude probíhat po jednosměrné 

obslužné  komunikaci  vedoucí  podél  jižní  a západní  stěny  objektu.  Fasáda  obslužné  části  je 

opatřena kontaktním zateplovacím systémem se světle šedou probarvenou silikonovou omítkou 

respektive  nátěrem.  Okna  v této  části  budou  bílá  plastová  s vakuovým  dvojsklem  a opatřená 

ocelovou pozinkovanou mříží.

V obslužné  části  objektu  umístěna  výměníková  stanice  a  technická  místnost,  které  budou 

přístupné pouze z exteriéru. Do technické místnosti vede schodiště z žárově zinkované oceli.

Pro výstup  na střechu  bude  na severní  a jižní  fasádě  objektu  umístěno  po jednom  žebříku 

s ochranným košem.

4.2. Technické řešení

Nákupní centrum je navrženo jako montovaný, převážně jednopodlažní, železobetonový skelet 

založený na pilotách.

4.2.1. Zemní práce

Dle hydrogeologického průzkumu je zemina přibližně do hloubky 3 m pod úrovní terénu tvořena 

navážkou  2. - 3. třídy  těžitelnosti,  koeficient  nakypření  se  pohybuje  kolem  hodnot  1,15 - 1,18. 

Hlubší vrstvy dosahují až 4. třídy těžitelnosti, s koeficientem nakypření 1,22. 
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Na pozemku se nenachází vrstva ornice. Minimální hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně je 

dána hodnotou Edef,2 = 45 MPa.

Největší  objem  zemních  prací  připadá  na provádění  rýh  pro základové  prahy.  Dále  budou 

prováděny výkopy pro plošné základové patky a pasy.

4.2.2. Založení

Založení  nosného  železobetonového  skeletu  bude  realizováno  na vrtaných  monolitických 

železobetonových  pilotách,  které  budou  vynášet  monolitickou  základovou  patku  opatřenou 

kalichem. Piloty jsou navržené převážně jako osamělé o průměru 600 mm nebo 900 mm a v hlavě 

opatřenou kruhovou kalichovou patkou průměru 1250 mm. V místech dilatací  na osách C-C* a 

13-13*  jsou  navrženy  tři  obdélníkové  atypické  patky  se dvěma kalichy  a půdorysnými  rozpěry 

1200 x 1950 mm. Tyto patky jsou podporovány vždy dvojicí sdružených pilot o průměru 600 mm. 

Čtvrtá atypická obdélníková patka s jedním kalichem má půdorysné rozměry 1200 x 1650 mm a je 

vynesena  osamělou  pilotou  průměru  600 mm.  Kruhové  patky  mají  výšku  1300 mm,  atypické 

1500 mm. Délky pilot  jsou navrženy od 4,5 m do 12 m. Piloty i kalichové patky budou z betonu 

C 25/30 XA1 vyztuženého armokoši z oceli B 500 B nebo B 500 A.

Na obvodové  základové  patky  budou  osazeny  prefabrikované  sendvičové  základové  prahy 

na lože z cementové malty a spojeny se sloupy šroubovým spojem. Po části obvodu, kde vznikají 

vodorovné tlaky vlivem rozdílné výšky podlahy a okolního terénu, jsou prahy navrženy jako opěrné 

stěny ztužené při své spodní hraně spřaženou monolitickou dobetonávkou o výšce 250 mm.

V omezené  míře  jsou  navrženy plošné  základy.  Jsou  jimi  základové  pasy z prostého  betonu 

C 25/30  pro založení  zásobovacích  ramp a schodišť  a základové  patky  pro založení  vstupního 

portálu do prodejny Takko.

4.2.3. Železobetonový skelet

Nosnou konstrukci tvoří soustava podélných a příčných rámů, které jsou tvořeny sloupy o průřezu 

400 x 400 mm,  střešními  krokvemi  T-průřezu  a vazníky  T-průřezu,  které  řeší  větší,  obvykle 

dvojnásobnou,  osovou vzdálenost  vnitřních sloupů oproti  obvodovým. Střešní  krokve jsou tedy 

po obvodu  budovy  uloženy  na sloupech,  uvnitř  dispozice  na sloupech,  případně  mezi  sloupy 

na vaznících.  Ve střešní  rovinně  je konstrukce  ztužena  obvodovými  střešními  ztužidly,  zbytek 

obvodu střechy ukončují střešní trámy. Uvnitř atria jsou na konzolách sloupů vyneseny sendvičové 

atikové panely, které jsou v horním líci přikotveny ke sloupům svařovaným stykem. Dělící atika je 

stejným způsobem osazená na konzolách sloupů v místě dilatace C-C*.

V převážně jednopodlažním skeletu je v poli  vymezeném čtveřicí  sloupů na osách Ba - Bc 1-4 

navržen  dvoupodlažní  vestavek  přístupný  po železobetonovém  montovaném  schodišti.  Strop 

vestavku  nad 1 NP je  tvořen  předpjatými  panely  Spiroll  uloženými,  stejně  jako  prefabrikované 



železobetonové  schodiště,  na průvlaky  vestavku.  Průvlaky  jsou  na sloupech  uloženy  pomocí 

konzol.

Vetknutí  sloupů do základových patek je  realizováno uložením do cementového lože a zalitím 

cementovou zálivkou. Střešní, případně stropní, prutové prvky jsou ukládány přes trny na pryžová 

ložiska  tl. 10 mm  na konzolách  či  čelech  sloupů.  Styk  je  následně  zmonolitněn  zalitím  trnů 

v otvorech  cementovou zálivkou.  Schodiště  je  uloženo na ozub průvlaku a základu  na pryžové 

ložisko  a spoj  je  zajištěn  svařením  kotevních  prvků.  Panely  Spiroll  jsou  ukládány  do lože 

z cementové malty.

Otáčením nosných rámů do podélného a příčného směru vznikají tři dilatační celky: první mezi 

osami 13-20, druhý v oblasti ohraničené osami A-C 1-13 (13*), třetí v oblasti C*-I 1-7. Na osách 

C-C*  a  13-13*  je  dilatace  řešena  zdvojením  sloupů.  Dilatace  na osách  A a  B  je  realizována 

uložením prutů na kluzná ložiska a nezalitím trnů v montážních otvorech.

4.2.4. Podlaha

Na připravené zemní pláni ve výškové úrovni 267,6 m n. m., tj. -0,500 m k projektové nule, bude 

proveden zhutněný štěrkopískový násyp o mocnosti 300 mm. Podél obvodových stěn bude v pásu 

širokém 1200 mm položena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu o tl. 80 mm.

Na této  zhutněné  vrstvě  bude  hydroizolační  PVC  fólie  tl. 0,7 mm,  která  bude  z obou  stran 

chráněna geotextilií  o plošné hmotnosti  300 g/m2.  Hydroizolace bude vytažena na horní  povrch 

základových prahů.

Konstrukce  podlahy  bude  realizována  z drátkobetonu  o mocnosti  170 mm.  Podlaha  je 

dimenzována  na zatížení  15 kN/m2.  Navržený  beton je  třídy C 20/25 XC1 a obsahuje  20 kg/m3 

výztužných drátků. Dilatační spáry ve čtvercích 6 x 6 m budou prořezány do hotové desky přibližně 

do třetiny tloušťky desky.

Horní povrch drátkobetonové podlahy dosahuje výškové úrovně - 0,015 m. Na drátkobetonové 

desce budou pokládány nášlapné vrstvy podlah. V prodejně Planeo Elektro bude nášlapnou vrstvu 

tvořit  hlazený  drátkobeton,  jehož  horní  povrch  dosahuje  výškové  úrovně  0,000 m  –  mocnost 

drátkobetonu v prodejně je tedy 185 mm.

4.2.5.Obvodové konstrukce

Obvodové  zdivo  z pórobetonových  tvárnic  Porfix  tl. 300 mm  je  založeno  na předsazených 

sendvičových základových prazích a dosahuje do výšky atiky + 6,450 m. Stěna z pórobetonových 

tvárnic  tvoří  asi  tři  čtvrtiny  plochy  obvodového  pláště.  Zdivo  je ve dvou  výškových  úrovních, 

ve vrcholu  a v polovině  stěny,  ztuženo  železobetonovým  monolitickým  věncem  ve ztraceném 

bednění z pórobetonových tvárnic.
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Zbylá  plocha  je  tvořena  velkorozměrovými  výkladci  z bezpečnostního  vakuového  dvojskla 

vyneseného  samonosnou  hliníkovou  konstrukcí,  která  je  osazena  na základových  prazích. 

Nad výkladci jsou namontovány sendvičové atikové panely.

Obvodové zdivo  v obslužné části,  tj.  severní,  západní  a jižní  fasáda,  je  zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Tloušťka minerální  izolace je 60 mm, povrchovou úpravu tvoří 

probarvená silikonová omítka.

Fasáda  odvodových  stěn  atria  a atikových  panelů  je  navržen  jako  lehký  provětrávaný  plášť 

DekMetal,  který  je  zateplen  minerální  vlnou  tl. 60 mm.  Pohledové  prvky  z lakovaných 

pozinkovaných plechů jsou kotveny k nosnému dvousměrnému roštu z pozinkovaných ocelových 

profilů.

4.2.6. Zastřešení

Objekt  bude  zastřešen  lehkou  plochou  střechou  s klasickým  pořadím  vrstev  a spádem 

k obvodovým atikám 2,5 %.

Sklon střechy je dán sklonem horních přírub železobetonových montovaných krokví. Na krokve 

bude  namontován  nosný  trapézový  plech,  vynášející  souvrství  střešního  pláště.  Souvrství  je 

tvořeno  parozábranou  z PE fólie  Fatrapar,  tepelně  izolačním  souvrstvím  Isover  Combi  Roof, 

geotextilií Fatratex a fóliovou hydroizolací Fatrafol z PVC-P.

Isover  Combi  Roof  je  tepelně  izolační  systém  složený  ze dvou  vrstev  minerální  izolace 

o tl. 2 x 30 mm a jedné svrchní vrstvy expandovaného polystyrenu tl. 120 mm. Minerální izolace 

plní v souvrství tepelně izolační a požárně odolnou vrstvu a je mechanicky kotvena k trapézovému 

plechu. Expandovaný polystyren tvoří hlavní tepelně izolační vrstvu a je odolný proti prošlápnutí. 

Z důvodu požární  bezpečnosti  jsou v ploše střechy navrženy nehořlavé pásy,  které jsou v celé 

mocnosti  tvořeny  souvrstvím  z minerální  izolace,  tedy  podkladní  2 x 30 mm  a vrchní  vrstvou 

tl. 120 mm, která je odolná proti prošlápnutí. Nehořlavé pásy jsou navrženy v šířce 1,2 m na obě 

strany od požárních stěn. Celková tloušťka tepelné izolace je 180 mm.

Atika bude zateplena minerální izolací tl. 50 mm.

Hydroizolační  pásy  střešního  pláště  budou  mechanicky  kotveny  do trapézového  plechu. 

Pro upevnění  hydroizolační  fólie  na atiku  a svislé  konstrukce  budou  použity  klempířské  prvky 

s nakašírovanou  vrstvou  PVC.  Izolace  konstrukcí  prostupujících  střechou  musí  být  provedena 

nejméně do výšky 150 mm, atika bude izolována po celé své výšce.

Odvodnění ploché střechy bude realizováno střešními elektricky vyhřívanými vtoky, umístěnými 

do zaatikového úžlabí. Úžlabí bude vytvořeno položením spádových desek podél atik proti spádu 

střešního  pláště.  Atiky  budou  vyspádovány  do střešního  pláště.  Do obvodových  atik  budou 

instalovány bezpečnostní přepady.

Na střeše  bude  namontován  záchytný  střešní  systém,  za účelem  zajištění  bezpečnosti  osob, 

které budou během životnosti objektu provádět prohlídku a údržbu pláště a zařízení umístěných 



na střeše.  Záchytný  systém se skládá  z kotevních  bodů,  které  jsou  připevněny k trapézovému 

plechu, a mezi nimi napnutého ocelového lana, které slouží pro upevnění OOPP proti pádu z výšky 

a plynulý a bezpečný pohyb osoby podél tohoto lana.

V ploše  střechy  budou  osazeny  RWA  klapky  pro požární  odvětrání,  tepelná  čerpadla 

a klimatizační  jednotky,  které  budou  vynášeny  IPE  ocelovými  výměnami  zakotvenými 

do železobetonových  krokví.  Dále  budou  na střeše  osazeny  ventilační  hlavice  ZTI,  anténní, 

satelitní systémy apod.

4.2.7. Příčky

Všechny vnitřní stěny jsou navrženy jako nenosné sádrokartonové příčky.

Požární  úseky,  tj.  každá z prodejen,  výměníková stanice a technická místnost,  jsou vzájemně 

odděleny  příčkami  tl. 150 mm,  které  jsou  opláštěné  dvěma  vrstvami  požárně  odolných 

sádrokartonových  desek  a vytepleny minerální  vlnou  tl. 60 mm.  Požárně  dělící  příčky  dosahují 

až ke střeše, kde je styk trapézového plechu a příčky řešen požární ucpávkou.

Konstrukce příček  oddělující  prodejní  prostory od zázemí  jsou konstrukčně shodné s požárně 

dělícími příčkami, ale není od nich vyžadována požární odolnost.

Příčky  oddělující  místnosti  zázemí  jsou  jednoduše  opláštěné  a vyteplené  60 mm  minerální 

izolace. Výška příček dosahuje přibližně 200 mm nad úroveň podhledů, tloušťka příček je 125 mm. 

K opláštění jsou použity běžné nebo impregnované desky, podle účelu místnosti.

Vybrané příčky v zázemí DM drogerie jsou posíleny o jednu OSB desku. Příčky v Planeo Elektro, 

které jsou umístěny při vstupu do prodejny, jsou jednoduše opláštěné a nejsou vytepleny minerální 

vatou.

Stěny kanceláře Jysk budou z certifikované trezorové příčky Rigips.

Veškeré  zdravotechnické  rozvody  budou  vedeny  v sádrokartonových  příčkách,  předstěnách 

a kapotážích sloupů.

4.2.8 Výplně otvorů

Fasáda atria  bude z velké části  tvořena velkoformátovými výkladci  se samonosnou hliníkovou 

konstrukcí a integrovanými automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi. Výplň je z vakuového 

bezpečnostního dvojskla.

V obslužné  části  budou  okna  zasklena  vakuovým  dvojsklem  v plastovém,  nejméně 

pětikomorovém, rámu. Okna jsou navržena jednokřídlová otvíravá. Na oknech budou z exteriéru 

osazeny svařované bezpečnostní mříže z pozinkované oceli.

Vstupní dveře do technické místnosti, výměníkové stanice a skladů jednotlivých koncesí budou 

ocelové, případně hliníkové, vyteplené. Dveře budou otočné, jednokřídlové nebo dvoukřídlové.

Interiérová  okna  budou  plastová  s pevným zasklením vakuovým dvojsklem.  Rám okna  bude 

nejméně tříkomorový.
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Interiérové dveře jsou navrženy převážně jako jednokřídlové dřevotřískové laminované.  Dveře 

z prodejny  do skladů  jsou  převážně  hliníkové  s jedním  nebo  dvěma  křídly,  jedny  dveře  jsou 

dřevotřískové laminované. Dveře do kanceláře Jysk budou bezpečnostní. Všechny dveře budou 

otočné. 

4.2.9. Povrchové úpravy, podhledy, nášlapné vrstvy podlah

Obvodové stěny budou omítnuty hladkou vápennou omítkou a opatřeny malbou. Sádrokartonové 

stěny a sloupy budou přestěrkovány a opatřeny malbou. Malba je bílá, do výšky 3 m omyvatelná. 

V hygienických  místnostech  bude  do výšky  dveřních  zárubní  proveden  bělninový  obklad. 

V denních místnostech bude obklad nalepen podél kuchyňské linky do výšky 1500 mm.

Instalované  podhledy  budou  převážně  minerální  skládané,  s integrovanou  plastovou  mřížkou 

v místech  pod kouřovými  RWA  klapkami.  Podhledy  budou  instalovány  převážně  v denních 

místnostech,  šatnách  a hygienických  místnostech  a dále  ve třech  prodejnách.  Při vstupu 

do prodejny Pepco bude namontován sádrokartonový podhled.

V 1 NP dvoupodlažního vestavku bude spodní líc panelů Spiroll v technické místnosti zateplen 

lepeným polystyrenem tl. 80 mm. V zázemí Jysk budou panely Spiroll omítnuty a opatřeny bílou 

malbou. Omítka bude vyztužena perlinkou.

Nášlapné vrstvy podlah budou realizovány především z keramické dlažby, dále z PVC, laminátu, 

epoxidového  nátěru  nebo  zátěžového  koberce.  S výjimkou  epoxidového  nátěru  bude  podlahu 

po obvodu ukončovat vhodná podlahová lišta nebo sokl.

4.2.10. Truhlářské výrobky

Denní místnosti prodejců budou vybaveny dřevotřískovou laminovanou kuchyňskou linkou. Dále 

bude  ve skladu  Jysk  podél  podlahy  přišroubovány  distanční  hranoly.  V prodejně  Pepco  bude 

ke stěně ve výšce 1,7 m nad podlahou přikotvena dřevěná deska šířky 100 mm.

4.2.11. Klempířské výrobky

Jsou  navrženy  oplechování  parapetů  výkladců  a oken  z lakovaného  titanzinkového  plechu, 

okapní žlaby a svody zavěšených stříšek a oplechování atiky a konstrukcí prostupujících střechou 

z titanzinkového poplastovaného plechu.

4.2.12. Zámečnické výrobky

V exteriéru  budou  instalovány zásobovací  rampy,  exteriérové  schodiště,  dva  požární  žebříky, 

nosná  konstrukce  reklamních  panelů,  vynášecí  rám  tepelného  čerpadla,  okenní  mříže,  lehká 

zavěšená  stříška  z tenkostěnných  profilů  a krytinou  z vlnitého  plechu  a nosná  konstrukce 

zavěšené stříšky se skleněnou krytinou. Exteriérové konstrukce budou z žárově pozinkované oceli. 

Záchytný střešní systém bude vyroben z nerezové oceli.



Vnitřními zámečnickými výrobky jsou především ocelové IPE výměny pro vynesení technických 

zařízení nad střechu, ocelový vynášecí rám RWA klapky. Výrobky jsou opatřeny nátěrem. Dále se 

zde řadí čistící rohože, vnitřní hliníkové žaluzie a další.

4.2.13. Technická a technologická zařízení

Prodejny  budou  vybaveny  vzduchotechnickými  jednotkami  pro nucené  větrání,  hygienické 

mísnosti budou větrány nuceně podtlakem.

Prodejny  Sportissimo,  Deichmann,  Takko,  DM drogerie  budou  vytápěny  tepelnými  čerpadly 

umístěnými  nad střechou,  zázemí  bude  vytápěno  elektrickými  přímotopy.  Zázemí  ostatních 

prodejen bude vybaveno otopnými tělesy, která budou napojena k teplovodní přípojce. Prodejny 

budou vytápěny prostřednictvím vzduchotechnických jednotek.

V objektu je navržena výměníková místnost a technická místnost majitele objektu.

4.3. Bezbariérové užívání

Zákaznická část nákupního centra je řešena jako bezbariérová ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb.

Parkoviště  pro zákazníky  je  vybaveno  pěti  parkovacími  místy  pro vozidla  přepravující  těžce 

pohybově  postižené  osoby.  Z parkoviště  je  navržen  bezbariérový  vstup  bezprahovými 

automatickými dveřmi do prodejen.

4.4. Bezpečnost při užívání

Stavba  je  navržena  podle  platné  legislativy,  zejména  vyhlášky  268/2009  Sb.,  o  technických 

požadavcích na stavby  ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Požárně bezpečnostní řešení

Objekt  vyhovuje  platným  legislativním  a normovým  požadavkům  na požární  ochranu  staveb. 

Hlavními předpisy zabývajícími se touto problematikou jsou zákon České národní rady 133/1985 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministerstva vnitra 246/2001 Sb., vyhláška ministerstva 

vnitra 23/2008 ve znění pozdějších předpisů a normy řady ČSN 73 08xx, především ČSN 73 0802.

Podrobně je  požárně-bezpečnostní  řešení  stavby zpracováno v části  projektové dokumentace 

300 - Požárně  bezpečnostní  řešení,  která  obsahuje  výkres  půdorysu  objektu,  situační  výkres 

a technickou zprávu.

4.6. Ochrana stavby před nepříznivými vnějšími vlivy

Stavba  se  nachází  na pozemku  s nízkým  radonovým  rizikem.  K zamezení  vnikání  radonu 

do objektu je postačuje hydroizolační fólie.
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5. Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na stávající inženýrské sítě bude realizováno v ulici Okružní v místech znázorněných 

ve výkresu  V1  -  Stavební  situace. Pro objekt  bude  zřízena  vodovodní  a teplovodní  přípojka, 

přípojka dešťové a splaškové kanalizace a přípojka NN.

6. Dopravní řešení

Napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno do ulice Okružní. Popis řešení je uveden 

v bodě 3. Stavební objekty, SO 02 Komunikace a zpevněné plochy.

8. Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít  během svého provozu negativní  vliv  na okolí.  Vytápění  bude realizováno 

tepelnými čerpadly a připojením na dálkové teplovodní potrubí. Dešťová kanalizace sbírající vodu 

z parkovacích  ploch  bude  vybavena  odlučovačem  ropných  látek.  Při objektu  budou  umístěny 

kontejnery na tříděný komunální odpad.

9. Odpady

Kód 
odpadu

O/N Způsob likvidace 
odpadu

07 02 13 Plastový odpad O recyklace, spálení

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené 
pod číslem 08 04 09

O odborná likvidace

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace, spálení

15 01 02 Plastové obaly O recyklace, spálení

15 01 04 Kovové obaly O recyklace

15 01 06 Směsné obaly O spálení, skládkování

17 01 01 Beton O recyklace

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O recyklace, 
skládkování

17 02 01 Dřevo O spálení

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

O spálení, skládkování

17 04 05 Železo a ocel O recyklace

17 04 07 Směsné kovy O recyklace

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01 

O skládkování



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

O skládkování

19 12 04 Plasty a kaučuk O recyklace, spálení

20 01 11 Textilní materiály O spálení

20 01 13 Rozpouštědla N odborná likvidace
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1. Příprava staveniště

1.1. Předání a převzetí staveniště hlavním dodavatelem

Staveniště bude zhotoviteli předáno prosto nadzemních konstrukcí a vzrostlé zeleně. Hlavnímu 

zhotoviteli  je  předána  hlavní  polohová  čára,  výškové  body,  poloha  inženýrských  sítí  a jejich 

ochranných pásem,  připojovací  místa  inženýrských sítí  pro nově budované přípojky a dočasné 

přípojky zařízení staveniště. Inženýrské sítě probíhající pod objektem SO 01 byly zrušeny nebo 

přeloženy.

Na přilehlé veřejné komunikaci bude doplněno příslušné dopravní značení informující o probíhají 

výstavbě a výjezdu ze staveniště a omezujícím rychlost na 30 km/h. 

1.2. Příprava zemní pláně

Před zahájením prací musí být staveniště oploceno dočasným plotem výšky 1,8 m, který bude 

opatřen cedulemi zakazujícími vstup a vjezd nepovolených osob na staveniště.

Dle hydrogeologického průzkumu je zemina přibližně do hloubky 3 m pod úrovní terénu tvořena 

navážkou 2. - 3. třídy těžitelnosti, tedy horninami rypnými a kopnými. Na pozemku se nenachází 

vrstva  ornice.  Modelace  terénu  v celé  ploše  staveniště  bude  probíhat  postupně,  v závislosti 

na potřebách zařízení staveniště a budování stavebních objektů, zejména objektů SO 01 Nákupní 

centrum,  SO 02 Komunikace  a  zpevněné  plochy.  Výsledná  výšková  úroveň  připravené  zemní 

pláně je dána výkresy D-01 Příprava území – situace a D-02 Příprava území – řezy. Předpokládá 

se, že zemina pro modelaci terénu bude na staveniště dovážena.

Terén  pod objektem  SO 01  bude  navýšen  a vyrovnán  na výškovou  úroveň  267,6 m n. m,  tj. 

- 0,5 m  vzhledem  k projektové  nule.  Na základě  výsledků  statických  zkoušek   ve čtvercích 

20 x 20 m bude rozhodnuto o případném zesílení  modulu přetvárnosti  zemní pláně na hodnotu 

Edef,2 = 45 MPa, a to její částečnou výměnou nebo stabilizací vápnem.

Rovněž  pro zpevněné  plochy  a komunikace  je  minimální  hodnota  modulu  přetvárnosti  dána 

Edef,2 = 45 MPa, případně pro pochůzí plochy je dostačující Edef,2 = 30 MPa.

1.3. Zařízení staveniště

Před zahájením prací musí být staveniště oploceno dočasným plotem výšky 1,8 m, který bude 

opatřen cedulemi zakazujícími vstup a vjezd nepovolených osob na staveniště.

Během přípravy zemní  pláně budou připravovány zpevněné plochy staveništních komunikací, 

skladovací  plochy, plochy  pro osazení  staveništních  buněk  a zřízeno  vedení  staveništních 

inženýrských sítí.  Budou osazeny staveništní  buňky a provedeno jejich připojení  na inženýrské 

sítě.
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Podrobnější  popis  objektů  zařízení  staveniště,  časový  plán  výstavby  a likvidace  a odhad 

finančních  nákladů  je  obsažen  v kapitole  Technická  zpráva  zařízení  staveniště  a navazujících 

přílohách.

2. Zemní a základové práce

2.1. Informace o procesu

2.1.1. Piloty

Dle hydrogeologického průzkumu je zemina přibližně do hloubky 3 m pod úrovní terénu tvořena 

navážkou  2. - 3. třídy  těžitelnosti,  tedy  horninami  rypnými  a kopnými,  s koeficientem  nakypření 

1,15 - 1,18. Hlubší vrstvy dosahují  až 4. třídy těžitelnosti,  pevné horniny drobivé, s koeficientem 

nakypření  1,22.  V těchto  hlubších  vrstvách  zeminy  budou  práce  prováděny  pouze  vrtnou 

soupravou. Pod objektem nebyla nalezena hladina podzemní vody.

Založení  nosného  železobetonového  skeletu  bude  realizováno  na vrtaných  monolitických 

železobetonových  pilotách,  které  budou  vynášet  monolitickou  základovou  patku  opatřenou 

kalichem. Piloty jsou navržené převážně jako osamělé o průměru 600 mm nebo 900 mm a v hlavě 

opatřenou kruhovou kalichovou patkou. V místech dilatací na osách C-C* a 13-13* jsou navrženy 

tři  obdélníkové atypické patky,  které jsou podporovány vždy dvojicí  sdružených pilot  o průměru 

600 mm.  Čtvrtá  atypická  obdélníková  patka  s jedním  kalichem  má  půdorysné  rozměry 

1200 x 1650 mm a je  vynesena  osamělou  pilotou  průměru  600 mm.  Délky  pilot  jsou  navrženy 

od 4,5 m do 12 m.  Piloty  i kalichové patky budou z betonu C 25/30 XA1 vyztuženého armokoši 

z oceli B 500 B nebo B 500 A.

Z pilotovací  roviny,  tj.  zhutněná pláň pod nákupním centrem ve výšce 267,600 m n. m.,  budou 

prováděny velkoprůměrové vrtané piloty.  Geodet zaměří a vyznačí polohu středů pilot.  Nejprve 

vrtná  souprava  vyvrtá  hlavu  piloty  o průměru  1250 mm,  následně  samotnou  pilotu  o průměru 

900 mm,  případně  600 mm.  V případě  atypických  patek  bude  rypadlo-nakladačem  vyhlouben 

a následně zapažen výkop a poté bude vyvrtána pilota o průměru 600 mm. Piloty, jejichž osová 

vzdálenost  je  menší  než  čtyřnásobek  jejich  průměru,  musí  být  prováděny  s nejméně  čtyř 

hodinovým odstupem.  Dno  piloty  se  začistí  čistící  šapou  s rovným dnem.   Nepředpokládá  se 

výskyt podzemní vody, proto piloty mohou být realizovány nepažené. V případě, že by vrt narazil 

na hladinu podzemní vody, bude do něj okamžitě vložena ocelová pažnice dopažovacím zařízením 

vrtné soupravy a další  vrtání  bude pažené,  za předstihu  pažnice min. 1,5 m.  Vytěžená zemina 

bude z vrtného nástroje uvolňována na zemní pláň a rypadlo-nakladačem ukládána na dočasnou 

deponii na staveništi.



Armokoš  opatřený  distančními  vložkami  bude  do piloty  spuštěn  zavěšený  na závěsném  lanu 

vrtné  soupravy.  Armokoš  musí  být  jištěn  proti  výškovému  posunu  po celou  dobu  betonáže. 

Předpokládá  se  betonáž  do suchého  vrtu  (nepaženého,  případně  paženého)  pomocí  krátké 

usměrňovací  roury.  Hlava  piloty  bude  nadbetonována  o 50 - 100 mm,  čímž  vznikne  vrstva 

podkladního  betonu  železobetonových  patek.  Pokud  by  ze dna  vrtu  do pažnice  vnikala  voda, 

a nebylo  možné  ji  odčerpat  a dále  provádět  betonáž  do  suchého  vrtu,  je  nutné  betonovat 

pod hladinou  vody  pomocí  sypákové  roury,  přičemž  sypáková  roura  musí  být  vždy  ponořena 

min. 1,5 m do čerstvého betonu piloty. Vrtání a betonáž by měly být realizovány v jedné pracovní 

směně, v případě nedodržení se před betonáží začistí  dno několika návrty čistící  šapou.  Beton 

bude dopraven v autodomíchávači. 

Podrobnosti jsou uvedeny ve výkresu IP120/14 - K - 103 Pilotové pole.

2.1.2. Zemní práce

Zemní a základové práce budou probíhat z připravené zemní pláně.

Dle hydrogeologického průzkumu je zemina přibližně do hloubky 3 m pod úrovní terénu tvořena 

navážkou 2. - 3. třídy těžitelnosti, tedy horninami rypnými a kopnými. Tyto horniny jsou rozpojitelné 

nakladačem a rýčem, koeficient nakypření se pohybuje kolem hodnot 1,15 - 1,18. Pod objektem 

nebyla nalezena hladina podzemní vody.

Největší  objem  zemních  prací  připadá  na provádění  rýh  pro základové  prahy  podél  celého 

objektu  SO 01.  V omezené  míře  budou  prováděny  výkopy  pro základové  pasy  schodišť 

a zásobovacích  ramp,  pro základové  patky  vstupního  portálu  do prodejny  Takko  a pro čtyři 

atypické kalichové patky.  Ostatní kalichové základové patky budou kruhového průřezu a budou 

prováděny vrtnou soupravou.

Výkopy budou prováděny rypadlo-nakladačem s hloubkovou lopatou a výkopek bude dočasně 

skladován buď podél rýh pro základové prahy, ve vzdálenosti přibližně 0,5 - 1 m od hrany výkopu, 

nebo odvezen na nakládací lopatě na dočasnou deponii zeminy na staveništi. 

Rozměr  výkopů  bude  zvětšen  oproti  rozměru  základů  o manipulační  prostor  pro osazení 

základových prahů, případně pro montáž bednění monolitických základů. Výkopy atypických patek 

o hloubce  1,6 m a 2,9 m bude  rozšířeny  na každé  straně  o 800 mm a bude  paženy  dřevěným 

pažením  s rozpěrami.  Rýhy  základových  prahů,  které  budou  při patě  ztuženy  monolitickou 

železobetonovou  dobetonávkou,  budou  na straně  dobetonávky  rozšířěny  o 600 mm,  aby  byl 

pracovníkům zajištěn dostatečný prostor pro armování a bednění. Ostatní výkopy budou rozšířeny 

pouze o manipulační prostor 300 mm a práce budou prováděny z připravené zemní pláně.

2.1.3. Základy

Založení  nosného  železobetonového  skeletu  bude  realizováno  na vrtaných  monolitických 

železobetonových  pilotách,  které  budou  vynášet  monolitickou  základovou  patku  opatřenou 
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kalichem. Převážná většina patek je kruhového půdorysu o průměru 1250 mm. V místech dilatací 

na osách  C-C*  a  13-13*  jsou  navrženy  čtyři  obdélníkové  atypické  patky  se dvěma  kalichy 

a půdorysnými rozpěry 1200 x 1950 mm. Pátá atypická obdélníková patka s jedním kalichem má 

půdorysné  rozměry 1200 x 1650 mm.  Kruhové  patky mají  výšku 1300 mm,  atypické 1500 mm. 

Kalichové  patky  budou  z betonu  C 25/30 XA1  vyztuženého  armokoši  z oceli  B 500 B  nebo 

B 500 A.

Na obvodové  základové  patky  budou  osazeny  prefabrikované  sendvičové  základové  prahy 

na lože z cementové malty a spojeny se sloupy šroubovým spojem. Po části obvodu, kde vznikají 

vodorovné tlaky vlivem rozdílné výšky podlahy a okolního terénu, jsou prahy navrženy jako opěrné 

stěny ztužené při své spodní hraně spřaženou monolitickou dobetonávkou o výšce 250 mm a šířce 

600 mm nebo 1000 mm.

V omezené  míře  jsou  navrženy plošné  základy.  Jsou  jimi  základové  pasy z prostého  betonu 

C 25/30  pro založení  zásobovacích  ramp a schodišť  a základové  patky  pro založení  vstupního 

portálu do prodejny Takko.

Tvar, rozměry a poloha základových konstrukcí je dán výkresem D-01-104a Půdorys základů -  

část a.

2.2. Připravenost pracoviště

Před zahájením zemních a pilotovacích prací bude připravena zemní pláň pod objektem SO 01 

o výškové  úrovni  267,6 m n. m,  tj.  - 0,50 m  vzhledem  k projektové  nule  a minimálním  modulu 

přetvárnosti  Edef,2 = 45 MPa.  Před prováděním  výkopů  pro založení  zásobovacích  ramp 

a exteriérového  schodiště  bude  připravena  zemní  pláň  pod částí  objektu  SO 02,  konkrétně 

pod obslužnou  komunikací.  Výšková  úroveň  zemní  pláně  obslužné  komunikace  je  převážně 

266,4 m n. m.,  tj. - 1,70 m,  zbytek  této  části  pláně  dosahuje  výškové  úrovně  267,15 m n. m., 

tj. - 0,95 m.

Bude vybudované zařízení staveniště pro technologickou etapu hrubé spodní stavby, jehož návrh 

je  zpracován  v kapitole Technická  zpráva  zařízení  staveniště  a výkresu  Zařízení  staveniště 

pro hrubou spodní stavbu.

2.3. Klimatické podmínky

Za  ideální  teplotní  podmínky  se  považuje  teplota  mezi  15 - 25 °C.  Za nižších  teplot  budou 

pracovníci  dovybaveni  teplým  oblečením  a budou  podávány  teplé  nápoje.  Při teplotách 

přesahujících  30 °C  je  nezbytné  zajistit  zvýšený  příjem  ochranných  tekutin,  při teplotách 

přesahujících  36 °C  bude  omezena  doba  práce  na přímém  slunci  a zavedeny  bezpečnostní 

přestávky a systém střídání práce.



Práce budou přerušeny při viditelnosti nižší než na 30 m, za vytrvalého deště, sněžení a bouře. 

Manipulace se zavěšeným břemenem je limitována rychlostí  větru 8 m/s,  práce vrtné soupravy 

bude přerušena při rychlosti přesahující 20 m/s. O přerušení prací za nárazového větru rozhoduje 

vedoucí pracovník. Práce budou prováděny za denního světla.

Je  přísně  zakázáno  provádět  práce  ve výkopu,  pokud  je  ohrožena  stabilita  výkopu,  např. 

rozmáčením.

Ohýbání výztuže je možné provádět do teplot - 5 °C, svařování bude přerušeno za teplot nižších 

než 0°C. Za teplot nižších než 5 °C je nutné provést předehřev svařovaného materiálu, svařování 

bude omezeno na nezbytné minimum. Svářeč i svařovaná plocha musí být chráněna před deštěm 

a větrem.

Povrch  čerstvého  betonu  musí  být  ošetřován  a chráněn  před deštěm,  který  může  způsobit 

vymývání  cementového  tmele.  Vhodné  je  zakrytí  fólií,  které  je  zároveň  ochranou  proti 

nadměrnému  výparu.  Betonáž  bude  přerušena  za teplot  pod 5 °C,  pokud  nebudou  přijata 

dodatečná opatření (předehřátí kameniva a záměsové vody, minimální teplota ukládaného betonu 

10 °C,  zakrytí  povrchu  betonu  tepelně-izolačními  deskami,  případně  vyhřívání  dílců  bednění, 

teplota  povrchu na styku  s betonem musí  být  vyšší  než  0 °C).  Teplota  povrchu  betonu  nesmí 

klesnout  pod 0 °C  před dosažením  povrchové  pevnosti  betonu  5 MPa.  Teplota  uvnitř  betonu 

vzniklá hydratací nesmí přesáhnout 70 °C. Za vysokých teplot je možné až polovinu záměsové 

vody nahradit ledovou tříští.

2.4. Pracovní postup

• Vytyčení objektu geodetem a zajištění důležitých bodů stavebními lavičkami ve vzdálenosti 

cca 4 m od objektu tak, aby nedošlo během výstavby k poškození laviček. 

• Vytyčení rohů atypických patek kolíky a následné vyznačení hran výkopu např. vápnem.

• Vyhloubení a zapažení výkopu atypických kalichových patek.

• Vytyčení  os  pilot  kolíkem  označeným  značkovací  barvou  zaraženým  do středu  piloty 

a čtveřicí  kolíků  umístěných  po obvodu  piloty  ve vzdálenosti  přibližně  2 - 3 m  od okraje 

plánované základové patky, které umožní snadnou kontrolu polohy piloty kdykoli během 

vrtání.

• Vyvrtání kruhových kalichových patek.

• Vyvrtání piloty spirálem.

• Začištění dna vrtu čistící šapou s rovným dnem.

• Vložení armokoše opatřeného distančními vložkami do piloty a jištění jeho výškové polohy 

po dobu betonáže.

• Betonáž  piloty  pomocí  krátké  usměrňovací  roury.  Hlava  piloty  bude  nadbetonována 

o 50 - 100 mm a tím vytvořena podkladní vrstva pro železobetonové základové patky.
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• Technologická  přestávka  1 - 2 dny  do dosažení  povrchové  pevnosti  5 Mpa  a ošetřování 

čerstvého betonu.

• Uložení armokoše základové patky a jeho navázání na vyčnívající výztuž pilot. Armokoše 

budou opatřeny distančními vložkami.

• Montáž  bednění  atypických  kalichových  patek  bude  realizováno  systémovým  rámovým 

bedněním,  např.  NOE SL 2000.  Kruhové  patky  budou  bedněny  z hladkého  plechu 

staženého ocelovou sítí.

• Betonáž  kalichových  patek  skluzem  a hutnění  betonu  po vrstvách  mocnosti  nejvýše 

1,3 násobku účinné délky vibrátoru. Vibrátor se nesmí dotýkat výztuže. Hutnění provádíme 

dokud  z betonu  uniká  ve větší  míře  vzduch,  avšak  ne déle,  aby  nedošlo  k segregaci 

betonu. Po dosažení úrovně dna kalichu vložíme do patky bednění kalichu, zajistíme jeho 

polohu a pokračujeme v betonáži.

• Technologická  přestávka  1 - 2 dny  do dosažení  povrchové  pevnosti  5 Mpa  a ošetřování 

čerstvého betonu po dobu 9 - 13 dní (s nižší teplotou se doba ošetřování prodlužuje).

• Odbednění kalichových patek.

• Provedení hutněného obsypu základových patek uvnitř dispozice objektu.

• Vytyčení rohů výkopů rýh po obvodu budovy pro osazení základových prahů a pro výkopy 

plošných základů z prostého betonu a následné vyznačení hran výkopů např. vápnem.

• Hloubení vyznačených výkopů rypadlo-nakladačem a ruční začištění základové spáry.

• Montáž bednění základů z prostého betonu.

• Betonáž  základů  z prostého  betonu  a průběžné  hutnění  ukládaných  vrstev  betonu 

za dodržení výše uvedených zásad.

• Technologická  přestávka  1 - 2 dny  do dosažení  povrchové  pevnosti  5 Mpa  a ošetřování 

čerstvého betonu.

• Odbednění základů.

• Provedení hutněného částečného obsypu základů ze stran, kde výkop základu nenavazuje 

na rýhy základových prahů.

• Montáž základových prahů po dosažení (viz. bod 3. Železobetonový skelet).

• Ruční začištění základové spáry a realizace podkladního betonu v tl. 50 - 100 mm.

• Montáž jednostranného bednění (druhá strana je tvořena základovým prahem) a armování 

dobetonávek základových prahů.

• Betonáž  dobetonávek  základových  prahů  skluzem  za průběžného  zhutňování.  Betonáž 

bude prováděna v jedné vrstvě.

• Technologická  přestávka  1 - 2 dny  do dosažení  povrchové  pevnosti  5 Mpa  a ošetřování 

čerstvého betonu.



• Odbednění dobetonávek.

• Hutněný obsyp základových prahů.

3. Železobetonový skelet

3.1. Informace o procesu

Nosnou konstrukci tvoří soustava podélných a příčných rámů, které jsou tvořeny sloupy o průřezu 

400 x 400 mm,  střešními  krokvemi  T-průřezu  a vazníky  T-průřezu,  které  řeší  větší,  obvykle 

dvojnásobnou,  osovou vzdálenost  vnitřních sloupů oproti  obvodovým. Střešní  krokve jsou tedy 

po obvodu  budovy  uloženy  na sloupech,  uvnitř  dispozice  na sloupech,  případně  mezi  sloupy 

na vaznících. Otáčením nosných rámů do podélného a příčného směru vznikají tři dilatační celky: 

první mezi osami 13-20, druhý v oblasti ohraničené osami A-C 1-13 (13*), třetí v oblasti C*-I 1-7. 

Ve střešní  rovinně je konstrukce ztužena obvodovými střešními ztužidly,  zbytek obvodu střechy 

ukončují střešní trámy. Po obvodu atria jsou na konzolách sloupů vyneseny sendvičové atikové 

panely, v místě dilatace C-C* je na konzoly sloupů osazeny plné panely dělící atiky. Po obvodu 

objektu jsou na základové patky osazeny prefabrikované sendvičové základové prahy.

V převážně jednopodlažním skeletu je v poli  vymezeném čtveřicí  sloupů na osách Ba - Bc 1-4 

navržen  dvoupodlažní  vestavek  přístupný  po železobetonovém  montovaném  schodišti.  Strop 

vestavku nad 1 NP je tvořen předpjatými panely Spiroll.

Veškeré  prefabrikované  prvky  budou  manipulovány  autojeřábem  přímo  z korby  nákladního 

automobilu. Zásobování bude probíhat dle operativního časového plánu. Vázací prostředky budou 

uchyceny  za manipulační  oka  na prefabrikovaných  prvcích.  Pro manipulaci  budou  použita 

dostatečně únosná ocelová lana a vázací prostředky vhodné pro manipulaci s jednotlivými prvky. 

Montáž střešních a stropních prvků bude prováděna z montážní plošiny.

Vetknutí  sloupů do základových patek je realizováno uložením do cementového lože tl. 15 mm 

a zalitím sloupu v kalichu betonovou zálivkou.  Kamenivo zálivkového betonu musí  mít  největší 

frakci kameniva 8 mm a pevnost zálivkového betonu odpovídá nejméně pevnosti základové patky. 

Základové prahy budou osazovány na cementové lože tl. 15 mm na horní líc kalichových patek 

a spojeny se sloupy šroubovým spojem. Spoj bude následně zalit  betonovou zálivkou.  Střešní, 

případně stropní, prutové prvky jsou ukládány přes trny na pryžová ložiska tl. 10 mm na konzolách 

či  čelech sloupů. Styk je následně zmonolitněn zalitím trnů v otvorech jemnozrnnou betonovou 

zálivkou  o maximální  velikosti  kameniva  4 mm.  Atikové  panely  budou  osazovány  na pryžové 

ložisko  tl. 10 mm  na konzoly  sloupů  a v horním  lící  budou  ke sloupům  přikotveny  svařovaným 

stykem a následným zalitím zálivkovou maltou. Schodiště je uloženo na ozub průvlaku a základu 
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na pryžové  ložisko  a spoj  je  zajištěn  svařením  kotevních  prvků.  Následně  bude  spoj  zalit 

zálivkovou maltou. Panely Spiroll jsou ukládány do lože z cementové malty tl. 15 mm. 

 Na osách  C-C*  a  13-13*  je  dilatace  řešena  zdvojením sloupů.  Dilatace  na osách  A a  B  je 

realizována uložením prutů na kluzná ložiska a nezalitím trnů v montážních otvorech.

Pro vynesení RWA klapek a technických zařízení nad střešní plášť budou do krokví ukotveny IPE 

ocelové výměny.

3.2. Připravenost pracoviště

Dovolená  polohová  odchylka  základů  je  nejvýše  25 mm,  výšková  odchylka  20 mm.  Přesnost 

provedení  kalichu je dáno mezní  polohovou odchylkou 10 mm a výškovou odchylkou  ± 10 mm. 

Základové patky musí být dostatečně vyzrálé – tzn. dosažení min. 70 % 28-denní pevnosti betonu, 

tj. 17,5 Mpa.

Orientační výpočet lhůty:

Rbd = Rb28d (0,28 + 0,5 logd)

f = (t + 10) d

Rb28d … deklarovaná 28-denní pevnost betonu v tlaku [MPa]

Rbd … odhadovaná pevnost betonu v tlaku po d dnech tvrdnutí při teplotě 20°C [MPa]

d … počet dní tvrdnutí [den]

f … faktor zrání [°C den]

t … teplota [°C]

Teplota prostředí [°C] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Odhadovaná  doba  zrání 

pro dosažení  70 %  pevnosti, 

tj. 17,5 MPa [den]; f = 207,5 °C dní

13 12 11 11 10 10 9 9 9 7

Pozn.: Pro časové plánování uvažuji průměrnou denní teplotu 9 - 10 °C, která je dle archivních 

záznamů počasí průměrnou teplotou v druhé polovině dubna pro Moravskoslezský kraj,  a tomu 

odpovídající technologickou přestávku 11 dní.

3.3. Klimatické podmínky

Za  ideální  teplotní  podmínky  se  považuje  teplota  mezi  15 - 25 °C.  Za nižších  teplot  budou 

pracovníci  dovybaveni  teplým  oblečením  a budou  podávány  teplé  nápoje.  Při teplotách 

přesahujících  30 °C  je  nezbytné  zajistit  zvýšený  příjem  ochranných  tekutin,  při teplotách 



přesahujících  36 °C  bude  omezena  doba  práce  na přímém  slunci  a zavedeny  bezpečnostní 

přestávky a systém střídání práce.

Práce budou přerušeny při viditelnosti nižší než na 30 m, za vytrvalého deště, sněžení a bouře. 

Manipulace  se zavěšeným břemenem je  limitována  rychlostí  větru  8 m/s,  práce  při které  hrozí 

sfouknutí  pracovníka  z výšky  bude  přerušena  při rychlosti  větru  13 m/s,  o přerušení  prací 

za nárazového větru rozhoduje vedoucí pracovník. Práce budou prováděny za denního světla.

Práce bude přerušena, pokud terén nebude splňovat požadavky na únosnost, např. následkem 

silných dešťů.

Ohýbání výztuže je možné provádět do teplot - 5 °C, svařování bude přerušeno za teplot nižších 

než 0°C. Za teplot nižších než 5 °C je nutné provést předehřev svařovaného materiálu, svařování 

bude omezeno na nezbytné minimum. Svářeč i svařovaná plocha musí být chráněna před deštěm 

a větrem.

Povrch  čerstvého  betonu  musí  být  ošetřován  a chráněn  před deštěm,  který  může  způsobit 

vymývání  cementového  tmele.  Vhodné  je  zakrytí  fólií,  které  je  zároveň  ochranou  proti 

nadměrnému výparu. Betonáž bude přerušena za teplot pod 5 °C. Teplota povrchu betonu nesmí 

klesnout pod 0 °C před dosažením povrchové pevnosti betonu 5 MPa.

3.4. Pracovní postup

• Osazení  sloupů  do kalichových  patek  do lože  z cementové  malty,  vyrovnání  a zajištění 

polohy sloupu  klíny z tvrdého  dřeva.  Zmonolitnění  sloupu  v patce zálivkovým betonem. 

Po vyklínování může být sloup uvolněn ze závěsu jeřábu. Klíny budou v patce ponechány 

do dosažení  70 %  28-denní  pevnosti,  poté  budou  vyjmuty  a otvory  budou  vyplněny 

betonovou zálivkou měkké konzistence.

• Osazení  základových  prahů  na horní  líc  obvodových  kalichových  patek  do lože 

z cementové  malty.  Základová  prah  bude  bude  ke sloupu  kotven  šroubovým  spojem, 

a následně bude spoj zalit betonovou zálivkou.

• Montáž vestavku

• Osazení průvlaků vestavku na trny konzol sloupů, zalití trnů v otvorech průvlaků.

• Uložení schodiště ozubem na betonový základ a na ozub průvlaku vestavku. Schodiště 

se na základ i průvlak ukládá přes pryžové ložisko, a následně budou svařeny kotevní 

prvky schodiště a průvlaku. Spoj bude následně zalit betonovou směsí.

• Na průvlaky budou na lože z cementové malty osazeny železobetonové panely Spiroll. 

Do spár mezi panely bude vložen do betonové zálivky prut betonářské oceli  a spára 

bude  po celé  výšce  zalita  betonem.  Případný  beton,  který  protekl  spárou  bude 

následující den po betonáži odstraněn ze spodního líce stropu z panelů Spiroll.
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• Osazení  střešních  vazníků  na konzoly  sloupů  uvnitř  dispozice.  Vazníky  se ukládají 

na pryžová ložiska,  přes kotevní  otvory na trny na konzolách sloupů a spoj  se následně 

zmonolitní.

• Osazení střešních ztužidel a střešních trámů na pryžová ložiska na trny obvodových sloupů 

a zabetonování trnů v otvorech.

• Osazení atikových panelů přes pryžová ložiska na konzoly sloupů a přikotvení svarovým 

spojem ke sloupům v horním líci. Atikový panel musí být zavěšen na jeřábu, dokud není 

provedeno svaření kotevních prvků.

• Osazení krokví na pryžové ložisko na trny obvodových sloupů a trny vnitřních sloupů resp. 

v mezilehlém poli na trny vazníku a následné zmonolitnění spoje.

• Montáž  IPE  ocelových  výměn  a jejich  ukotvení  přes čelní  desku  do železobetonových 

krokví. Kotvení bude provedeno závitotvornými šrouby do betonu do předvrtaných otvorů, 

případně jinými statikem schválenými kotevními prostředky.

4. Podlaha

4.1. Informace o procesu

Na připravené zemní pláni ve výškové úrovni 267,6 m n. m., tj. -0,500 m k projektové nule, bude 

proveden zhutněný štěrkopískový násyp o mocnosti 300 mm. Podél obvodových stěn bude v pásu 

širokém 1200 mm položena tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu o tl. 80 mm.

Na této zhutněné vrstvě bude hydroizolační PVC fólie STAFOL 914 tl. 0,7 mm, která má být dle 

projetku z obou stran chráněna geotextilií o plošné hmotnosti 300 g/m2. Vzhledem k uložení přímo 

na štěrkopísku doporučuji použít geotextilii o gramáži min. 500 g/m2. Hydroizolace bude vytažena 

na horní povrch základových prahů.

Konstrukce  podlahy  bude  realizována  z drátkobetonu  o mocnosti  170 mm.  Podlaha  je 

dimenzována  na zatížení  15 kN/m2.  Navržený  beton je  třídy C 20/25 XC1 a obsahuje  20 kg/m3 

výztužných drátků. Dilatační spáry ve čtvercích 6 x 6 m budou prořezány do hotové desky přibližně 

do třetiny tloušťky desky.

Horní povrch drátkobetonové podlahy dosahuje výškové úrovně - 0,015 m. Na drátkobetonové 

desce budou pokládány nášlapné vrstvy podlah. V prodejně Planeo Elektro bude nášlapnou vrstvu 

tvořit  hlazený  drátkobeton,  jehož  horní  povrch  dosahuje  výškové  úrovně  0,000 m  –  mocnost 

drátkobetonu v prodejně je tedy 185 mm.

4.2. Připravenost pracoviště

Zhutněná zemní pláň bude připravena ve výškové úrovni -0,500 m vzhledem k projektové nule 

a minimální hodnota modulu přetvárnosti je Edef,2 = 45 MPa.



Před zahájením prací musí být provedeny veškeré základové konstrukce, vedení inženýrských 

sítí pod objektem a provedena montáž železobetonového skeletu.

4.3. Klimatické podmínky

Za  ideální  teplotní  podmínky  se  považuje  teplota  mezi  15 - 25 °C.  Za nižších  teplot  budou 

pracovníci  dovybaveni  teplým  oblečením  a budou  podávány  teplé  nápoje.  Při teplotách 

přesahujících  30 °C  je  nezbytné  zajistit  zvýšený  příjem  ochranných  tekutin,  při teplotách 

přesahujících  36 °C  bude  omezena  doba  práce  na přímém  slunci  a zavedeny  bezpečnostní 

přestávky a systém střídání práce.

Práce budou přerušeny při viditelnosti nižší než na 30 m, za vytrvalého deště, sněžení a bouře. 

Po zakrytí objektu střechou nejsou srážky limitující.

Betonáž podlahové desky bude prováděna po zastřešení objektu. Teplota uvnitř betonu vzniklá 

hydratací  nesmí  přesáhnout  70 °C.  Za vysokých  teplot  je  možné  až  polovinu  záměsové  vody 

nahradit  ledovou tříští.  Vzhledem k termínu provádění  nejsou nutná opatření  za nízkých teplot, 

limitující teplota je 5 °C.

4.4. Pracovní postup

• Provedení hydroizolačního pásu pod obvodovým zdivem

• Položení  podkladní  geotextilie,  hydroizolační  fólie  z měkčeného  PVC  a ochranné 

geotextilie na základové prahy. Šířka položeného pásu na exteriérové straně přesahuje 

prah  o min. 100 mm  a bude  v pozdějších  etapách  překryt  zateplovacími  systémy 

obvodových  stěn.  Na interiérové  straně  přesahuje  pás  o 900 mm,  tak aby  pokrýval 

celou  výšku  základového  prahu  nad štěrkopískovým násypem a byl  zajištěn  přesah 

pro spojení s vodorovnou hydroizolací. K izolaci základového prahu tedy bude použit 

hydroizolační pás v celé své šíři 1300 mm. Geotextilie musí pokrývat celou plochu PVC 

pásů.

• Pásy  geotextilie  se  kladou  s přesahem  100 mm  a v přesahu  se  bodově  svaří 

horkým  vzduchem.  Hydroizolační  pásy  se  kladou  rovněž  s přesahem  100 mm 

a horkovzdušně se svaří souvislým svarem o minimální šířce 100 mm.

• Izolace prahů bude probíhat souběžně se zděním první vrstvy zdiva.

• Provedení hutněného násypu v tl. 300 mm ze štěrkopísku s uzavřenou zrnitostí. Kamenivo 

bude  přivezeno  na korbě  sklápěče, rozhrnuto  dozerem  a zhutněno  vibračním  válcem. 

Špatně  přístupná  místa  v blízkosti  sloupů, podél  zdí  a v blízkosti  prostupů  kanalizace 

budou dosypána lopatami a hutněna vibračními pěchy. Po obvodu objektu v pásu 1250 mm 

bude úroveň násypu o 80 mm snížena oproti ostatní ploše.
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• Podél  základových  prahů  bude  položen  tepelně  izolační  pás  šířky  1250 mm  z desek 

extrudovaného  polystyrenu  tl. 80 mm.  Horní  líc  desek  je  v rovině  se štěrkopískovým 

násypem.

• Položení podkladní geotextilie v ploše podlahy a opracování prostupujících sloupů. Pásy se 

kladou se vzájemným přesahem 100 mm, ve kterém se bodově svaří horkým vzduchem. 

Geotextilií  budou  opracovány  i prostupující  sloupy  do úrovně  horního  povrchu 

drátkobetonové  desky.  Po obvodu  objektu  a prostupujících  sloupů  bude  uchycena 

vodorovná i svislá geotextilie poplastovanými L - profily kotvenými k základovým prahům 

a sloupům.

• Na geotextilii bude položena hydroizolační fólie s přesahem pásů 100 mm. Pásy se kladou 

na vazbu (min. vzájemný posun čel pásů je 200 mm) a svaří se horkovzdušným svarem 

min. tl. 30 mm.  V místě  prostupujících  potrubí  se  vyřízne  otvor  tak,  aby  co  nejpřesněji 

kopíroval  potrubí.  Vodorovná  hydroizolace  se  ukončí  přivařením  k lemujícím 

poplastovaným plechům.

• Svislá  hydroizolace  se  v plánovaném  spoji  očistí,  přivaří  se  ke svislé  přírubě 

poplastovaných  plechů  a následně  k vodorovné  hydroizolaci  v přesahu  min. 100 mm. 

Přířezy z hydroizolace,  přivařenými  podél  horní  hrany k poplastovanému plechu a podél 

spodního okraje k poplastovanému plechu a vodorovné hydroizolaci v přesahu, se  opracují 

rovněž sloupy. Prostupující potrubí, kouty a nároží se opracují prostorovými tvarovkami.

• Položí  se svrchní  ochranná geotextilie.  Provádění  hydroizolačního souvrství  se  provádí 

v takovém sledu, aby byl omezen pohyb po již položených vrstvách na minimum.

• Betonáž  drátkobetonové  desky  tl. 170 mm pomocí  čerpadla  betonové  směsi  se provádí 

bez dilatačních spár,  pracovní  spáry se omezí  na minimum.  Povrch se vyrovná pomocí 

vivračních plovoucích latí.

• Přibližně  po 4 hodinách  bude  započato  ošetřování  betonu  skrápěním,  které  bude 

prováděno 3 - 7 dní, v závislosti na teplotě prostření – při nižších teplotách bude z důvodu 

pomalejšího vývinu pevnosti doba ošetřování delší.

• Po zavadnutí  betonu  se  vybrané  plochy (dle  požadavku  na provádění  nášlapné  vrstvy) 

upraví  strojním  hlazením.  V celé  ploše  se  provede  prořezání  dilatačních  spár 

do 1/3 tloušťky desky ve čtvercích 6 x 6 m. 

5. Obvodové stěny

5.1. Informace o procesu

Obvodové stěny budou přibližně ze tří čtvrtin vyzděny z pórobetonových tvárnic Porfix tl. 300 mm 

je založených na předsazených sendvičových základových prazích. Zdivo je ve dvou výškových 



úrovních,  ve vrcholu  a v polovině  stěny,  ztuženo  železobetonovým  monolitickým  věncem 

ve ztraceném bednění z pórobetonových tvárnic. Atika dosahuje výšky + 6,450 m. 

Nad otvory budou osazovány nosné systémové překlady, jeden překlad bude atypický složený 

ze dvou ocelových I - profilů. Vstupní dveře do technické místnosti, výměníkové stanice a skladů 

jednotlivých  koncesí  budou  ocelové,  případně  hliníkové,  vyteplené.  Dveře  budou  otočné, 

jednokřídlové nebo dvoukřídlové.

Interiérová  okna  budou  plastová  s pevným zasklením vakuovým dvojsklem.  Rám okna  bude 

nejméně tříkomorový.

Ve dvou místech je navržena svislá dilatace zdiva. 

Zbylá  plocha  obvodových  stěn  je  tvořena  velkorozměrovými  výkladci  z bezpečnostního 

vakuového  dvojskla  vyneseného  samonosnou  hliníkovou  konstrukcí,  která  je  osazena 

na základových prazích. Nad výkladci jsou namontovány sendvičové atikové panely.

5.2. Připravenost pracoviště

Před zahájením zdění bude provedena montáž železobetonového skeletu, provedeny monolitické 

dobetonávky základových prahů a hutněný obsyp základových konstrukcí. Základové prahy budou 

provedeny  s limitní  polohovou  i výškovou  odchylkou  ± 12 mm.  Půdorysná  odchylka  polohy  ani 

výšková odchylka  opěrné hrany sloupů nesmí  přesáhnout  ± 10 mm.  Nejvyšší  dovolený odklon 

od svislice dán hodnotou 30 mm.

Na základových  prazích  bude  položen pás  hydroizolační  fólie,  krytý  z obou  stran  geotextilií 

o plošné hmotnosti 300 g/m2.

Zařízení staveniště bude doplněno o fasádní lešení a staveništní výtah.

5.3. Klimatické podmínky

Za  ideální  teplotní  podmínky  se  považuje  teplota  mezi  15 - 25 °C.  Za nižších  teplot  budou 

pracovníci  dovybaveni  teplým  oblečením  a budou  podávány  teplé  nápoje.  Při teplotách 

přesahujících 30 °C je nezbytné zajistit  zvýšený příjem ochranných tekutin a ložné spáry budou 

před nanesením malty navlhčeny,  při teplotách přesahujících 36 °C bude omezena doba práce 

na přímém slunci a zavedeny bezpečnostní přestávky a systém střídání práce. Zdění a nanášení 

polyuretanového tmelu a betonáž pozedních věnců jsou limitovány nejnižší teplotou 5 °C. Beton 

nesmí před dosažením minimální teploty 5 MPa promrznout.

Práce budou přerušeny při viditelnosti nižší než na 30 m, za vytrvalého deště, sněžení a bouře. 

Manipulace  se zavěšeným břemenem je  limitována  rychlostí  větru  8 m/s,  práce  při které  hrozí 

sfouknutí  pracovníka  z výšky  bude  přerušena  při rychlosti  větru  13 m/s,  o přerušení  prací 

za nárazového větru rozhoduje vedoucí pracovník. Práce budou prováděny za denního světla.
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5.4. Pracovní postup

5.4.1. Zdění

• Na základové  prahy opatřené hydroizolací  se nasucho  osadí  rohové tvárnice  a provede 

se výškové zaměření.  Do vápenocementové malty se osadí  a výškově vyrovnají  rohové 

tvárnice.  Podle  nataženého  provázku  se  vyzdí  na vápenocementovou  maltu  první  řada 

tvárnic. Případné menší nerovnosti první řady lze vyrovnat hoblíkem.

• Následující tvárnice klademe na tenkovrstvou zdící maltu Porfix tl. 2 - 3 mm, styčné spáry 

se spojují na sraz na pero a drážku. Je nezbytné dodržovat vazbu zdiva.

• Je-li šířka otvoru ve zdivu větší než 1,8 m, vyztuží se parapetní oblast dvěma výztužnými 

pruty z profilované betonářské oceli o průměru 6 mm. Profily se vkládají do maltového lože 

do drážek v délce přesahující otvor o min. 500 mm a zamáznou se maltou.

• Nadpraží se v systému realizuje osazením tří nosných překladů na tenkovrstvou zdící maltu 

a vzájemným provázáním rádlovacím drátem. Minimální uložení systémových překladů je 

300 mm.  Jeden  z překladů  je tvořen  osazením dvou  ocelových  profilů  I 180  s uložením 

200 mm, které budou z exteriéru zatepleny minerální izolací. Profily budou proti překlopení 

zajištěny  rádlovacím drátem.  Výškový  rozdíl  s okolním zdivem bude  vyrovnán  výškově 

upravenými tvarovkami. Ocelové překlady se osazují do cementové malty tl. 10 mm.

• Železobetonový  věnec  bude  realizován  ze ztraceného  bednění  ze systémových  tvárnic 

U - průžezu,  do nichž  bude  uložena výztuž  a zalita  betonem  o pevnostní  třídě  C 16/20. 

Tenkovrstvá malta se nanáší na ložnou i styčnou spáru. Věnce budou realizovány ve dvou 

výškových úrovních – v polovině a ve vrcholu stěny.

• V místě  dilatace  se tvárnice  osadí  s ponecháním  10 mm  mezery  ve styčné  spáře,  část 

ložné spáry,  ve které má být  umožněn pohyb,  nebude promaltována.  Do styčných spar 

bude následně vtlačen těsnící provazec z pěnového PE. Spáry budou následně zatmeleny 

trvale  pružným  tmelem.  Ve ztužujícím  železobetonovém  věnci  bude  dilatační  spára 

realizována  přerušením  betonové  výplně  vložkou  z pružného  materiálu  tl. 10 mm, 

procházející výztuž musí být zachována.

5.4.2. Osazení výplní otvorů

Okna a dveře se osazují do otvorů ve zdivu splňující odchylky dané normou ČSN 74 0677:

• Montáž oken:

• Je doporučeno použití oken s kotevními otvory provedenými již ve výrobě. Nebudou-li 

okenní rámy opatřené otvory, budou vyvrtány na stavbě v roztečích nejvýše 700 mm 



a vzdálené  od rohů  cca 150 mm.  Rám  se  opatří  kotevními  plechovými  pásky 

přišroubovanými do předvrtaných otvorů v okenním rámu.

• Okno se osadí do otvoru ve zdivu na nosné podložky rozmístěnými ve vzdálenostech 

cca 300 mm, vycentruje se a přikotví ke zdivu přišroubováním kotevních pásků. Spára 

po celém obvodu okna se vyplní polyuretanovou pěnou. Po zaschnutí se přebytečný 

tmel odřízne.

• Na interiérovou  stranu  očištěného  rámu a přilehlé  naimpregnované  ostění  se  přilepí 

parotěsná páska a na exteriérovou stranu hydroizolační difuzně otevřená páska. 

• Montáž dveří:

• Není-li dveřní zárubeň opatřena kotevními otvory z výroby, budou vyvrtány na stavbě 

v roztečích nejvýše 800 mm a vzdálené od rohů cca 150 mm.

• Zárubeň  se  osadí  do otvoru  ve zdivu  na nosné  podložky,  vycentruje  a přikotví  se 

ke zdivu  v otvorech.  Spára  se  po obvodu  zárubně  vyplní  polyuretanovou  pěnou. 

Po odříznutí přebytečného tmelu se rám opatří interiérovou parotěsnou a exteriérovou 

difuzně otevřenou páskou.

• Zámečník provede kování zárubně a dveří a dveře se osadí. Dveře jsou z provozních 

důvodů navrženy bez prahu.

5.4.3. Montáž výkladců 

• Hliníková nosná konstrukce bude autojeřábem osazena na základový prah v místě tepelné 

izolace,  vyrovnána  a ukotvena  přes kotevní  prvky  do železobetonu  základových  prahů 

a atikového panelu. Po dobu montáže bude hliníkový rám jištěn jeřábem.

• Spára  mezi  panelem  a rámem  bude  vyplněna  polyurenovou  pěnou.  Po odříznutí 

přebytečné  vyexpandované  pěny  bude  na rám  nalepena  interiérová  parotěsná 

a exteriérová difuzně otevřená páska.

• Rám se zasklí,  osadí  se automaickými posuvnými dveřmi.  Na základový prah se osadí 

podlahový nerezový U - profil pro vedení posuvných dveří a nerezová lišta lišta do profilu 

dveří.

6. Zastřešení

6.1. Informace o procesu

Objekt  bude  zastřešen  lehkou  plochou  střechou  s klasickým  pořadím  vrstev  a spádem 

k obvodovým atikám 2,5 %.

35



Sklon střechy je dán sklonem horních přírub železobetonových montovaných krokví. Na krokve 

bude  namontován  nosný  trapézový  plech,  vynášející  souvrství  střešního  pláště.  Souvrství  je 

tvořeno  parozábranou  z PE fólie  Fatrapar,  tepelně  izolačním  souvrstvím  Isover  Combi  Roof, 

geotextilií Fatratex a fóliovou hydroizolací Fatrafol z PVC-P.

Isover  Combi  Roof  je  tepelně  izolační  systém  složený  ze dvou  vrstev  minerální  izolace 

o tl. 2 x 30 mm a jedné svrchní vrstvy expandovaného polystyrenu tl. 120 mm. Minerální izolace 

plní v souvrství tepelně izolační a požárně odolnou vrstvu a je mechanicky kotvena k trapézovému 

plechu. Expandovaný polystyren tvoří hlavní tepelně izolační vrstvu a je odolný proti prošlápnutí. 

Z důvodu požární  bezpečnosti  jsou v ploše střechy navrženy nehořlavé pásy,  které jsou v celé 

mocnosti  tvořeny  souvrstvím  z minerální  izolace,  tedy  podkladní  2 x 30 mm  a vrchní  vrstvou 

tl. 120 mm, která je odolná proti prošlápnutí. Nehořlavé pásy jsou navrženy v šířce 1,2 m na obě 

strany od požárních stěn. Celková tloušťka tepelné izolace je 180 mm.

Atika bude zateplena minerální izolací tl. 50 mm kotvenou talířovými hmoždinkami.

Hydroizolační  pásy  střešního  pláště  budou  mechanicky  kotveny  do trapézového  plechu. 

Pro upevnění  hydroizolační  fólie  na atiku  a svislé  konstrukce  budou  použity  klempířské  prvky 

s nakašírovanou  vrstvou  PVC.  Izolace  konstrukcí  prostupujících  střechou  musí  být  provedena 

nejméně do výšky 150 mm, atika bude izolována po celé své výšce.

Odvodnění ploché střechy bude realizováno střešními elektricky vyhřívanými vtoky, umístěnými 

do zaatikového úžlabí. Úžlabí bude vytvořeno položením spádových desek podél atik proti spádu 

střešního  pláště.  Atiky  budou  vyspádovány  do střešního  pláště.  Do obvodových  atik  budou 

do jádrových vrtů instalovány bezpečnostní přepady.

Na střeše  bude  namontován  záchytný  střešní  systém,  za účelem  zajištění  bezpečnosti  osob, 

které budou během životnosti objektu provádět prohlídku a údržbu pláště a zařízení umístěných 

na střeše.  Záchytný  systém se skládá  z kotevních  bodů,  které  jsou  připevněny k trapézovému 

plechu, a mezi nimi napnutého ocelového lana, které slouží pro upevnění OOPP proti pádu z výšky 

a plynulý a bezpečný pohyb osoby podél tohoto lana.

V ploše  střechy  budou  osazeny  RWA  klapky  pro požární  odvětrání,  tepelná  čerpadla 

a klimatizační  jednotky,  které  budou  vynášeny  IPE  ocelovými  výměnami  zakotvenými 

do železobetonových  krokví.  Dále  budou  na střeše  osazeny  ventilační  hlavice  ZTI,  anténní, 

satelitní systémy apod.

6.2. Připravenost pracoviště

Železobetonová konstrukce musí být kompletní již před započetím montáže trapézových plechů. 

Zděné stěny musí být dokončovány a předávány v předstihu před pracovní četou, která provádí 

montáž parozábrany. Vybudované konstrukce musí být únosné a stabilní. 

Půdorysná  úhlová  odchylka  osy  prutového  prvku  je  limitována  hodnotou  ± 5 mm,  půdorysná 

odchylka  osazení  nesmí  přesáhnout  ± 12 mm.  Výšková  odchylka  nesmí  přesáhnout  ± 5 mm. 



Odchylka  atikových  panelů  od svislice  je omezena  ± h/200,  tj. ± 10 mm  pro obvodovou  atiku, 

± 5 mm  pro  dělící  atiku.  Hrany  sousedních  atikových  panelů  mohou  být  vůči  sobě  posunuty 

o 5 mm. Nejvyšší dovolená odchylka od svislice je pro zděné obvodové stěny ± 20 mm na výšku 

stěny,  pro sloupy  30 mm.  Požadavek  na rovinnost  stěn  je  dán  hodnotami  ± 10 mm/1 m 

a ± 50 mm/10 m.

Zařízení  staveniště  bude  pro montáž  trapézových  plechů  doplněno  o záchytné  sítě.  Po celou 

dobu provádění střešního souvrství bude k dispozici fasádní lešení a staveništní výtah.

6.3. Klimatické podmínky

Za  ideální  teplotní  podmínky  se  považuje  teplota  mezi  15 - 25 °C.  Za nižších  teplot  budou 

pracovníci  dovybaveni  teplým  oblečením  a budou  podávány  teplé  nápoje.Při teplotách 

přesahujících  30 °C  je  nezbytné  zajistit  zvýšený  příjem  ochranných  tekutin,  při teplotách 

přesahujících  36 °C  bude  omezena  doba  práce  na přímém  slunci  a zavedeny  bezpečnostní 

přestávky  a systém  střídání  práce.  Minimální  teplota  pro zpracování  materiálů  je  5 °C,  avšak 

vzhledem k termínu provádění se nepředpokládá její dosažení.

Práce ve výškách budou přerušeny při rychlosti větru přesahující 10,7 m/s, při viditelnosti menší 

než 30 m,  za deště,  bouřce  nebo  sněžení.  Práce  jeřábu,  případně  práce  pracovníků  jištěných 

osobními ochrannými prostředky proti pádu z výšky je limitována rychlostí větru 8 m/s. O přerušení 

prací při nárazovém větru rozhoduje vedoucí pracovník.

Práce budou prováděny za denního světla.

6.4. Pracovní postup

• Vyznačení kontrolních bodů a linií na montované střešní prvky.

• Montáž a kotvení trapézových plechů k montovaným střešním prvkům. Trapézové plechy 

budou ukládány v pozitivní poloze, tzn. užší vlnou dolů, a kotveny ve spodní vlně.

• Zaměření  a prostřižení  otvorů pro prostupující  konstrukce a přišroubování  vyrovnávacích 

plechů pro  snazší a přesnější uchycení střešních vtoků a prostupujících potrubí.

• Montáž  lemujících  L - profilů  podél  atik  a prostupujících  konstrukcí  a profilu  hřebene 

a úžlabí.

• Montáž vynášecích rámů RWA požárních klapek, prostupů technických zařízení a potrubí, 

prostupů odvětrávacího odpadního potrubí, spodní části dvoustupňového střešního vtoku 

a kotevních prvků pro vynesení rámů reklamních panelů na horní vodorovné ploše sloupů, 

které prostupují střešní rovinou a dosahují úrovně atiky. 

• Vyvrtání otvorů do atiky pro osazení bezpečnostních přepadů.

• Montáž  parotěsné  fólie  Fatrapar  po celé  ploše  střechy  a atiky  a její  vytažení  do výšky 

180 mm na konstrukce prostupující  střešním pláštěm,  tj.  do úrovně horního líce  tepelné 
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izolace.  Vzájemné  spojování  fólií  provádíme  lepením  v přesahu  oboustrannou 

butylkaučukovou  páskou.  Napojení  na kovové  a plastové  konstrukce  provádíme  rovněž 

přilepením  butylkaučukovou  páskou,  na atiku  bude  parozábrana  přilepena   těsnícím 

elastickým tmelem Isover VARIO XtraFit.

• Montáž záchytného střešního systému a jeho kotvení do trapézového plechu.

• Zateplení  vnitřního povrchu atiky deskami minerální  izolace TF Profi  o tloušťce 50 mm 

a jejich bodové kotvení zatloukacími talířovými hmoždinkami do předvrtaných otvorů.

• Položení  dvou  vrstev  desek  z minerální  izolace  Isover  T-i  tl. 2 x 30 mm a jejich  kotvení 

k trapézovému  plechu.  Položení  svrchní  vrstvy  tepelné  izolace  Isover  EPS 100 S 

tl. 120 mm,  respektive  minerální  izolace  Isover S  tl. 120 mm  v ploše  nehořlavých  pásů. 

Desky  v nad sebou  položených  vrstvách  se  kladou  se vzájemným  posunem  spár 

min. 200 mm v obou směrech. 

• Položení spádových desek podél atiky a vytvoření zaatikového úžlabí. Položení atikových 

klínů a vytvoření pozvolného přechodu vodorovné a svislé hydroizolace.

• Položení separační geotextilie v ploše střechy a bodové svaření pásů horkým vzduchem 

v přesazích.

• Montáž atikových okapnic, lemujících, dilatačních, hřebenových a úžlabních profilů a profilu 

tmelící L-lišty z poplastovaného plechu Vinylplast.

• Montáž nástavců střešních vtoků a bezpečnostních přepadů.

• Položení  pásů  hydroizolační  fólie  Fatrafol 810  po směru  spádu  střechy  se  vzájemným 

přesahem  pásů  100 mm,  kotvení  pásů  v přesahu  do trapézového  plechu  a následné 

svaření  fólií  v přesahu horkým vzduchem. Fólie  se kladou „na vazbu“  tak,  aby nevznikl 

křížový  styk  pásů  (minimální  vzájemný  posun  čel  pásů  je  200 mm).  Vodorovná 

hydroizolace se ukončí  přivařením k profilům z poplastovaného plechu v hřebeni,  úžlabí 

a podél svislých konstrukcí. Svislá hydroizolace se na horním líci atiky přivaří k okapnici, 

ve spodní části se svislá izolace přivaří k vodorovné s přesahem 100 mm. Svary musí mít 

minimální šířku 30 mm, kvalita svaru se průběžně kontroluje zkušební jehlou.

• Opracování  detailů  a prostupů  z přířezů  fólie  Fatrafol 804  nebo  prostorových  tvarovek, 

napojení  plošné  hydroizolace  na PVC  příruby  pojistných  přepadů  a nástavců  střešních 

vtoků a upevnění plastových držáků hromosvodu přeplátováním. Svar musí mít minimální 

šířku 30 mm, kvalita svaru se průběžně kontroluje zkušební jehlou.

• Všechny svary se ošetří pojistnou hydroizolační zálivkou Z - 01.



7. Vnitřní omítka

7.1. Informace o procesu

Obvodové  stěny  z porobetonových  tvárnic  budou  omítnuty  jednovrstvou  vápennou  omítkou 

v tl. 10 mm. omítkou, která bude celoplošně vyztužena perlinkou. 

7.2. Připravenost pracoviště

Před prováděním omítky budou do obvodových stěn osazeny výplně otvorů, budou provedeny 

rozvody elektřiny v drážkách a drážky vyplněny. Ideální vlhkost porobetonového zdiva pro omítání 

je pod 6 %, limitní  vlhkost  je dána 10 %. Je požadována rovinnost  stěn s maximální  odchylkou 

± 5 mm / 2 m, větší ochylky musí být vyrovnány (např. tenkou vrstvou omítky) nebo sbroušeny.

7.3. Klimatické podmínky

Zpracovnání  omítkové  směsi  je  limitováno  minimální  teplotou  + 5 °C,  vzhledem  k období 

provádění nejsou potřeba žádná opatření.

7.4. Pracovní postup

• Provede se sjednocení nasákavosti povrchu vápenným pačokem.

• V tenké vrstvě bude nanesena omítka do rohů výplní otvorů a vyplněné drážky ve zdivu 

a vlepí se výztužná tkanina. V rozích otvorů se lepí diagonálně pásek cca 100 x 300 mm, 

přes drážky bude nalepena s přesahem cca 150 mm na každou stranu.

• Na rámy  oknen  a dveří  se přilepí  samolepící  začišťující  APU  lišty  opatřené  perlinkou, 

perlinka se vlepí na ostění do tenké vrstvy omítky.

• Provede se nanesení omítky v tloušťce vrstvy 10 mm, do níž se zatlačí perlinka tak, aby 

byla  v třetině  až polovině  tloušťky  vrstvy  omítky.  Následně  se  povrch  vyhladí  filcovým 

hladítkem.

8. Příčky

8.1. Informace o procesu

Všechny vnitřní stěny jsou navrženy jako nenosné sádrokartonové příčky.

Požární  úseky,  tj.  každá z prodejen,  výměníková stanice a technická místnost,  jsou vzájemně 

odděleny  příčkami  tl. 150 mm,  které  jsou  opláštěné  dvěma  vrstvami  požárně  odolných 
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sádrokartonových  desek  a vytepleny minerální  vlnou  tl. 60 mm.  Požárně  dělící  příčky  dosahují 

až ke střeše, kde je styk trapézového plechu a příčky řešen požární ucpávkou.

Konstrukce příček  oddělující  prodejní  prostory od zázemí  jsou konstrukčně shodné s požárně 

dělícími příčkami, ale není od nich vyžadována požární odolnost.

Příčky  oddělující  místnosti  zázemí  jsou  jednoduše  opláštěné  a vyteplené  60 mm  minerální 

izolace. Výška příček dosahuje přibližně 200 mm nad úroveň podhledů, tloušťka příček je 125 mm. 

K opláštění jsou použity běžné nebo impregnované desky, podle účelu místnosti.

Vybrané příčky v zázemí DM drogerie jsou posíleny o jednu OSB desku. Příčky v Planeo Elektro, 

které jsou umístěny při vstupu do prodejny, jsou jednoduše opláštěné a nejsou vytepleny minerální 

vatou.

Stěny kanceláře Jysk budou z certifikované trezorové příčky Rigips.

Veškeré  zdravotechnické  rozvody  budou  vedeny  v sádrokartonových  příčkách,  předstěnách 

a kapotážích sloupů.

8.2. Připravenost pracoviště

 Před montáží  příček  musí  být  provedeny  veškeré  obvodové  konstrukce  a vnitřní  omítka 

obvodových stěn. Vnitřní omítka a podlahová drátkobetonová deska musí být dostatečně vyzrálé, 

omítka  nejméně  14 dní,  podlahová  deska  28 dní.  Nejvyšší  dovolená  odchylka  od svislice  je 

pro zděné obvodové stěny ± 20 mm na výšku stěny, pro sloupy 30 mm. Požadavek na rovinnost 

stěn je dán hodnotami ± 10 mm/1 m a ± 50 mm/10 m. Rovinnost hrubé podlahy je dána hodnotou 

15 mm/2 m a 6 mm/0,2 m.

Budou  provedeny  vývody  pro napojení  kanalizace,  vodovodního  potrubí,  elektrického  vedení 

a rozvody topné vody vedené v příčkách, předstěnách a kapotážích sloupů.

Pracoviště bude vybaveno lehkým pojízdným hliníkovým lešením.

8.3. Klimatické podmínky

Vzhledem k provádění prací uvnitř objektu nejsou klimatické podmínky limitující.

Za ideální pracovní podnímky považujeme teploty 15 - 25 °C a vzdušnou vlhkost do 60 %. Při 

vzdušné vlhkosti  60 – 70 % je nutné zajistit  odvod par  větráním, přesáhne – li  vlhkost  70 % 

doplníme toto opatření odvlhčovači. Za teplot nižších než 15 °C pracovní prostory temperujeme 

přenosnými elektrickými přímotopnými zařízeními.

Montáž  sádrokartonových  desek  nesmí  být  prováděna  za teplot  nižších  než  5 °C,  tmelení 

za teplot  nižších než 10 °C.



8.4. Pracovní postup

8.4.1. Sádrokartonové příčky

• Příčky budou prováděny v následujícím pořadí:

• Požárně dělící příčky - dosahují ke střeše

• Příčky oddělující prodejní plochy od zázemí – dosahují ke střeše

• Příčky, které nedosahují ke střeše a zpravidla oddělují jednotlivé místnosti v zázemí

• Zaměření a vyznačení polohy příček.

• Montáž UW profilů k podlaze a trapézovému plechu, případně panelům Spiroll, a krajních 

CW profilů  k obvodovým konstrukcím, případně k již  vybudované sádrokartonové příčce. 

Profily  budou  podlepeny  pěnovou  těsnící  páskou.  Do styku  UW profilů  s trapézovým 

plechem  bude  v případě  požárně  dělících  příček  vložena  požární  ucpávka  z minerální 

izolace. Do UW profilů se osadí svislé CW profily otevřením ve směru montáže a přikotví se 

samořeznými šrouby k UW profilům. Rozteč stojin odpovídá polovině šířky sádrokartonové 

desky, délka CW profilů je o 15 mm kratší než projektovaná výška příčky.

• Příčky,  které  nedosahují  ke střeše,  případně  ke stropu,  budou  kotveny  přes UW profil 

k podlaze  a krajní  CW profily  k již vybudovaným  stěnám.  Horní  UW profil  bude  ukotven 

na krajní a postupně vkládané CW profily.

• Ocelová  dveřní  zárubeň  se osadí  a výškově  vyrovná  a provede  se kotvení  přilehlých 

CW profilů  a výměny  z UW profilu  do zárubně.  Provedení  výměn  z UW profilů  v místě 

otvorů  a přišroubování  k CW profilům,  které  ohraničují  otvor  ve svislém  směru. 

Pro provedení  otvoru  v příčce  může  být  přerušen  pouze  jeden  CW profil,  tzn.  že šířka 

otvoru je limitována šíří jedné sádrokartonové desky 1250 mm.

• Montáž opláštění z jedné strany příčky a kotvení sádrokartonových desek k CW profilům. 

Desky se umisťují tak, aby nad hrubou podlahou zůstala 1 cm široká spára a aby spára 

mezi deskami vycházela na osu profilu. Úprava rozměrů se provádí řezáním odlamovacím 

nožem  nebo  blade  runnerem.  Spáry  mezi  deskami,  rohy  a  kouty  se  tmelí  sádrovým 

spárovacím tmelem  Vario  s vloženou  skelnou  pásku  UltraFlex.  Hlavičky  šroubů  rovněž 

přetmelíme.  Následuje  technologická  přestávka  1 den.  U dvojitě  opláštěných  příček 

se druhá  vrstva  desek  posouvá  o polovinu  šířky,  následuje  přetmelení  a technologická 

přestávka 1 den.

• Vedení elektroinstalací se provádí v připravených prořezech CW profilů, ve kterých vytvoří 

otvor ohnutí volných částí prořezu. Elektrické instalace budou před zakrytím zrevidovány.

• Prostor mezi CW profily se celoplošně vyplní minerální vatou a provede se opláštění druhé 

strany příčky jednou nebo dvěma vrstvami sádrokartonových desek dle výše uvedených 

zásad.
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• Desky se celoplošně přetmelí  slabou vrstvou pastového tmele Rifino Top, po jednodenní 

technologické přestávce následuje případné přebroušení nerovností.

Pozn.:  Vybrané  příčky jsou  provedeny bez vložení  minerální  izolace,  posílené  o jednu  vrstvu 

z OSB desek nebo vložením ocelového plechu tl. 2 mm (trezorová příčka).

8.4.2. Instalační příčky a předstěny

• Instalační  příčky  jsou  charakteristické  zdvojením nosného  rámu,  čímž  je mezi  příčkami 

vytvořena mezera pro trubní vedení. Oba rámy jsou vzájemně provázány.

• Instalační  předstěny jsou prováděny před zděnými  obvodovými  konstrukcemi  tak,  že  je 

nosný rošt osazen s odstupem od zděné stěny a tím je vytvořen prostor pro trubní vedení. 

Rošt je po svém obvodu kotven k již zhotoveným příčkám.

• Další zásady jsou stejné, jako pro montáž příček.

Pozn.: Veškerá trubní vedení budou před zakrytím zrevidována.

8.4.3. Kapotáž sloupů

• Montáž UW profilů k železobetonovému sloupu. Rozměr UW profilů bude volen tak, aby byl 

zajištěn  dostatečný  prostor  pro svody  střešních  vtoků  podél jedné  strany  sloupu 

(UW 40/150/40). Na protilehlou stranu sloupu, kde UW profil plní pouze konstrukční funkci, 

bude volen nejmenší možný profil (UW 40/50/40). Profily budou podlepeny pěnovou těsnící 

páskou.

• Po revizi  svodu  dešťové  kanalizace  následuje  montáž  jednovrstvého  opláštění 

ze sádrokartonových příček a přetmelení.

8. Povrchové úpravy vnější

8.1. Informace o procesu

Obvodové zdivo  v obslužné části,  tj.  severní,  západní  a jižní  fasáda,  je  zatepleno kontaktním 

zateplovacím  systémem  ETICS.  Minerální  izolace  tl. 60 mm  je  k obvodovému  zdivu  lepena 

po obvodu a vnitřními body a následně mechanicky kotvena talířovými hmoždinkami. Na tepelnou 

izolaci bude aplikována základní vrstva vyztužená perlinkou. Povrchovou úpravu tvoří probarvená 

silikonová omítka.

Fasáda  obvodových  stěn  atria  a atikových  panelů  je  navržen  jako  lehký  provětrávaný  plášť 

DekMetal,  je vynášen  na dvousměrném  nosném  roštu  z pozinkovaných  ocelových  profilů. 

Zateplení  obvodové  stěny  bude  realizováno  mechanicky  kotvenými  deskami  z minerální  plsti 



tl. 60 mm vloženými mezi vodorovné profily nosného roštu. Tepelná izolace bude chráněna proti 

zatečené srážkové vodě difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací. Pohledové prvky z lakovaných 

pozinkovaných plechů jsou kotveny ke svislým profilům nosnému dvousměrnému roštu  Pro obklad 

budou použity pohledové prvky DekCasette Standard nebo DekLamella Standard, případně může 

být provedena kombinace obou prvků, přičemž prvky nad sebou budou vždy stejného typu.

Sokl  bude  opatřen  dekorativní  marmolitovou  omítkou,  která  bude  nanášena  buď 

na prefabrikované  základové  prahy,  pokud  bude  jejich  povrch  dostatečně  rovinný,  případně 

na podkladní cementovou omítku.

Součástí vnějších povrchových úprav bude montáž oplechování parapetů oken a výkladců.

8.2. Připravenost pracoviště

Před zahájením prací  byly  vybudované obvodové konstrukce splňující  limitní  odchylky polohy 

a rovinnosti  a byly  osazeny  výplně  otvorů.  Byly  osazeny  kotevní  prvky  pro následnou  montáž 

zavěšených stříšek, reklamních panelů a požárních žebříků. Byly osazeny výplně otvorů.

 Nejvyšší dovolená odchylka od svislice je pro zděné obvodové stěny ± 20 mm na výšku stěny. 

Požadavek  na rovinnost  stěn  je  dle  normy  ČSN EN 1996 - 2  dán  hodnotami  ± 10 mm/1 m 

a ± 50 mm/10 m. Odchylka atikových panelů a základových prahů od svislice je omezena ± h/200, 

tj. ± 10 mm pro obvodovou atiku, ± 5 mm pro dělící atiku. Hrany sousedních prvků mohou být vůči 

sobě posunuty o 5 mm.

Požadavek  na rovinnost  podkladu  pro montáž  kontaktního  zateplovacího  systému  ETICS 

s minerální tepelnou izolací s kolmým vláknem je dán hodnotou ± 10 mm na 2 m.

Požadavek  na rovinnost  podkladu  fasádního  systému  DekMetal  je dán  odchylkou  ± 20 mm 

na 2 m,  avšak  je  možné  použitím  rektifikačních  U-profilů  kompenzovat  prohlubně  až  100 mm. 

Výstupky větší než 20 mm je nutné odstranit.

Rovinnost podkladní vrstvy marmolitové omítky soklu je dána velikostí zrnna omítky zvětšenou 

o 0,5 mm na délce 1 m.

Práce  budou  probíhat  z fasádního  lešení,  materiál  bude  na lešení  dopravován  staveništním 

výtahem, případně vrátkem.

8.3. Klimatické podmínky

Za ideální  teplotní  podmínky se  považuje  teplota  mezi  15 - 25°C.  Za vyšších  teplot  je  nutné 

s ohledem na  pracovníky  dodržovat  pracovní  přestávky  a zabezpečit  pitný  režim. Při teplotách 

přesahujících  30 °C  je  nezbytné  zajistit  zvýšený  příjem  ochranných  tekutin,  při teplotách 

přesahujících  36 °C  bude  omezena  doba  práce  na přímém  slunci  a zavedeny  bezpečnostní 

přestávky  a systém  střídání  práce.  Vzhledem  k termínu  provádění  prací  se  nižší  teploty 

nepředpokládají.
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Práce budou přerušeny za deště, bouře či snížené viditelnosti, tj. viditelnosti na vzdálenost menší 

než 30 m. Práce,  při nichž hrozí  sfouknutí  pracovníka z výšky,  je omezena maximální  rychlostí 

větru 10,7 m/s, o přerušení za nárazového větru rozhoduje vedoucí pracovník.

Provádění kontaktního zateplovacího systému a omítky soklu je limitováno nejnižší teplotou 5 °C. 

Omítání kontaktního zateplení a soklu by nemělo být prováděno za teplot převyšujících 25 °C nebo 

pokud jsou plochy vystavené přímému slunci – hrozí zvýšená tvorba trhlinek v povrchové úpravě. 

Omítaná plocha nesmí být vlhká.

8.4. Pracovní postup

8.4.1. Kontaktní zateplovací systém

• Kontrola rovinnosti stávající fasády a případné přebroušení a ometení povrchu. Doporučuje 

se omytí podkladu tlakovou vodou.

• Nanesení  penetračního  nátěru  weber.podklad A  válečkem  ředěného  vodou  v poměru 

1:5 - 8 v jedné vrstvě, případně ve dvou vrstvách pro velmi savý podklad.

• Vytyčení a montáž zakládacího profilu s okapničkou.

• Lepení  tepelně  izolačních  desek  Isover  TF Profi  na obvodové  zdivo.  Deska  se  opatří 

vrstvou  lepicího  tmelu  řady  weber.therm  (např.  elastic)  po obvodu  a bodově  ve středu 

plochy, tmel má pokrývat přibližně 40 % desky. Desky se kladou na vazbu od zakládacího 

profilu směrem vzhůru. U rohů otvorů se desky kladou tak, aby nevznikala průběžná spára. 

Dilatační spára ve zdivu bude Respektována i v tepelně izolační vrstvě.

• Po zatvrdnutí  lepidla,  tzn.  po  nejméně  24 hodinách,  se  provede  přebroušení  desek 

brusným hladítkem. Prach se z povrchu omete.

• Kotvení desek minerální izolace talířovými hmoždinkami do předvrtaných otvorů, talířová 

hmoždinka  nesmí  narušovat  celkovou  rovinnost  povrchu.  Kotvení  by  mělo  proběhout 

1 - 3 dny po nalepení desek.

• Aplikace penetrace weber.podklad A válečkem.

• Osazení a nalepení rohových, koutových a dilatačních profilů opatřených perlinkou. Otvory 

se lemují rohovými, podparapetními a nadpražními profily opatřenými perlinkou. Vyztužení 

v rozích  otvorů  nalepením  diagonálního  pásku  perlinky  o rozměru  cca  300 x 500 mm. 

Lemování  rámu výplně otvoru bude realizováno pomocí  začišťovacího okenního profilu 

s perlinkou,  na který  bude  před omítáním  přilepena  ochranná  fólie.  Pro lepení  profilů 

a perlinky k tepelné izolaci se používá tmel řady weber.therm (např. elastic). Začišťovací 

okenní profil je samolepicí.

• Celoplošné nanášení tmelu řady weber.therm (např. elastic) v tloušťce 2 - 6 mm, vtlačení 

výztužné  sklotextilní  síťoviny  do tmelu  a zahlazení  povrchu  nerezovým hladítkem.  Pásy 

perlinky se kladou ve svislém směru a vzájemně se přesahují o 100 mm. Perlinka musí být 



kryta  vrstvou  tmelu  v tloušťe  min. 1 mm,  v přesazích  min. 0,5 mm.  Přípustná  odchylka 

rovinnosti základní vrstvy na délku 1 m je dána velikostí zrna silikonové omítky zvětšenou 

o 0,5 mm. Základní vrstva by měla být provedena do 14 dní po nalepení desek.

• Nanesení  podkladního nátěru  pod tenkovrstvou omítku  weber.pas podklad UNI NPU700 

válečkem.  Nátěr  se  provádí na dostatečně  vyzrálou  základní  vrstvu,  tzn.  po minimálně 

pětidenní technologické přestávce. 

• Silikonová  omítka  weber.pas  silikon  se  nanáší  na zaschlý  podkladní  nátěr  nerezovým 

hladítkem v tloušťce vrstvy odpovídající 1,5 násobku velikosti zrna omítky.

• Osazení  oplechování  parapetů,  přikotvení  k okennímu  rámu  a parapetnímu  zdivu. 

Pro svislé  ohyby  oplechování  byla  v povrchové  úpravě  vynechána  drážka,  do které 

se plech přesně nasune.

8.4.2. Provětrávaná fasáda DekMetal

• Kontrola  rovinnosti  stávající  fasády  a případné  odstranění  výstupků  nad 20 mm,  určení 

nejvíce vystouplého místa a dle rozdílu nerovností  rozhodnutí  o použítí  správných délek 

A - konzol.

• Dolní řada konzol se vytyčí  nivalačním přístrojem, další  se odměří po okrajích fasády a 

spojí se barvicí šňůrou. Konzoly se připevní ke stěně kotevními šrouby.

• Osazení  Z - profilů,  tj.  vodorovného  roštu,  na A - konzoly  a přikotvení  vždy  dvěma 

samovrtnými  šrouby.  Z - profily  se  osazují  tak,  aby  jejich  čelo  bylo  předsazeno 

před podkladní  konstrukci  o 60 mm,  tj. o tloušťku  minerální  izolace  .  V linii  dolní  hrany 

fasády přišroubujeme stejným způsobem zakládací profil. Profily budou dilatovány po 9 m 

s mezerou 10 mm.

• Na Z-profily, případně na zakládací profil, ukládáme desky minerální izolace Isover Fassil 

tl. 60 mm,  které  se  k podkladu  kotví  talířovými  hmoždinkami  do předvrtaných  otvorů. 

Postupujeme od spodu nahoru a desky skládáme na vazbu. Rohy zpevníme přikotvením 

rohového profilu.

• Na pásnice Z-profilů  se nalepí  oboustranně lepicí  páska Dektape SP.  Role  difúzní  fólie 

Dekten se postupně rozmotává a ve vodorovných pásech lepí k páskám. U paty stěny se 

fólie  přikotví  přítlačnou  lištou.  Další  pás  fólie  přikládáme  s přesahem,  který  je  na ní 

vyznačen  a spoj  lepíme oboustrannou  páskou.  Následuje  montáž  svislých  OM - profilů, 

díky  čemuž  je  zajištěna  fólie  proti  stržení  větrem.  Je  nutné  koordinovat  lepení  fólie 

a montáž OM - profilů tak, aby nevznikaly velké, před větrem nezajištěné, plochy fólie.

• OM - profily  montujeme  svisle  v jedné  přímce  v roztečích  daných  kladečským  plánem. 

K vodorovným  Z-profilům  se  kotví  dvěma  samořeznými  šrouby  v každém  vzájemném 

křížení profilů.
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• Přišroubování příponky nadpraží, parapetů a ostění. Osadíme nadpraží a parapet tak, aby 

jeho délka lícovala s ostěním. Následně osadíme ostění,  jehož vrchní  část  zastřihneme 

ve tvaru nadpraží.

• Osazení svislých rohových profilů, které přišroubujeme k OM - profilům. Ukončení spodní 

hrany fasády přišroubováním vodorovného  krycího  profilu  k OM-profilům  a zakládacímu 

profilu a následným přišroubováním spodní okapnice k OM - profilům. 

• Obkladový prvek DekCasette Standard se po odstranění krycí fólie osadí spodní hranou 

tak, aby překrývala okapní plech (či jiný zakládací profil dle příslušného detailu) a na jedné 

svislé straně se přišroubuje k OM - profilům. Další kazeta se přiloží k připevněné kazetě 

tak, aby byla vytvořena svislá mezera 2 mm mezi hranou namontované kazety a přikládané 

kazety.  Poté  se  ve  svislé  spáře  obě  kazety  přišroubují  k OM - profilu.  Je  doporučeno 

prošroubování kazet i ve vodorovné spáře s max. roztečí šroubů 500 mm.

• V případě použití obkladového prvku DekLamella Standard budou na vybrané OM - profily 

ve vzdálenostech  odpovídající  délce  obkladového  prvku  namontovány  svislé  pohledové 

dělící  T - profily.  Obkladový  prvek  se  montuje  zasunutím  spodního  lemu  do zámku 

zakládacího  prvku  a přišroubováním  horní  hrany  k OM - profilům.  Další  lamela  bude 

zasunuta spodním lemem do zámku předcházející  lamely a přišroubována horní  hranou 

k OM - profilům.

8.4.3. Omítka soklu

• Kontrola  rovinnosti  podkladu  a rozhodnutí  o případném vyrovnání  cementovou  omítkou. 

V případě  nutnosti  vyrovnání  podkladu  bude  proveden  postřik  z cementové  omítky 

weber.dur  cementový  a poté  bude  na dostatečně  vlhkém  podkladu  prováděna  omítka 

weber.dur  cementový  v tloušťce  vrstvy  10 - 25 mm,  dle  nerovností.  Omítková  směs  se 

připravuje  na staveništi  ve spádové  míchačce  a na podklad  se  aplikuje  nahazováním 

zednickou lžící. Povrch se následně vyrovná strhávací latí. Další úpravy povrchu mohou být 

prováděny až po technologické přestávce v délce 1 den/1 mm cementové omítky.

• Nanesení  penetrace  weber.pas  podklad  UNI  válečkem  na základový  prah,  případně 

na vyrovnávací vrstvu cementové omítky.

• Promíchání dodané omítkové směsi zednickou lžící a její nanesení nerezovým hladítkem 

na zcela zaschlou penetraci.



10. Povrchové úpravy vnitřní, podhledy, nášlapné vrstvy podlah

10.1. Informace o procesu

Omítnuté  obvodové  stěny  budou  opatřeny  malbou.  Sádrokartonové  stěny  a sloupy  budou 

přestěrkovány  a opatřeny  malbou.  Malba  je  bílá,  do výšky  3 m  omyvatelná.  V hygienických 

místnostech bude do výšky dveřních zárubní proveden bělninový obklad. V denních místnostech 

bude obklad nalepen podél kuchyňské linky do výšky 1500 mm.

Instalované  podhledy  budou  převážně  minerální  skládané,  s integrovanou  plastovou  mřížkou 

v místech  pod kouřovými  RWA  klapkami.  Podhledy  budou  instalovány  převážně  v denních 

místnostech,  šatnách  a hygienických  místnostech  a dále  ve třech  prodejnách.  Při vstupu 

do prodejny Pepco bude namontován sádrokartonový podhled.

V 1 NP dvoupodlažního vestavku bude spodní líc panelů Spiroll v technické místnosti zateplen 

lepeným polystyrenem tl. 80 mm. V zázemí Jysk budou panely Spiroll omítnuty a opatřeny bílou 

malbou. Omítka bude vyztužena perlinkou.

Nášlapné vrstvy podlah budou realizovány především z keramické dlažby, dále z PVC, laminátu, 

epoxidového  nátěru  nebo  zátěžového  koberce.  S výjimkou  epoxidového  nátěru  bude  podlahu 

po obvodu ukončovat vhodná podlahová lišta nebo sokl.

10.2. Připravenost pracoviště

Před montáží  podhledů  budou  realizovány  rozvody  vzduchotechniky  a sádrokartonové  příčky, 

ke kterým budou podhledy kotveny.

Pokládka  podlah  je  limitována  zbytkovou  vlhkostí  podlahy,  která  nesmí  překročit  5 % 

pro keramickou dlažbu a koberce, 4 % pro syntetické lité podlahy, 3,5 % pro pokládku PVC podlah 

a 2,5 %  pro nášlapné  vrstvy  na bázi  dřeva.  Pokládka  může  obvykle  začít  po  28 - denní 

technologické přestávce, je však třeba vlhkost ověřit dotykovým vlhkoměrem. Nerovnosti podlahy 

by  neměly  přesáhnout  2 mm/2m,  při pokládce  laminátových  podlah  je  přípustná  odchylka 

až 4 mm/2 m.

Stěrkování sádrokartonových povrchů může být prováděno ihned po montáži.

Malba  by  měla  být  prováděna  nejdříve  14 dní  po dokončení  vnitřních  omítek  a nejdříve 

po 1 - 2 dnech od nanesení stěrky.

10.3. Klimatické podmínky

Práce nebudou limitovány klimatickými podmínkami, probíhají v interiéru.

47



11. Zámečnické výrobky

11.1. Informace o procesu

V exteriéru  budou  instalovány zásobovací  rampy,  exteriérové  schodiště,  dva  požární  žebříky, 

nosná konstrukce reklamních panelů, vynášecí rám tepelného čerpadla, lehká zavěšená stříška 

z tenkostěnných  profilů  a krytinou  z vlnitého  plechu  a nosná  konstrukce  zavěšené  stříšky 

se skleněnou krytinou. Exteriérové konstrukce budou z žárově pozinkované oceli.

Konstrukce  základových  ramp  a schodiště  budou  osazeny  na připravené  základové  pasy 

z prostého betonu a budou přikotveny k zabetonovaným nebo dodatečně provedeným kotevním 

prvkům.

K zavěšené stříšek slouží systém táhel a předem zabudovaných žiletek nebo jiných kotevních 

prvků.

Rám  reklamní  tabule  bude  vynesen  konzolově  vyložené  konsrtukci,  která  je  kotvena  k čelu 

obvodových sloupů atria.

Vždy budou montovány nejdříve prvky umístěné výše, poté prvky pod nimi.

11.2. Připravenost pracoviště

Před prováděním vnějších  povrchových úprav  stěn byly  k nosné konstrukci  připevněny kotevní 

prvky  pro montáž  zavěšených  zámečnických  konstrukcí.  těchto  konstrukcí  bude  realizována 

po dokončení vnějších povrchových úprav - tedy po montáži kontaktního zateplovacího systému 

a provětrávané fasády.  Vzhledem k časovému souběhu s pracemi na stavebním objektu  SO 02 

Zpevněné plochy a komunikace je nezbytné koordinovat montáž s realizací těchto ploch.

10.3. Klimatické podmínky

Vzhledem k práci se zavěšeným břemenem budou práce přerušeny při rychlosti větru nad 8 m/s, 

viditelnosti  menší  než  30 m,  bouři  a vytrvalém  dešti.  Montážní  práce  nebude  probíhat,  pokud 

teploty poklesnou pod 15 °C.
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1. Základní informace o staveništi

1.1. Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby: OC Orlová

Místo stavby: Okružní 1440

735 14, Orlová-Lutyně

Česka republika

Parcely č.: 1869/15,  1862/6,  4000/1,  4000/3,  4000/4,  4000/5,  4000/6,  4000/7,  4000/8, 

4000/9,  4000/11,  4000/12,  4000/13,  4000/14,  4000/15,  4000/53,  4000/60, 

4000/94,  4000/95,  4000/96,  4000/99,  4000/115,  4000/116,  4000/117, 

4000/118,  4000/121,  4000/122,  4000/123,  4000/124,  4000/127,  4000/130, 

4000/131, 4000, 134, 4004, 4005/1, 4005/3, 4006/1, 4006/2, 4006/3, 4006/4, 

4014/3

Katastralni uřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná

Stavebni uřad: Městský úřad Orlová - Odbor výstavby

Charakter stavby: Novostavba

Investor: FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o.

IČO 25309561

Jasenická 296

755 01 Vsetín

Česka republika

Stavební objekty: SO 01 Nákupní centrum

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

SO 03 Zeleň a sadové úpravy

SO  04  Přípojka  splaškové  kanalizace,  venkovní  část  vnitřní  splaškové 

kanalizace

SO 05 Dešťová kanalizace a ORL

SO 06 Vodovodní přípojka a venkovní část vnitřního vodovodu

SO 07 Přípojka  teplovodu -  není  předmětem této dokumentace -  realizuje 

ČEZ Teplárenská a.s.

SO 08 Přípojka NN - není předmětem této dokumentace - realizuje ČEZ a.s.

SO 09 Telekomunikační přípojka- není předmětem této dokumentace

SO 10 Vlajkové stožáry

SO 11 Reklamní pylon

SO 12 Úpravy trafostanice - není předmětem této dokumentace.



SO  13  Přeložka  kabelu  NN  -  není  předmětem  této  dokumentace  (již 

realizováno dle zpracované DUR)

SO  14  Přeložka  plynovodu  STL-  není  předmětem  této  dokumentace  (již 

realizováno dle zpracované DUR)

SO 15 Osvětlení areálu, rozvody

SO 16 Osazení a napojení dešťových uličních vpustí

SO 17 Uložení sítí TI do chráničky -  není předmětem této dokumentace

SO 18 Přeložka - Ochrana telekomunikačního kabelu SMO - není předmětem 

této dokumentace (již realizováno dle zpracované DUR)

SO 19 Přeložka - Ochrana kabelu O2 - není předmětem této dokumentace (již 

realizováno dle zpracované DUR)

1.2. Informace o rozsahu a stavu staveniště

Stavební pozemek leží v zastavěné části Orlové - Lutyně a je ve vlastnictví investora. Stavební 

parcela  vznikla  odbouráním  výrobního  objektu  před  asi  dvěma  roky.  Staveniště  přibližně 

obdélníkového  půdorysu  leží  v mírně  svažitém  terénu  v nadmořské  výšce  okolo  267 m n. m. 

Na pozemku  se  nenachází  stromy  ani  nadzemní  objekty,  s výjimkou  trafostanice,  která  bude 

modernizována. Původní trafostanice bude před zahájením výstavby odborně demontována, nová 

trafostanice bude osazena po dokončení vnějších povrchových úprav objektu SO 01 a obslužné 

komunikace, která je součástí objektu SO 02. Ochranné pásmo připojené kioskové trafostanice je 

2 m. Ze severu, východu a částečně z jihu je pozemek obklopen ulicí Okružní, na západě sousedí 

s areálem autosalonu a SMO Orlová. Jihozápadně se rozkládá veřejná zeleň.

Inženýrské sítě procházející pod objektem nákupního centra byly zrušeny nebo přeloženy, vedení 

vysokého napětí a sdělovacích kabelů pod plánovanými komunikacemi byly uloženy do chráničky.

1.3. Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení 

Na staveništi se nenachází vrstva ornice. V průběhu výstavby bude prováděna modelace terénu 

celého  staveniště,  dle  potřeb  následující  technologické  etapy  a potřeb  zpevněných  ploch 

pro zařízení staveniště. Výsledná výšková úroveň zemní pláně je dána projektovou dokumentací, 

konkrétně  výkresy D-01 Příprava území – situace a D-02 Příprava území - řezy.

Na staveništi  budou  budovány  zpevněné  plochy  dočasných  komunikací,  skládek  a podkladů 

staveništních  buněk,  které  budou  následně  využity  při výstavbě  objektu  SO 02  Komunikace 

a zpevněné plochy.

Staveniště bude po celém obvodu dočasně oploceno mobilním oplocením o min. výšce 1,8 m. 
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1.4. Trvalé deponie a mezideponie

Na staveništi bude dočasně umístěna deponie výkopku, který bude využit  při modelaci terénu. 

Trvalé deponie nebudou zřizovány.

1.5. Příjezdy a přístupy na staveniště

Staveniště je obklopeno ze tří  stran,  ze severu,  východu a západu ulicí  Okružní.  Do mobilního 

oplocení budou integrovány tři  brány, které budou napojeny na kamerový, evidenční a ovládací 

systém řízený z vrátnice při hlavní bráně. 

Hlavní vjezd a výjezd ze staveniště bude situován na severní hranici pozemku do ulice Okružní. 

Tato brána je určena pro dopravní prostředky a stroje vjíždějící do prostoru budoucího parkoviště 

pro zákazníky. V blízkosti brány bude vrátnice, kde se budou evidovat veškeré vstupy a odchody, 

resp. příjezdy a odjezdy.

Pro vjezd do prostoru budoucí obslužné komunikace bude zřízena brána v jihovýchodním rohu 

staveniště.  Výjezd z jednosměrné obslužné komunikace bude situován v severozápadním rohu 

oplocení.

2. Významné sítě technické infrastruktury 

Staveniště je ze severu,  východu a jihu ohraničeno ulicí Okružní, ve které je vedeno množství 

inženýrských sítí (vodovod, vedení vysokého a nízkého napětí, dešťová a splašková kanalizace, 

plynovod, teplovod, sdělovací kabely).

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště

Zásobování  vodou  bude  realizováno  staveništní  přípojkou  z plastového  potrubí,  která  bude 

vedena  v zemi.  Přípojka  bude  napojena  na vodoměrnou  šachtu,  která  bude  vybudována 

na začátku výstavby na východě pozemku. Krátkodobě (1 - 2 dny), před připojením, bude stavby 

zásobována přistavenou cisternou.

Elektřina  bude  zajištěna  připojením  přes stavební  transformátor  a staveništní  rozvaděč 

ke stávající přípojce vysokého napětí na jihu pozemku.

Předpokládá se, že při deštích bude voda částečně vsakována do horních vrstev podloží, které 

jsou  tvořeny násypem.  Vzhledem  k jílovité  zemině  v hlubších  vrstvách  je,  zejména  pro případ 

vytrvalých  nebo  silných  dešťů,  nutné  zabezpečit  rychlý  odvod  vody  z povrchu  mírným 

vyspádováním  terénu  k okraji  pozemku,  a odvedením  odvodňovacími  rýhami  vyplněnými 

štěrkopískem do uličních vpustí  stávající  dešťové kanalizace,  případně na jihozápadě pozemku 



odvodněním do zeleně. Následně bude vybudována přípojka dešťové kanalizace a retenční nádrž 

a osazeny dešťové vpusti. 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

4.1.  Omezení provozu na veřejných komunikacích

Během výstavby bude v okolí staveniště v ulici Okružní doplněno dopravní značení o výstražné 

značky upozorňující na probíhající výstavbu a výjezd vozidel ze stavby a omezena rychlost jízdy 

na 30 km/h. Stávající chodník podél východní hranice pozemku, který je spojnicí obytné zástavby 

s autobusovým nádražím a obchodním domem Kaufland,  bude  zachován.  Při vjezdu a výjezdu 

vozidel na staveniště bude na bezpečnost dohlížet pověřený pracovník, který bude usměrňovat 

dopravu, vč. pěší, případně navigovat řidiče.

Během  provádění  vodovodní  přípojky  vně  areálu  staveniště,  tj. na parkovišti  pro kolmé  stání 

východně  od objektu,  bude  dočasně  zakázáno  parkovat  veřejnosti  na vyhrazené  části  tohoto 

parkoviště.  Plocha zákazu parkování  bude ohraničena výstražnou páskou a dopravní  značkou. 

Přes výkop napříč chodníkem bude bezpečný přechod zajištěn po lávce pro pěší. Lávka musí být 

šířky  1,5 m opatřena  zábradlím  o výšce  madla  1,1 m nad podlážkou,  patní  zarážkou  vysokou 

0,15 m a mezi ně vloženou tyčí, která zabraňuje propadnutí osoby. Výkop bude proti pádu osob 

zabezpečen přenosným dílcovým zábradlím umístěným do vzdálenosti 1,5 m od výkopu. Zábrana 

bude přerušena pouze v místě lávky.

Přípojka dešťové kanalizace a osazení  vpustí  dešťové kanalizace realizovány buď za uzavírky 

komunikace  a vyznačení  objízdné  trasy  nebo  bude  zřízen  jednosměrný  přejezd  přes rýhu 

a doprava  bude  vedena  v místě  omezení  kyvadlově.  Rozhodnuto  o vhodném  řešení  bude 

po vydání  stanoviska  dotčených  orgánů,  případně  po zhodnocení  ekonomické  a technické 

náročnosti, budou-li dotčenými orgány schválena obě řešení. Výkop bude v obou případech pažen, 

neboť dosahuje hloubky větší než 1300 mm. Pro bezpečný přechod nad výkopem bude zřízena 

lávka pro pěší a zábrana podél výkopu, splňující výše uvedené parametry. Dočasné přejezdy musí 

mít minimální šířku 3,5 m, musí být dostatečně únosné a bezpečné.

4.2. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stávající  chodník  zůstane  zachován,  případné  poškození  bude  na konci  výstavby  opraveno. 

Lávky pro pěší, přemosťující výkop, musí mít šířku nejméně 1,5 m. Lávka musí opatřena zábradlím 

o výšce madla  1,1 m nad podlážkou,  patní  zarážkou vysokou 0,15 m a mezi  ně vloženou tyčí, 

která zabraňuje propadnutí  osoby.  Patní  zarážka slouží  jako vodící  zarážka pro slepeckou hůl. 

Proti pádu  osoby  do výkopu  bude  zřízena  zábrana  podél  výkopu  z přenosných  dílců  zábradlí 
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opatřených  zarážkou  u země,  umístěných  ve vzdálenosti  1,5 m  od výkopu.  Zábrana  bude 

přerušena pouze v místě vstupu na lávku.

Při vjezdu a výjezdu vozidel na staveniště bude na bezpečnost dohlížet pověřený pracovník.

Pracovníci budou zdravotně způsobilí vykonávat stavební práce, nepředpokládá se práce osob 

s omezenou  schopností  pohybu  nebo  orientace.  Proti vstupu  třetích  osob  bude  staveniště 

zabezpečeno souvislým stabilním oplocením do výšky 1,8 m, vstupní brána bude střežena vrátnicí. 

Třetí  osoby  mohou  na staveniště  vstoupit  pouze  v doprovodu  oprávněného  odpovědného 

pracovníka.  Vzhledem  k těmto  opatřením  nejsou  požadovány  úpravy  pro osoby  s  omezenou 

schopností pohybu a orientace na staveništi.

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů

5.1. Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody

Staveniště leží mimo chráněná krajinná území, ochranná pásma lesa a vodních zdrojů. 

5.2. Ochrana kulturních památek 

Pozemek neleží v památkově chráněném území.

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů

6.1. Řešení zařízení staveniště

6.1.1. Zařízení staveniště pro technologickou etapu hrubé spodní stavby a montáž skeletu

Před zahájením prací budou zřízeny staveništní přípojky vody a elektrické energie, obousměrná 

zpevněná  komunikace  od hlavní  brány  k budovanému  objektu  SO 01  a komunikace 

ke staveništním buňkám. Před vybudováním obratiště  se vozy a stroje  budou otáčet  v prostoru 

stavby SO01. Budou provedeny zpevněné plochy pro skladování výztuže a svařování armokošů 

a osazeny sociální a skladovací buňky a mobilní toalety. Sprchy budou k dispozici v pronajaté části 

objektu  ČSAD.  Bude  zřízena  deponie  výkopku  na staveništi.  Při výjezdu  z hlavní  brány  bude 

umístěna myčka vozidel.



6.1.2. Zařízení staveniště pro hrubou horní stavbu

Před zahájením této etapy budou realizovány rozvody inženýrských sítí (SO 04, SO 05, SO 06, 

SO 7, SO 08, SO 09, SO 15).  Následně bude vybudováno obratiště na obousměrné staveništní 

komunikaci  v prostoru  atria  a nová  jednosměrná  staveništní  komunikace  umístěná  v poloze 

budoucí obslužné komunikace. Myčka vozidel bude odstraněna.

Budou zřízeny zpevněné skládky v dosahu těchto komunikací,  vybudováno lešení  a umístěny 

stavební výtahy.

6.1.3. Zařízení staveniště dokončovací práce

Během etapy dokončovacích  prací  na objektu  SO 01  bude  realizován  stavební  objekt  SO 02 

Komunikace  a zpevněné  plochy  a následně  SO 03  Zeleň  a sadbové  úpravy.  Je nezbytné 

koordinovat práce a zásobování stavby SO 01 s realizací SO 02.

Od poloviny  srpna  budou  odstraněny  staveništní  buňky,  s výjimkou  mobilních  toalet.  Toalety 

budou odstraněny až v závěru provádění sadbových úprav, před jejich dokončením. 

Materiál, který se bude zabudovávat v interiéru stavby a drobný materiál pro spotřebu v exteriéru 

bude  skladován  v objektu  SO 01  v místě  spotřeby. Zásobovací  rampy,  požární  žebříky,  rámy 

zavěšených stříšek apod.  budou zabudovány ihned po jejich dodávce -  z důvodu minimalizace 

ploch  v exteriéru  pro zařízení  staveniště.  Nářadí  a elektrické  vybavení  budou  skladovány 

v uzamykatelných místnostech objektu SO 01, případně v pronajatých prostorách budovy ČSAD. 

Šatny  pracovníků  budou  umístěny  v daný  den  nepoužívaných  místnostech  objektu  SO01, 

kanceláře budou přesunuty do pronajatých prostor v ČSAD.

Provádění  asfaltové  komunikace  ploch  bude  započato  3.8.2015  na obslužné  komunikaci, 

zásobování  objektu  SO 01 bude zachováno  hlavním vjezdem.  Po přesunu prací  do atria  bude 

stavba  nákupního  centra  zásobována  z nově  provedené  asfaltové  komunikace.  Přejezdy 

nákladních  vozů  přes nová dlážděná  parkovací  stání  v atriu  jsou  povolena  pouze  po přejezdu 

z ocelového rozníšecího plechu.

6.2. Využití objektů dosavadních nebo nově budovaných pro účely zařízení 

staveniště 

Na staveništi se nenachází stávající objekty, jež by bylo možné využít pro zařízení staveniště.

Využití nově budovaných objektů je popsáno v předcházejícím bodě. 

Zpevněné plochy vybudované pro zařízení  staveniště budou po odstranění  zařízení  staveniště 

využity pro výstavbu stavebního objektu SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy.

6.3. Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální 

zabezpečení 

10.3. - 30.6. do 16 pracovníků, 2 stavbyvedoucí subdodavatele, 2 mistři
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Navržena: 2 mobilní WC

2 sprchy v pronajatých prostorách ČSAD

plocha šaten - 3 x kontejner BK1

plocha kanceláří - hlavní stavbyvedoucí: 1 x BK1

 - technický dozor investora, autorský dozor: 1 x BK1

 - stavbyvedoucí: 2 x BK1

Dvě kancelářské buňky BK1 budou propojeny, čímž vznikne místnost pro koordinační porady.

1.7. - 31.7. do 70 pracovníků, 4 stavbyvedoucí subdodavatele, 9 mistrů

3 mobilní WC

v pronájmu 4 sprchy a 6 umyvadel

plocha šaten = 123 m2 = 10 x kontejner BK1

plocha kanceláří - hlavní stavbyvedoucí: 1 x BK1

technický dozor investora, autorský dozor: 1x BK1

plocha kanceláří - stavbyvedoucí: 3 x BK1

1.8. - 22.9. do 64 pracovníků, 5 stavbyvedoucích subdodavatelů, 13 mistrů; v tomto období 

již nebudou k dispozici staveništní buňky s výjimkou mobilního WC

3 mobilní WC

v pronájmu 6 sprch a 8 umyvadel

plocha šaten = až 166 m2, průměrně 120 m2

plocha kanceláří - hlavní stavbyvedoucí: 1 x kancelář 15 - 20 m2

technický dozor investora, autorský dozor: 1 x 20 m2

plocha kanceláří - stavbyvedoucí, mistři: kanceláře o celkové ploše 48 m2

Koordinační porada (24 osob) ... kancelář o ploše 36 - 48 m2

Koordinační  porada  =  hlavní  stavbyvedoucí,  stavbyvedoucí  subdodavatelů,  mistři,  technický 

dozor investora, koordinátor BOZP10.3. - 16.6. do 16 pracovníků

17.6. - 31.7. do 70 pracovníků



1.8. - 15.9. do 58 pracovníků; v tomto období již nebudou k dispozici staveništní buňky s výjimkou 

mobilního WC

6.4. Návrh vertikální dopravy, použité mechanizmy pro rozhodující práce 

Pro manipulaci a montáž prvků skeletu, trapézových plechů, zámečnických ocelových konstrukcí 

(zavěšené stříšky, zásobovací rampy,  požární žebřík a další) a výkladců bude použit  autojeřáb. 

Konkrétní  návrh  jeřábů  a jejich  posouzení  pro daná  účel  je  v kapitole  Návrh  strojní  sestavy. 

K vertikální dopravě materiálů na místo spotřeby na střeše nebo na fasádním lešení bude použit 

stavební výtah, drobné předměty budou manipulovány stavebním vrátkem, případně kladkou.

6.5. Dočasné objekty potřebné pro výstavbu - nevyžadující ohlášení 

Ohlášení není dle zákona 183/2006 vyžadováno pro zřízení přípojek vody a elektrické energie 

a oplocení.

6.6. Dočasné objekty potřebné pro výstavbu - vyžadující ohlášení 

Ohlášení  je  dle  zákona  183/2006  vyžadováno  pro sestavu  staveništních  buněk,  které  jsou 

umístěny nad sebou a pro sklad hořlavých kapalin.

8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci

Zadavatel je povinnen zajistit koordinátona bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zajistit 

vypracování  plánu  BOZP  a zavázat  všechny  subdodavatele  k dodržování  plánu  a součinnosti 

s koordinátorem. 

Pracovníci  budou obeznámeni  s procesy a možnými riziky,  budou vypaveni OOPP. Pracoviště 

budou dle možností vybavena prvky kolektivní ochrany.

Práce  na staveništi  budou  probíhat  v souladu  s platnou  legislativou,  zejména  s následujícími 

předpisy:

Nařízení vlády 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích

Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubkyZákon 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon 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 
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci)

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stroje a mechanismy budou v řádném technickém stavu, aby bylo zamezeno úniku provozních 

kapalin.  Před výjezdem ze staveniště bude v technologické etapě zemních a základových prací 

a po dobu montáže skeletu osazena mycí  rampa. Vozidla budou před výjezdem na komunikaci 

očištěna, případné znečištění komunikace bude okamžitě odstraněno.

Prašnost  je  omezena  použitím  neprůhledného  oplocení.  Za sucha  a zvýšené  prašnosti  bude 

povrch mírně sklopen.

Na staveništi bude kontejner na staveništní odpad a pytle na tříděný komunální odpad.

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 

termínů

10.3. 2015 Zahájení pilotovacích prací

4.5.2015 Zahájení montáže skeletu

31.7. 2015 Dokončení hrubé stavby

15.9.2015 Předání hotového díla

11. Cena zařízení staveniště

Cena je odhadována jako 2,5 % z celkové ceny výstavby, tj. 1 708 969 Kč.
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1. Stroje na zemní práce a dopravu zemin

Vrtná souprava Soilmec R-312/200

Délka v přepravní poloze: 12,09 m

Hmotnost soupravy: 35,0 t

Přepravní hmotnost: 34,0 t

Kroutící moment: 130 kNm

Rychlost otáček: 42 ot./min

Maximální průměr vrtu:

nepažený 1500 mm

pažený 1200 mm

Pomocné lano:

Nominální tažná síla: 56 kN

Průměr lana: 14 mm

Rychlost navíjení: 0 - 80 m/min

Kellyho tyč 4x6

Hloubkový dosah: 19,0 m

Hmotnost: 5,0 t

Akustický výkon: 112 dB

Obr. 1: Vrtná souprava Soilmec R-312/200 [67]

Použití:  Provádění  vrtů  pro velkoprůměrové piloty  průměru 600 mm a 900 mm a pro kalichové 

základové pateky H1 o průměru 1250 mm, které jsou kruhového půdorysu.

Obr. 2: Vrtná souprava Soilmec R-312/200 [67]Rypadlo-nakladač 



Caterpillar 432F

Obr.3: Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F [68] 

Univerzální nakládací lopata:

Objem lopaty: 1 m³

Šířka lopaty: 2 406 mm

Vylamovací síla při zdvihu: 54,8 kN

Vylamovací síla při naklápění: 54,9 kN

Nosnost při max. výšce zdvihu: 3 817 kg

Výška vyklápění při max. úhlu: 2 796 mm

Dosah vyklápění při max. úhlu: 805 mm

Maximální výška závěsného čepu: 3 497 mm

Standardní hloubková pracovní lopata:

Hloubkový dosah, maximální podle výrobce: 4 775 mm

Hloubkový dosah při plochém dnu: 2 440 mm

Maximální provozní výška: 5 691 mm

Nakládací výška: 4 016 mm

Dosah nakládky: 1 669 mm

Rypná síla lopaty: 63,5 kN

Rypná síla násady: 41,9 kN
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Označení kót v obrázku - rozměry:

Obr.4: Rozměry a dosahy rypadlo-nakladače Caterpillar 432F [68] 

1 Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích: 5 744 mm

2 Celková přepravní výška, standardní násada: 3 779 mm

3 Výška k horní části kabiny: 2 897 mm

4 Výška k horní části výfukového komínku: 2 744 mm

5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky: 2 705 mm

6 Rozvor kol 2WD/AWD: 2 200 mm

Univerzální nakládací zařízení:

7 Úhel vyklápění při plném zdvihu: 46°

8 Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu: 38°

9 Hloubkový dosah: 61 mm

10 Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty v poloze převážení: 1 471 mm

11 Maximální provozní výška: 4 394 mm

Standardní násada hloubkové lopaty:

12 Hloubkový dosah při plochém dnu: 610 mm

13 Stabilizační opěry (celková šířka): 2 352 mm

Použití:  Hloubení  rýh  a výkopů  pro provádění  základů,  manipulace  s výkopkem,  manipulace 

s břemeny (např. armokoše, pažení) na závěsném háku nebo nakládací lopatou.



Dozer Cattepillar 814 F II 

Obr.5: Dozer Cattepillar 814 F II [68] 

Označení kót v obrázku - rozměry:

1 Výška stroje po kabinu: 3 326 mm

2 Výška stroje po komín: 3 304 mm

3 Výška po kapotu: 2 373 mm

4 Výška k spodnímu stupadlu žebříku: 441 mm

5 Výška nárazníku nad terénem: 748 mm

6 Délka od nárazníku k zadnímu kolu: 1 871 mm

7 Délka od osy k zadnímu kolu: 1 675 mm

8 Rozvor kol:  3350 mm

9 Délka dozeru: 6 881 mm

10 Světlá výška: 366 mm

Technická data:

Výkon motoru: 173 kW

Provozní hmotnost: 21 713 kg

Rychlost vpřed: 5,7 - 31 km/h

Rychlost vzad: 6,5 - 34,9 km/h

Akustický výkon: 111 dB

Radlice 8SU:

Objem: 2,66 m³
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Šířka přes krajní břity: 3 596 mm

Výška: 1 110 mm

Hloubkový dosah: 528 mm

Maximální naklopení: 795 mm

Hmotnost bez hydraulických ovladačů: 1 725 kg

Použití: Rozhrnutí štěrkopískového násypu pod podlahovou deskou.

Tandemový vibrační válec Caterpillar CB22B

Výkon motoru: 24,4 kW

Pracovní šířka: 1000 mm

Amplituda: 0,53 mm

Frekvence: 63/52/42 Hz

Statický tlak na podloží: 12,7 kg/cm2

Odstředivá síla: 12,8/19,6/28,8 kN

Provozní hmotnost: 2 553 - 2 731 kg

1 Celková délka: 2 575 mm

2 Celková šířka: 1 112 mm

3 Šířka válce: 1 000 mm

4 Celková výška: 2 595 mm

5 Přepravní výška: 1 800 mm

6 Rozvor: 1 800 mm

7 Světlá výška pod rámem válce: 620 mm

8 Světlá výška pod rámem: 285 mm

Použití: Hutnění štěrkopískového násypu 

pod podlahovou deskou.

Obr.6: Tandemový vibrační válec

           Caterpillar CB22B [68] 



Třístranný sklápěč Tatra 6x6 

Obr.7: Třístranný sklápěč Tatra 6x6 [69] 

Výkon motoru: 300 kW

Rozvor: 3 440 + 1 320 mm

Max. tech. přípustná hmotnost: 30 000 kg

Stoupavost při 30 000 kg: 67,0 %

Užitečné zatížení: 19 750 kg

Max. rychlost: 85 km/hod

Objem korby: 10 m³

Použití: Dovoz štěrkopísku pro provedení násypu pod podlahovou desku.
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Vibrační pěch Dynapac LT 700 

Výkon motoru: 2,9 kW

Otáčky motoru: 3 600 ot./min

Palivo: benzín

Frekvence vibrací: 12 Hz

Délka zdvihu: 65 mm

Provozní rychlost: 15 - 18 mm

Rozměry: 1 074 x 442 x 810 mm

Provozní hmotnost: 74 kg

Akustický výkon: 108 dB

Použití: Hutnění štěrkopískového násypu

             v těžko přístupných místech. Obr.8: Vibrační pěch Dynapac LT 700  [70] 

Vibrační deska jednosměrná WACKER WP 1235A 

Výkon motoru: 2,6 kW

Otáčky motoru: 3 600 ot./min

Palivo: benzín

Otáčky budiče: 5 800 ot./min

Rozměry: 1 130 x 660 x 350 mm

Provozní hmotnost: 63,35 kg

Akustický výkon: 105 dB

Obr.9: Vibrační deska jednosměrná

           WACKER WP 1235A  [70]

Použití: Hutnění štěrkopískového násypu v těžko přístupných místech.



2. Stroje pro dopravu a zpracování betonových a maltových směsí

Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE

Obr.10: Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE  [71] 

Jmenovitý objem: 10 m³

Geometr. objem: 17 040 l

Stupeň plnění: 58,7 %

Sklon bubnu: 11,2 °

Otáčky bubnu: 0 - 12/ 14 U/min

Průměr bubnu (A): 2300 mm

Výška násypky(B): 2532 mm

Průjezdná výška (C): 2592 mm

Výsypná výška (D): 1147 mm

Obr.11: Rozměry bubnu  [71] 

Použití: Doprava betonu pro betonáž pilot, základů a drátkobetonové podlahové desky.
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Čerpadlo betonové směsi  KCP 50ZX5-170

Obr.12: Čerpadlo betonové směsi  KCP 50ZX5-170  [72] 

Svislý dosah výložníku: 49,4 m

Vodorovný dosah výložníku: 45,6 m

Dosah výložníku od kabiny: 42,6 m

Výška pro rozevření výložníku: 10,6 m

Rotace výložníku: 370°

Vnitřní průměr potrubí: 125 mm

Max. dodávka směsi: 170 m³/h

Regulace dodávky: 20-170 m³/h

Kapacita násypky: 0,6 m³



Obr.13: Dosahy mobilního čerpadla betonu  [72] 

Použití: Betonáž drátkobetonové podlahové desky.
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Jednorotorová hladička betonu Barikell 4-90/H Light

Výkon motoru: 4 kW

Hmotnost: 69 kg

Průměr hladících lopatek: 900 mm

Rukojeť: Sklopná nebo pevná

Výška: 1 320 mm

Šířka:  920 mm

Použití: Hlazení vybraných ploch drátkobetonové

    podlahové desky.

Obr.14: Jednorotorová hladička betonu

        Barikell 4-90/H Light  [73] 

Strojní omítačka Filamos MASTER 

Výkon: 5 - 45 l/min

Dopravní vzdálenost: 40 m

Dopravní výška: 20 m

Pracovní tlak: 30 bar

Výkon hlavního motoru: 5,5 kW

Výkon vedlejšího motoru: 1,1 kW

Komprasor: 250 l/min - 5 bar - 0,9 kW

Požadovaný tlak vody: 3 bar

Přívod proudu: 400 V – 50 Hz 3 NPE, 32A/6h

Rozměry DxŠxV: 1 420 x 660 x 1 540 mm

Plnící výška: 1 010 mm

Objem násypky: 130 l

Hmotnost bez kompresoru: 170 kg

Obr.15: Strojní omítačka Filamos 

        MASTER  [74] 

Použití: Omítání vnitřního povrchu obvodových stěn.



Spádová míchačka Atika Patriot 250 

Elektrické napájení: 230 V / 50 Hz

Hmotnost: 150 kg

Rozměr: 170x92x155 cm

Výkon: 1100 kW

Objem bubnu: 250 l

Akustický výkon: 84 dB

Použití:  Příprava zálivkové malty pro zmonolitnění 

     styků prefybrikovaného skeletu.

Obr.16: Spádová míchačka 
        Atika Patriot 250 [75] 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor PVEL 

se zabudovaným měničem

Napájení: 230 V

Hmotnost: 22 kg

Průměr: 65 mm

Délka ochranné hadice: 5 m

Délka elektrického kabelu: 15 m

Obr.17: Ponorný vibrátor PVEL [76] 
Použití: Hutnění základových patek a pasů z prostého a vyztuženého betonu.

Plovoucí vibrační lať Barikell 

Výkon motoru: 1,1 kW

Délka: 3 000 mm

Šířka:230 mm

Výška: 300 mm

Hmotnost: 20 kg

Obr.18: Plovoucí vibrační lať Barikell [76] 
Použití: Vyrovnání a hutnění čerstvého drátkobetonu betonu podlahové desky.
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3. Manipulační prostředky

Nákladní automobil Iveco Eurocargo 75E18

Obr. 19: Nákladní automobil Iveco Eurocargo 75E18 [78] 

Výkon motoru: 130 kW

Pohon: 4 x 2

Rozvor: 4,815 m

Délka zadního převisu: 2,505 m

Celková délka: 8,692 m

Celková hmotnost soupravy: 10,99 t

Šířka:2,160 m

Ložná plocha: 6,6 x 2,45 m

Úložná výška: 2,5 m

Poloměr otáčení: 8150 m

Použití: Doprava materiálu na staveniště.



Autojeřáb AD 30 MAN

Obr. 20: Autojeřáb AD 30 MAN [79] 

Délka: 10,7 m

Šířka: 2,5 m

Výška: 3,93 m

Šířka s vysunutými opěrami: 5,16 m

Celková hmotnost skutečná/povolená: 16 200/18 000 kg

Nosnost: 30 000

Délka základního výložníku - zasunutý: 9,5 m

- vysunutý: 26,0 m

Pojezd s břemenem: nelze

Ovládání: pákové ovládání rozvaděčů

Typ podvozku: MAN 33.363 FDC 6 x 4 / rozvor 4 500 mm

Výkon motoru: 265 kW

Maximální dopravní rychlost: 80 km/h

Použití:  Montáž  železobetonového  skeletu,  montáž  ocelových  IPE  výměn  a rámů  pro prvky 

vynesené nad střešní plášť, 
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Posouzení únosnosti jeřábu AD 30 Man:

Obr. 21: Posouzení únosnosti autojeřábu AD 30 MAN [79] 
Autojeřáb vyhovuje pro plánovaný způsob využití.



Autojeřáb AD 14 Man 

Obr. 22: Posouzení únosnosti autojeřábu AD 14 MAN [79] 

Délka: 8,4 m

Šířka: 2,5 m

Výška: 3,93 m

Šířka s vysunutými opěrami: 4,49 m

Celková hmotnost skutečná/povolená: 16 200/18 000 kg

Nosnost: 14 000

Délka základního výložníku - zasunutý: 7,5 m

- vysunutý: 16,9 m

Ovládání: pákové ovládání rozvaděčů

Typ podvozku: MAN TGM 18,280 4 x 4

Rozvor: 4,5 m

Výkon motoru: 206 kW

Maximální dopravní rychlost: 80 km/h

Použití:  Manipulace  se  střešními  trapézovými  plechy,  montáž  výkladců,  složení  palet 

porobetonových tvárnic z nákladního prostředku na skládku, ocelových ramp, schodišť, požárních 

žebříků, reklamních panelů, zavěšené stříšky atria.
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Posouzení únosnosti jeřábu AD 14 Man:

Obr. 23: Posouzení únosnosti autojeřábu AD 17 MAN [79] 
Autojeřáb vyhovuje pro plánovaný způsob využití.



Terénní kloubovo-teleskopická plošina Manitou 160 ATJ

Max. výška podlahy:14,25 m

Max. vyložení: 9,1 m

Rotace ramene: + 70 °/ - 70 °

Rotace koše:+ 90 °/ - 90 °

Rotace věže:350 °

Nosnost koše: 230 kg

Rozměr koše: 1,8 x 0,8 m

Čas zdvihu: 40 s

Rozměry D x Š x V: 7,0 x 2,3 x 2,3 m

Transportní rozměry S x V x Š: 5,0  x  2,53  x 

2,3 m

Pracovní rychlost: 0,8 km/h

Maximální rychlost: 6,0 km/h

Maximální stoupání: 40 %

Hmotnost: 7 450 kg

Obr. 24: Kloubovo-teleskopická plošina
        Manitou 160 ATJ[80] 

Použití: Pracovní plošina pro montáž střešních a stropních prvků skeletu a IPE výměn.
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Terénní nůžková plošina Garent H 12 SX

Obr. 24: Nůžková plošina Garent H 12 SX [81] 

Rozměry:

Max. výška podlahy: 10 m

Délka koše: 3,92 m

Délka koše s oboustranným rozšířením: 5,92 m

Šířka koše: 1 m

Výška plošiny: 2,57 m

Šířka pracovní plošiny: 2,25 m          Obr. 25: Nůžková plošina Garent

Délka složené plošiny: 4,12 m H 12 SX [81] 

Světlost podvozku: 35 m

Rozvor: 2,75 m

Technnické parametry:

Nosnost plošiny: 700 kg

Nosnost rozšíření: 200 kg

Maximální stoupání terénu: 45 %

Náhon: 4 x 4

Hmotnost: 5 400 kg

Použití: Montáž výkladců, provětrávané fasády DekMetal nad výkladci.



Vysokozdvižný terénní vozík s paletizačními vidlemi DV 35 T4

Pohon: diesel

Výkon motoru: 39 kW

Nosnost: 3500 kg

Vzdálenost těžiště břemena: 500 mm

Vlastní hmotnost: 5460 kg

Zatížení osy s Q vpředu: 8100 kg

Zatížení osy s Q vzadu: 900 kg

Rozvor kol: 2075 mm

Rozchod kol: 1520 mm

Naklonění zv. zařízení - dopředu: 6 ° Obr.26: Vysokozdvižný vozík DV 35 T4 [82] 

Naklonění zv. zařízení - dozadu: 15 °

Výška spuštěného zv. zařízení: 2490 mm

Zdvih: 3300 mm

Výška vyjetého zv. zařízení: 4130 mm

Celková délka: 4330 mm

Celková šířka: 1270 mm

Poloměr otáčení: 4100 mm

Rychlost jízdy s břemenem: 28 km/h

Rychlost jízdy bez břemene: 28 km/h

Tažná síla: 10 kN

Max. stoupavost s břemenem: 35 %

Max. stoupavost bez břemene: 35 %

Použití:  Horizontální  doprava materiálu  na staveništi,  vykládání  palet  z nákladních automobilů 

a ukládání na skládce.
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Stavební nákladní výtah Superlift Z320

Nosnost: 300 kg

Způsob pohonu: Ozubená tyč 

Vnitřní rozměry nákladní plošiny 

délka: 1,4 m

šířka: 0,85 m

výška: 1,1 m

Max. stavební výška: 50 m

Rychlost zdvihu / spouštění: 20 m/min 

Délka dílců sloupu: 2 m 

Hmotnost základní jednotky: 200 kg 

Hmotnost dílců sloupu: 32 kg

Rozteč kotvení: 4m 

Příkon el. motoru: 1,7 kW 

Jištění: 16 A 

Napájení: 230 V Obr.27: Stavební nákladní výtah Superlift Z320 [83] 

Ovládací napětí: 42 V 

Plošina otočná o 90° 

Použití: Vertikální doprava materiálu na staveništi.

 Manipulační vozík Lift and roller

Obr.28: Palety leží na trapézovém plechu [84] Obr.29: Palety jsou zdvihnuty vozíkem [84] 

Použití: Manipulace  s materiálem po střešních trapézových pleších.



Konzolový vrátek Camac PF 200

Hmotnost: 38 kg

Napětí: 230 V

Elektrický příkon: 0,85 W

Nosnost: 200 kg

Rychlost zdvihu: 20 m/min

Délka lana: 30 m

Použití: Vertikální doprava materiálu na staveništi

Obr.30: Konzolový vrátek [85]

4. Svařování kovů a plastů

Invertorový svářecí zdroj TIG 2000P HF

Hmotnost: 6,5kg

Napájecí napětí: 1x230V

Proudový rozsah: 5 - 200A

Rozměry: 135 x 240 x 360 mm

Použití: Svařování betonářské výztuže, svařování kotevních prvků 

železobetonového skeletu.

Obr.31: Invertorový svářecí zdroj [86]
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Svařovací automat Leiser Varimat V2 

Napětí: 230 V

Příkon: 4600 W

Max. teplota: 620 °C

Rychlost: 0,7 - 12 m/min

Rozsah průtoku vzduchu: 50 - 100 %

Rozměry D x Š x V: 640 x 430 x 330 mm

Hmotnost: 35 kg

Šířka svaru: 40 mm

Obr.32: Svařovací automat Leiser Varimat V2  [87]

Použití: Svařování fóliové hydroizolace z měkčeného PVC ve skladbě podlahy a střechy.

Svařovací přístroj Leiser Triac ST 

Napětí: 230 V

Příkon: 1600 W

Max. teplota: 700 °C

Rozsah průtoku vzduchu: 270 l/s

Délka: 338 mm

Průměr rukojeť / tryska: 90 mm / 56mm

Hmotnost: 0,99 kg

Šířka svaru: 40 mm

Obr.33: Svařovací přístroj Leiser Triac ST  [87]

Použití: Svařování fóliové hydroizolace z měkčeného PVC ve skladbě podlahy a střechy.



5. Řezání a vrtání betonu a porobetonu

Řezačka spár Husqvarna Soff-Cut 4000 

Motor

Výkon motoru: 15,3 kW

Válce: 2

Chlazení motoru:  vzduchem

Objem palivové nádrže: 16,43 l

Kapacita oleje: 1,9 l

Řezací zařízení

Diamantový kotouč, max.: 343 mm

Max. hloubka řezu: 70 mm

Ovládání hloubky řezu: elektrické

Ovládání kotouče: elektrické dálkové ovládání

Otáčky hřídele kotouče: 3500 ot./min Obr.34: Řezačka spár Husqvarna 

Soff-Cut 4000  [88]

Rozměry

Hmotnost:  90,51 kg

Hmotnost vč. obalu: 234,96 kg

Rozměry D x Š x V: 863,6 x 736,6 x 863,6 mm

Použití: Řezání dilatačních spár za sucha do čerstvé drátkobetonové podlahy.
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Pásová pila Lissmac MBS 510  

Délka řezu: 700 mm 

Motor: 1,1/1,5 kW 

Napětí: 230/400 V 

Spotřeba: 2,7/12,5 A 

Pilové kolo -průměr: 500 mm 

Pilový pás: 490 mm 

Velikost stolu (D x Š): 960 x 710 mm 

Rozměry (D x Š x V): 1080 x 750 x 1840 mm 

Hmotnost: 173 kg 

Použití: Řezání porobetonových tvárnic.

Obr.35: Pásová pila Lissmac MBS 510 [89]

Jádrová vrtačka HUSQVARNA DM 220 

Výkon: 1850 W

Napětí: 230 V

Průměr vrtáku – vrtání ze stojanu:150 mm

– z ruky: 80 mm

Otáčky při plném zatížení: 580/1400/2900 ot./min

Závit vřetene: 1 1/4" i 1/2" UNC

Hmotnost: 7,5 kg

Obr.36: Jádrová vrtačka 

HUSQVARNA DM 220  [89]

Použití: Jádrové vrtání otvorů do atiky pro osazení střešních vpustí.



6. Kotevní technika

EJOT montážní automat ECOset HTK 

Jmenovitý příkon: 450 W

Jmenovitý výkon: 250 W

Pracovní otáčky: 0 - 2000 ot./min

Otáčky na prázdno: 0 – 2500 ot./min

Max. utahovací moment (tvrdý/měkký): 16/- Nm

Použití: Kotvení střešního souvrství do trapézového plechu.

Obr.37: JEJOT montážní automat

ECOset HTK[57]
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1. Obecné informace

1.1. Obecné informace o stavbě

Nákupní  centrum  Fastmall  v Orlové  je  navrženo  jako  převážně  jednopodlažní  montovaný 

železobetonový skelet  s plochou střechou a půdorysem písmene „C“.  Z atria  bude prosklenými 

vstupními  portály  přístup  do 7 prodejen  (Pepco,  Sportissimo,  Planeo  Elektro,  DM  drogerie, 

Deichmann, Takko, Jysk).

Objekt  je  založený  na velkoprůměrových  monolitických  pilotách.  Skelet  je  tvořen  soustavou 

podélných a příčných rámů,  jejichž orientací  lze objekt  rozdělit  do tří  konstrukčních celků.  Tyto 

celky jsou od sebe odděleny dilatací. Střešní železobetonové krokve jsou T-průřezu a sklon jejich 

horní hrany odpovídá výslednému sklonu střešní roviny, tj. 2,5 % k obvodovým atikám, případně 

k dělící  atice.  Střešní  plášť  bude  vynesen  na trapézovém  plechu,  který  je  kotven 

do železobetonových  krokví.  Po obvodu  střechy  jsou  na čela  sloupů  osazena  střešní  ztužidla 

a štítové vazníky.

Přibližně  tři  čtvrtiny  obvodové stěny tvoří  zdivo  z porobetonových tvárnic  tl. 300 mm,  která  je 

ve vrcholu  a ve  středu  výšky  ztužena  železobetonovým  věncem  ve tvarovkách  ztraceného 

bednění. Zbylá  fasáda  atria  je  montovaná  z velkoformátových  prosklených  výkladců 

na samonosném  hliníkovém rámu  nad nimiž  jsou  osazeny  železobetonové  sendvičové  panely. 

Dělící  atika  je  po celé  délce  montovaná  z prefabrikovaných  plných  železobetonových  panelů 

tl. 120 mm. 

Objekt  je  do devíti  požárních  úseků,  které  jsou  od sebe  odděleny  požárně  dělícími 

sádrokartonovými příčkami,  které jsou u střešní  konstrukce utěsněny požární  ucpávkou.  Každá 

prodejna, výměníková stanice a technická místnost tvoří samostatné požární úseky.

Obestavěný prostor: 27 797 m3

Celková zastavěná plocha:   4 176 m2

Prodejní plocha:   3 101 m2

1.2. Obecné informace o procesu

Technologický  postup  se  zpracovává  pro montáž  střešního  souvrství  na prefabrikované 

železobetonové  krokve,  včetně  montáže  doplňkových  střešních  prvků  (střešních  vpustí, 

bezpečnostních  přepadů,  záchytného  střešního  systému,  úchytů  hromosvodu)  a řešení  detailů 

prostupujících konstrukcí a na stycích několika rovin.
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Střešní  plášť  sestává  z trapézového  plechu,  parozábrany  z PE  fólie,  třívrstvého  tepelně-

izolačního  systému  Isover  SG  Combi  Roof,  separační  geotextilie  a  hydroizolační  fólie 

z měkčeného PVC-P.

Pozinkovaný  trapézový  plech  TR 160/250/1,0 mm  S 3206  je  mechanicky  kotvený 

k železobetonovým  krokvím  šrouby  do  betonu.  Na trapézový  plech  je  položena  parozábrana 

z PE fólie Fatrapar tl. 0,2 mm, dále izolační systém Isover Combi Roof sestávající ze dvou vrstvev 

desek  z minerální  plsti  Isover T-i  o tl. 2 x 30 mm  a jedné  vrstvy  Isover  EPS  100 S  tl. 120 mm, 

případně Isover S tl. 120 mm v místě nehořlavých pásů.  Na desky tepelné izolace je  položena 

separační geotextilie Fatratex-S o plošné hmotnosti 300 g/m2 a hydroizolační fólie z měkčeného 

PVC Fatrafol  810  s výztužnou  polyesterovou  vložkou o tl. 1,5 mm.  Na opracování  detailů  bude 

použita nevyztužená fólie z měkčeného PVC-P Fatrafol 804. Celé souvství je mechanicky kotveno 

střešními samovrtnými šrouby s talířovou podložkou do trapézového plechu.

Obvodová atika je přibližně ze tří čtvrtin tvořena železobetonovým věncem ve ztraceném bednění 

z porobetonových tvárnic, čtvrtina je z prefabrikovaných sendvičových železobetonových panelů. 

Dělící  atika  je  po celé  délce  montovaná  z prefabrikovaných  železobetonových  panelů.  Zdivo 

a atikové  panely  budou  kryty  parozábranou  z PE fólie  Fatrapar  tl. 0,2 mm  a zatepleny  bodově 

kotvenými  deskami  minerální  plsti  Isover  TF Profi.  Hydroizolaci  atiky  bude  realizována  z fólie 

z měkčeného  PVC  Fatrafol  810  s výztužnou  polyesterovou  vložkou  o tl. 1,5 mm  přivařené 

na poplastované okapnici. Detaily budou opracovány fólií Fatrafol 804.

Celková plocha: 4 176 m2

Plocha střešního pláště: 3 960 m2

Spád střechy: 2,5 %

Spád obvodové atiky: 6 %

Spád mezilehlé atiky: 8 %

Výška obvodové atiky: 6,500 m

Výška dělící atiky: 6,500 m

Výška úžlabí: 6,105 m

Výška hřebene: 6,395 m a 6,320 m

2. Převzetí pracoviště

2.1. Převzetí pracoviště

Předmětem  předání  je  pracoviště  s vybudovaným  železobetonovým  montovaným  skeletem 

a zděnými obvodovými stěnami. Obvodové stěny mohou být předávány zhotoviteli střešního pláště 



postupně po ucelených částech v dohodnutých termínech.  K užívání  bude dodavateli  střešního 

pláště předána část zařízení staveniště – podrobněji viz. 3.2 Vybavenost staveniště.

Převzetí  probíhá  mezi hlavním  dodavatelem  a subdodavatelem  a jeho  průběh  je  zapsán 

do stavebního deníku.

2.2. Podmínky převzetí

Železobetonová konstrukce musí být kompletní již před započetím montáže trapézových plechů. 

Zděné stěny musí být dokončovány a předávány v předstihu před pracovní četou, která provádí 

montáž parozábrany. Vybudované konstrukce musí být únosné a stabilní. 

Půdorysná  úhlová  odchylka  osy  prutového  prvku  je  limitována  hodnotou  ± 5 mm,  půdorysná 

odchylka  osazení  nesmí  přesáhnout  ± 12 mm.  Výšková  odchylka  nesmí  přesáhnout  ± 5 mm. 

Odchylka  atikových  panelů  od svislice  je omezena  ± h/200,  tj. ± 10 mm  pro obvodovou  atiku, 

± 5 mm pro dělící  atiku.   Nejvyšší  dovolená odchylka od svislice je  pro zděné obvodové stěny 

± 20 mm  na výšku  stěny,  pro sloupy  30 mm.  Požadavek  na rovinnost  stěn  je  dán  hodnotami 

± 10 mm/1 m a ± 50 mm/10 m.

4. Materiály

Ve střešním souvrství je v realizační dokumentaci je navržena minerální vlna Spodrock od firmy 

Rockwool,  která  se  ale  již  na českém trhu nedodává.  Společnost  Rockwool  z důvodu požární 

bezpečnosti nepodporuje navrhování kombinovaných zateplovacích systému s EPS a nedodává 

k těmto skladbám požární atest. Navrhuji proto použití zateplovacího systému Isover SG Combi 

Roof  s minerální  izolací  Isover  T-i,  která  je  jedním  ze  standardních  řešení  firmy  Isover 

pro zateplování  plochých  střech  na trapézovém  plechu,  jeho  skladba  odpovídá  požadavkům 

realizační dokumentace a deklarovaná požární odolnost střešního souvrství na trapézovém plechu 

je REI 30. Požadovaná požární odolnost střešního pláště je EI 15.

Tabulka 1:  Srovnání  deklarovaných vlastností  minerální  vlny Rockwool  Spodrock a Isover T -i 

(Zdroj: www.isover.cz, www.rockwool.sk)

Vlastnost Zn

.

Hodnota /

Spodrock

Hodnoty /

T-i

Jednotka Norma

Třída reakce na oheň --- A1 A1 --- ČSN EN 1350-1 *) **) 

Deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti

λD 0,04 0,038 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667 *) 

ČSN EN 13162 **) 

Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 30 ≥ 40 kPa ČSN EN 826 *) **) 

Pevnost v tahu kolmo k desce σnt 7,5 ≥ 5 kPa ČSN EN 1607 *) **) 

Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 1 kg.m-2 ČSN EN 1609 *) **) 
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Dlouhodobá nasákavost Wtp ≤ 3 3 kg.m-3 ČSN EN 12087 *) **) 

Bodové zatížení Fp 350 --- N ČSN EN 12430 *) **) 

Zatížení stavby vlastní tíhou --- 1,93 1,1 - 1,5 kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1*) 

ČSN EN 1991-1-1**) 

ČSN EN 1990**) 

Měrná tepelná kapacita cd 840 800 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540 *) **) 

Bod tání tt > 1000 ≥ 1000 °C DIN 4102 *) **) 

*)  Rockwool Spodrock

**)  Isover T-i

3.1. Spotřeba materiálů

Tabulka 2: Spotřeba materiálů

Materiál MJ Počet MJ

Montáž trapézových plechů

Trapézový  plech   TR 160/250/1,0 mm  S 3206,  skladebná  šířka 

750 mm, ztratné 0 %

m2 4200

Kotevní plech střešních vpustí 500 x 500 mm, tl. 0,7 mm ks 28

Kotevní plech trubních prostupů 350 x 350 mm, tl. 0,7 mm ks 19

Lemující L-profily, ztratné 5 % m 146

Hřebenový profil, ztratné 5 % m 180

Dilatační profil, ztratné 5 % m 32

Kotvení trapézového plechu do ŽB závitotvornými šrouby do betonu 

s těsnící podložkou EJOT BS-R-6,3x45-V16; do předvrtaných otvorů, 

orientační spotřeba 0,2 ks/m2

100 ks 0,8

Kotvení trapézového plechu do IPE ocelových výměn samovrtnými 

šrouby s těsnící podložkou EJOT JT3-12 5,5x40-E22

100 ks 4

Vzájemné spojení  plechů samovrtnými  šrouby s těsnící  podložkou 

EJOT  JT3-2H-Plus-5,5x25-E16,  orientační  spotřeby:  0,6 ks/m2 

trapézového  plechu;  4 ks/kotevní  plech;  2 ks/m lemujícího  profilu; 

6,7 ks/m hřebenového a dilatačního profilu

100 ks 42

Kotvení  lemujících  l-profilů  do atiky  šrouby  do betonu  EJOT 

FBS-R-6,3 x 35 s těsnící  podložkou  V16;  do předvrtaných  otvorů; 

orientační spotřeba 2 ks/m

100 ks 3

Montáž parozábrany

PE fólie Fatrapar tl. 0,2 mm; role šířka x délka = 2 x 50 m, orientační 

spotřeba 1,1 m2 na 1 m2 střechy

m2 4458



Butylkaučuková  páska  oboustranně  lepicí  EJOT  Zenten  01 L, 

tl. 1 mm, šířka 15 mm, návin 45 m, orientační spotřeba 0,6 m/m2 fólie

m 2802

Tmel Isover VARIO XtraFit; spotřeba 1 kartuše = 310 mm = cca 13 m kartuše 32

Montáž tepelné izolace - atika

Minerální  plsť  Isover  TF  Profi  tl. 50 mm,  rozměry  1000 x 600 mm, 

ztratné 10 %

m2 220

Spádové  desky  z minerální  vlny  Isover S  tl. 30 - 50 mm x 350 mm, 

l = 1200 mm, ztratné 5 %

m 400

Spádové  desky  z minerální  vlny  Isover S  tl. 30 - 50 mm x 350 mm, 

l = 1200 mm, ztratné 5 %

m 26

Zatloukací  talířová  hmoždinka  s polyamidovým  trnem 

IDK-T 8/60 x 100,  zateplení  svislých  stěn  atiky,  orientační  spotřeba 

4 - 6 ks/m2

100 ks 13

Montáž tepelné izolace – střešní plášť

Minerální plsť Isover T-i tl. 30 mm, rozměry 2000 x 1200 mm, ztratné 

5 %

m2 2 x 4246 

= 8492

Minerální  plsť Isover S  tl. 120 mm,  rozměry  2000 x 1200 mm, 

vč. rozháněk, ztratné 10 %

m2 590

Expandovaný  polystyren  Isover EPS  100 S  tl. 120 mm,  rozměry 

1000 x 500 mm, ztratné 5 %

m2 3600

Spádové  desky  Isover  SD  z minerální  plsti  Isover S 

0 - 110 x 650 mm, l = 1200 mm, ztratné 5 %

m 330

Atikové  klíny  Isover  AK  z minerální  plsti  Isover S  60 x 60 mm, 

l = 1000 mm, ztratné 5 %

m 128

Kotvení  minerální  izolace  Isover  T-i  tl. 2 x 30 mm  do trapézového 

plechu šrouby  TKR 4,8 x 35 s talířovou podložkou HTK 50 x 50;

přibližná spotřeba 2ks/m2

100 ks 80

Montáž geotextilie

Geotextilie  Fatratex-S  300 g/m2,  role  šířka x délka =2 x 50 m, 

spotřeba 1,1 m2 na 1 m2 střechy

m2 4356

Montáž hydroizolace

PVC-P fólie Fatrafol 810, tl. 1,5 mm, role šířka x délka = 1,3 x 20 m, 

spotřeba 1,15 m2 na 1 m2 střechy

m2 4730

PVC-P fólie Fatrafol 804, tl. 2 mm, role šířka x délka = 1,2 x 15 m m2 550

Tvarovka Fatrafol "TWUT" kus 93

Tvarovka Fatrafol druh 10 „Kužel“, ø 120 mm, 40 ks v sáčku 40 ks 3

Tvarovka Fatrafol druh 11 „Vlnovec“, ø 160 mm, 30 ks v sáčku 30 ks 8
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Tvarovka Fatrafol „Přeplátování hromosvodu“ ks 436

Polyuretanový  tmel  Fatrapur  125,  kartuše  310 ml,  orientační 

spotřeba 13 m/kartuše

ks 20

Stahovací nerezový pásek TWSP NEK 25 , šířka 8 mm, délka 25 m ks 3

Zámky na stahovací nerezový pásek TWSP ZAM 25 ks 3

Zálivka  Z01  střešní,  plechovka  2,5 l,  orientační  spotřeba 

300m2/balení

balení 16

Ředidlo L-494 zálivkové hmoty, plechovka 2,5 l balení 2

Kotvení  souvrství  do trapézového  plechu  šrouby  TKR 4,8 x 90 

s talířovou podložkou HTK 50 x 115; přibližná spotřeba 5,5 ks/m2

100 ks 218

Poplastované plechy

Fatranyl „L-vnitřní“ r. š. = 70 mm, délka 2 m, ztratné 5 % m 988

Fatranyl „L-vnější“ r. š. = 70 mm, délka 2 m, ztratné 5 % m 478

Fatranyl tabule, rozměr 1 x 2 m, ztratné 5 % ks 134

Fatranyl „Tmelící lišta L-profil“ r. š. = 250 mm, délka 2 m, ztratné 5 % m 156

Fatranyl  „Atiková  okapnice  normální“  r. š. = 333 mm  ,  délka  2 m, 

ztratné 5 %

m 380

Fatranyl  „Atiková  okapnice  normální“  r. š. = 250 mm  ,  délka  2 m, 

ztratné 5 %

m 25

Kotvení  k ocelovým  rámům  samovrtným  šroubem  EJOT 

JT3-12 5,5 x 40  s přítlačnou  podložkou  Viplanyl  URP-V-1-40/6,5; 

přibližná spotřeba 5 ks/m

100 ks 8

Kotvení  do trapézového  plechu  přes spádovou  desku  samovrtným 

šroubem TKR 4,8 x 90 s talířovou podložkou HTK 50 x 185; přibližná 

spotřeba 5 ks/m

100 ks 57

Kotvení  do atiky  přes tepelnou  izolaci  šrouby  do betonu  EJOT 

FBS-R-6,3 x 80 s přítlačnou  podložkou Viplanyl  URP-V-1-40/6,5; 

do předvrtaných otvorů; přibližná spotřeba 5 ks/m

100 ks 53

Další střešní prvky a materiály

Střešní vtok HL62.1/1 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, 

s elektrickým ohřevem (10-30 W, 230 V), DN 110

kus 28

Nádstavec střešní vpusti HL65P s PVC izolační přírubou, D 125mm, 

délka 345mm

kus 28

Souprava větrací  hlavice  HL810,  DN 110 (větrací  hlavice  a střešní 

krycí růžice pro větrací potrubí)

kus 8

Bezpečnostní přepad kus 28

Záchytný střešní systém TopSafe TSV-400-T kus 47



Držák bleskosvodu kus 436

OSB deska tl. 18 mm m2 166

3.2. Doprava

3.2.1. Přepravní hmotnosti hlavních materiálů

Tabulka 3: Manipulační hmotnosti materiálů

MJ Hmotnost 

MJ (kg)

Počet  MJ 

na paletě

Hmotnost 

palety (kg)

Trapézový plech  TR 160/250/1,0 mm 

S 3206

ks 64 až  84, 

typicky:

73  nebo 

79

20 1340 až 1720

PE fólie Fatrapar tl. 0,2 mm; 100 m2 na roli role 20 19 400

Geotextilie Fatratex-S 300 g/m2, 100 m2 

na roli

role 31 19 610

PVC-P fólie Fatrafol 810, tl. 1,5 mm, 26 m2 

na roli

role 51 19 1000

PVC-P fólie Fatrafol 804, tl. 2 mm, 18 m2 

na roli

role 46 7 345

Minerální plsť Isover TF Profi tl. 50 mm, 

rozměry 1000 x 600 mm

deska/

balení

4,2/

16,8

96/

24 

425

Minerální plsť Isover T-i tl. 30 mm, 

rozměry 2000 x 1200 mm

deska 9,3 42 410

Minerální plsť Isover S tl. 120 mm, 

rozměry 2000 x 1200 mm

deska 46,1 10 480

Expandovaný polystyren Isover EPS 100 S 

tl. 120 mm, rozměry 1000 x 500 mm

deska/

balení

1,3/

5

60/

24

100

3.3.1. Primární

Trapézové  plechy se  dopravují  nákladním automobilem  s krytou  ložnou  plochou  na  paletách 

v zapáskovaných  balících.  Balíky  musí  být  upevněny  tak,  aby  nedocházelo  k jejich  posunu 

či překlopení  a aby byl  omezen  pohyb  a vibrace  plechů  při přepravě.  Trapézové  plechy nesmí 

přečnívat z ložné plochy nákladního automobilu.
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Role parotěsné PE fólie,  geotextilie a hydroizolace z měkčeného PVC a desky tepelné izolace 

z EPS a minerální  plsti  budou  na staveniště  dopravovány  na paletách  nákladním automobilem 

s krytou ložnou plochou. Palety musí být při přepravě zajištěny proti pohybu.

Plechové  profily  (poplastované  profily,  lemující  profily,...)  budou  přivezeny  nákladním 

automobilem s krytou ložnou plochou balících uložených na paletě. Jednotlivé druhy profilů budou 

uloženy  jeden  do druhého  a zapáskovány  do menších  svazků.  Palety  musí  být  zajištěny  proti 

pohybu.

Drobný  materiál  (lepící  páska,  tmely,  kotevní  prvky,  zálivková  hmota,  kotevní  plechy,  střešní 

vpusti atd.) budou přepravovány nákladním automobilem s krytou ložnou plochou v kartonových 

krabicích, které mohou být uloženy a zafoliovány na paletě.

3.3.2. Sekundární

3.3.2.1. Přeprava na skládku materiálu 

Trapézové plechy budou přepravovány z nákladního automobilu na skládku pomocí autojeřábu. 

Jako vázací prostředky musí být použity textilní pásy, nikdy ne ocelová lana nebo řetězy. Vhodné 

je použití vahadla. Palety s plechy do délky 6 m je možné přepravovat vysokozdvižným vozíkem 

s lyžinymi. Palety se přepravují tak, aby byly omezeny nárazy a vibrace plechů a aby nedocházelo 

vlivem  nárazů  s deformaci  okrajů  plechů.  Je  přísně  zakázáno  manipulovat  s více  než  jednou 

paletou najednou.

Palety s rolemi parozábrany, geotextilie a hydroizolační fólie, deskami tepelné izolace, plechové 

profily,  případně  na paletě  zafóliované  balení  s drobným  materiálem  pomocí  vysokozdvižného 

vozíku, případně autojeřábu opatřeném závěsnými paletizačními vidlemi.

Drobný  materiál,  který  nebude  balený  na paletě,  bude  přenášen  ručně,  případně  s použitím 

stavebního kolečka.

Pozn.: Po dobu montáže trapézových plechů bude na staveništi autojeřáb, který je možné využít 

i k vykládce materiálu. Po celou dobu montáže střešního pláště bude na staveništi vysokozdvižný 

terénní vozík s nosností 3,5 t.

3.3.2.2. Přeprava na místo spotřeby

Trapézové  plechy  budou  ze skládky  na střešní  konstrukci  manipulovány  pomocí  autojeřábu, 

po střeše  na konkrétní  místo  uložení  je  bude  ručně  ve vertikální  poloze  přenášet  dvojice 

pracovníků.



Jednotlivé  role  parozábrany,  geotextilie  a hydroizolační  fólie  budou  na střechu  dopravovány 

stavebním výtahem a po střeše na místo uložení  přenášeny ručně,  podle potřeby jedním nebo 

dvěma pracovníky.

Palety s deskami tepelné izolace z EPS a minerální plsti budou na střechu dopraveny stavebním 

výtahem,  případně  autojeřábem.  K přepravě  palet  tepelné  izolace  po trapézovém plechu  bude 

použit manipulační prostředek Lift and roller, který je pro tento účel navržen, případně může být 

použit  rudl  s širokými  nafukovacími  koly.  Po rozdělení  palety  mohou být  jednotlivé  zafóliované 

balíky  přenášeny  ručně  jedním  pracovníkem.  Samostatné  desky  tepelné  izolace  budou 

ve vertikální  poloze  přenášeny  ručně  jedním  pracovníkem.  Svislá  poloha  je  důležitá  zejména 

při manipulaci s deskami minerální plsti tl. 30 mm na větší vzdálenosti.

Svazky plechových profilů budou na střechu dopravovány stavebním výtahem a po střeše ručně 

přenášeny na místo spotřeby.

Drobný  materiál  bude  rozdělen  na jednotlivá  balení  a na střechu  přepravován  stavebním 

výtahem, stavebním vrátkem nebo kladkou. Po střeše bude přenášen ručně.

3.4. Skladování

Trapézové  plechy  mohou  být  krátkodobě  (přibližně  1 - 2  týdny)  skladovány  na zpevněné 

odvodněné skládce. Plechy budou uloženy na paletách a chráněny před srážkovou plachtami tak, 

aby byl prostor pod plachtou provětráván. Palety budou na jedné straně podložené do podélného 

spádu  (cca  5°),  aby  případná  zatečená  nebo  zkondenzovaná  voda  mohla  volně  odtékat. 

Trapézové plechy je možné skladovat nejvýše ve dvou vrstvách palet nad sebou za předpokladu, 

že jsou podpěry uložené přímo nad sebou, aby nedošlo k trvalé deformaci plechů, a podložené 

měkkým  materiálem,  např.  geotextilií,  aby  se  předešlo  poškození  povrchové  úpravy  plechů. 

Do dvou týdnů by měla být odstraněna fólie, která slouží jako ochrana při dopravě a manipulaci, 

aby se zabránilo jejímu trvalému přilnutí k povrchu a následnému popraskání a tvoření šupin.

Role  PE  fólií,  geotextilie  a hydroizolační  fólie  se  skladují  v horizontální  poloze  na paletách 

na zpevněné odvodněné skládce v neporušeném PE obalu případně zakryté fóliemi,  které jsou 

ve spodní části volně provětrávány. Role musí být před zabudováním do střešního pláště chráněny 

před  povětrnostními  vlivy.  Palety  mohou  být  skladovány  pouze  v jedné  vrstvě.  Je zakázáno 

na materiály v rolích ukládat další palety nebo jiný materiál!

Desky  tepelné  izolace  z minerální  plsti  a z expandovaného  polystyrenu  budou  skladovány 

v zafóliovaných  balících  na paletách  na zpevněné  odvodněné  skládce.  Po rozbalení  palety 

je nutné desky tepelné izolace chránit před deštěm zaplachtováním.

Drobný  materiál,  plechové  profily,  nástroje,  nářadí,  svařovací  a kotvící  automaty  budou 

skladovány v uzamykatelné skladovací buňce.

Hořlavý materiál (zálivková hmota Z-01, ředidlo L-494, polyuretanový tmel) musí být skladovány 

v označeném skladu hořlavin.
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4. Pracovní podmínky

4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky

Za  ideální  teplotní  podmínky  se  považuje  teplota  mezi  15 - 25 °C.  Za nižších  teplot  budou 

pracovníci  dovybaveni  teplým  oblečením  a budou  podávány  teplé  nápoje.  Hydroizolační  pásy 

z PVC-P je možné zpracovávat až do teploty - 5 °C, při poklesu teploty pod + 5 °C je nutné pásy 

před pokládkou temperovat ve vyhřátých skladech. Butylkaučuková páska lepí přibližně do teploty 

+ 5 °C,  při nižších  teplotách  již  není  možné  zaručit  parotěsné  provedení  spojů.  Vzhledem 

k souběžnému pokládání vrstev střešního pláště v jednotlivých částech střechy je limitující teplotou 

+ 5 °C. Při teplotách přesahujících 30 °C je nezbytné zajistit zvýšený příjem ochranných tekutin, 

při teplotách  přesahujících  36 °C  bude  omezena  doba  práce  na přímém  slunci  a zavedeny 

bezpečnostní přestávky a systém střídání práce.

Práce ve výškách budou přerušeny při rychlosti větru přesahující 10,7 m/s, při viditelnosti menší 

než 30 m,  za deště,  bouřce  nebo  sněžení.  Práce  jeřábu,  případně  práce  pracovníků  jištěných 

osobními ochrannými prostředky proti pádu z výšky je limitována rychlostí větru 8 m/s. O přerušení 

prací při nárazovém větru rozhoduje vedoucí pracovník.

Práce budou prováděny za denního světla.

4.2. Vybavenost staveniště

Staveniště  bude  vybaveno  těmito  objekty:  vrátnice,  kanceláře  stavbyvedoucího,  technického 

dozoru  investora  a mistrů,  šatny  pro pracovníky,  mobilní  toalety,  uzamykatelný  sklad, 

uzamykatelný  sklad  hořlavin,  zpevněné  odvodněné  skládky,  kontejner  na staveništní  odpad, 

popelnice  nebo  odpadkové  pytle  na komunální  odpad.  Bude  zřízena  staveništní  komunikace 

a staveništní přípojky pitné vody a elektrické energie. Součástí zařízení staveniště bude fasádní 

lešení s ochranným zábradlím a po dobu montáže trapézových plechů záchytné sítě. Po osazení 

a ukotvení trapézových plechů v celé ploše střechy budou záchytné sítě demontovány.

Popis  objektů zařízení  staveniště a návrh dimenzí  staveništních přípojek je  obsahem kapitoly 

Technická zpráva zařízení staveniště a příslušných příloh.

4.3 Instruktáž pracovníků

Pracovníci budou před zahájením prací seznámeni s projektovou dokumentací a technologickým 

postupem.  Budou  proškoleni  o provozních  podmínkách  stavby,  bezpečnosti  a ochraně  zdraví 

při práci a požární ochraně. Pracovníci podpisem stvrdí, že porozuměli obsahu školení a zavazují 

se  k plnění  všech  požadavků  z něj  vyplývajících.  Obsah  školení  s podpisovou  listinou  budou 

přílohou stavebního deníku. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku.



Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), které 

jsou povinni  používat  a udržovat  v řádném stavu.  Za vybavení  pracovníků OOPP a seznámení 

s jejich užíváním je odpovědný jejich přímý nadřízený.

5. Personální obsazení

5.1. Montáž trapézových plechů

Profese Požadovaná kvalifikace Počet 

pracovníků

vedoucí pracovní čety středoškolské vzdělání, 3 roky praxe 1

montážní dělník výuční list, proškolen 4

obsluha autojeřábu průkaz jeřábníka 1

vazač průkaz vazače 2

signalista proškolen 1

pomocný dělník poučen 1

5.2. Montáž parozábany a tepelné izolace

Profese Požadovaná kvalifikace Počet 

pracovníků

vedoucí pracovní čety středoškolské vzdělání, 3 roky praxe, certifikát 

pro montáž tepelně-izolačního systému Isover Combi 

Roof

1

izolatér výuční list, proškolen 8

pomocný dělník poučen 2

5.3. Montáž geotextilie a hydroizolační fólie

Profese Požadovaná kvalifikace Počet 

pracovníků

vedoucí pracovní čety středoškolské vzdělání, 3 roky praxe, certifikát 

pro montáž hydroizolačního systému Fatrafol

1

asistent vedoucího 

pracovní čety

středoškolské vzdělání, 1 rok praxe, proškolen 1

izolatér výuční list, proškolen 12

pomocný dělník poučen 3
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6. Stroje

6.1. Velká mechanizace, manipulační prostředky

Autojeřáb AD-14 Man

Vysokozdvižný terénní vozík s paletizačními vidlemi DV 35 T4 

Stavební nákladní výtah

Lift and roller nebo rudl s širokými nafukovacími koly

Stavební vrátek nebo kladka

Stavební kolečko

6.2. Elektrické a ruční nářadí

6.2.1. Montáž trapézových plechů

Elektrické utahovačky s hloubkovým dorazem a utahovacím momentem 

Elektrické prostřihovací nůžky

AKU příklepová vrtačka s vidiovým vrtákem

AKU škoubovák

Nůžky na plech 

Falcovací kleště

Sada nářadí

Vyfukovací pumpička

6.2.2. Jádrové vrtání pro bezpečnostní přepady

Jádrová vrtačka s vrtákem o průměru 130 mm

6.2.3. Montáž parozábrany

Nůžky

Odlamovací nůž – přímý, s háčkem

6.2.4. Montáž tepelné izolace

Nůž na tepelnou izolaci

6.2.5. Montáž geotextilie a hydroizolace

Svařovací automat Leiser Varimat V2

Svařovací přístroj Leiser Triac ST nebo Leiser Triac AT

Výměnné horkovzdušné trysky - přímá, úhlová 60°, úhlová 90°, na detaily

Silikonový přítlačný váleček - šířky 28 mm a 40 mm



Mosazný přítlačný váleček šířky 8 mm

Nerezový kartáč na čištění trysky

EJOT montážní automat ECOset HTK

Příklepová AKU vrtačka

Elektrická utahovačka s utahovacím momentem

Odlamovací nůž – přímý, s háčkem

Nůžky

Kontrolní jehla

Ruční pila

Sada nářadí

6.3. Měřicí pomůcky a přístroje, značkovače

Pásmo, metr

Olovnice

Dlouhá vodováha

Nivelační přístroj

Theodolit

Rotační laser

Provázek

Barvící šňůra

Značkovač odolný proti vodě

Tesařská tužka

6.4. Prvky kolektivní ochrany 

Lešení s dvoutyčovým zábradlím a patní zarážkou

Záchytné sítě – pouze pro montáž trapézových plechů

6.5. OOPP

Ochranná přilba

Pracovní oděv

Reflexní vesta

Pevná pracovní obuv s měkkou podešví a pevnou špicí

Pracovní rukavice

Nákoleníky

Ochranné brýle

Respirátor

Záchytný postroj s automatickým navijákem a záchytnou brzdou
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7. Pracovní postup 

7.1. Kontrola nosné konstrukce a materiálu, rozměření, vyznačení kontrolních 

bodů

Před montáží  trapézových  plechů  je  potřeba  zkontrolovat  polohu  a rozměry  vybudovaných 

konstrukcí, tedy zejména půdorysné rozměry střechy, vzájemnou kolmost rohů a koutů obvodové 

a mezilehlé  atiky,  vzdálenosti,  výšku  a rovnoběžnost  krokví,  rozměry  a tvar  konstrukcí,  které 

vystupují  nad střešní  rovinu  (vybrané  sloupy,  vynášení  rám  technologických  zařízení  a RWA 

klapek).

Rovněž je nutné zkontrolovat dodaný materiál, zejména dodací listy a případná poškození.

Vyznačíme na montované střešní prvky (krokve, ztužidla, IPE výměny) polohu kontrolních bodů 

a linií. Kontrolní body budou při montáži sloužit k průběžné kontrole správnosti polohy trapézových 

plechů, zachování jejich rovnoběžnosti s atikami a zachování správné skladebné šíře plechů. Šíře 

plechů  se  dá  mírně  ovlivnit  sešlápnutím,  roztažením  či  stlačením  plechů,  čímž  může  být 

do konstrukce vnášena rozměrová (odlišná skladebná šířka) a tvarová (nerovnoměrná deformace 

šířky po délce plechu) chyba, nebo naopak může být chyba eliminována. Je tedy nutné při montáži 

průběžně  kontrolovat  skladebnou  šíři  na  obou  koncích  trapézového  plechu  a porovnávat  jeho 

skutečnou polohu s kontrolními značkami.

7.2. Montáž trapézových plechů

Montáž  trapézových  plechů  bude  postupovat  podél  spádu  krokví  od nejnižší  polohy  u atik 

po hřeben. Trapézové plechy budou ukládány vlnou kolmo na krokve, krajní vlny plechů se budou 

vzájemně přesahovat. Skladebná šířka plechů je 750 mm. 

Neuvede-li  jinak statik,  budou plechy kotveny k nosné železobetonové konstrukci  za dodržení 

následujících zásad. Trapézové plechy budou ukládány v pozitivní poloze, tzn. užší vlnou dolů, 

kolmo na krokve s uložením 200 mm, sousední plechy budou tedy na krokvi v podélném směru 

vzájemně přesahovány o 200 mm. V ploše střechy provádíme kotvení plechů k železobetonovým 

krokvím v každé spodní vlně jedním závitotvorným šroubem do betonu na předepsanou délkou 

45 mm  a průměrem  6,5 mm  a těsnící  podložkou  z pozinkované  oceli.  V místech  namáhaných 

větším sáním větru kotvíme v každé vlně na styku s krokví dvěma šrouby. Oblast s vyšším sáním 

uvažujeme  v pásu  o šířce  1 m od atiky,  úžlabí  nebo  hřebene.  Dvěma šrouby  trapézový  plech 

přikotvíme také po obvodu RWA klapek a technických zařízení, které budou vyneseny nad střešní 

plášť.  Krajní  trapézové  plechy  budou  kotveny  po vzdálenostech  300 mm  k železobetonovým 

ztužidlům ve spodní vlně, která po celé své délce leží na prefabrikovaném prvku.



Ve  výše  popsaných  kotevních  bodech  předvrtáme  otvor  vidiovým  vrtákem  o průměru  5 mm 

a hloubce  60 mm.  Otvor  vyčistíme vysátím  nebo  vyfouknutím  spadaného  materiálu.  Následně 

do otvoru  pomocí  elektrických  utahovaček  s utahovacím  momentem  a hloubkovým  dorazem 

zavrtáváme závitotvorný šroub do betonu opatřený podložkou. Hloubka předvrtání musí být vždy 

nejméně o 15 mm hlubší než je hloubka kotvení, protože vrt je v důsledku tvorby závitu v betonu 

zasypáván. V případě, že se šroub ve vrtu zadře (např. vinou větší pevnosti betonu, avšak nikoli 

zasypáním vrtu), lze průměr předvrtání zvětšit na 5,5 mm. 

V místě  ocelových  IPE trámových  výměn,  které  slouží  k vynesení  RWA klapek a technických 

zařízení nad střechu, budou trapézové plechy kotveny do horní příruby IPE nosníků samovrtnými 

šrouby do oceli opatřených těsnícími nerezovými podložkami. Vrtání bude opět provedeno pomocí 

utahovaček s utahovacím momentem a hloubkovým dorazem.

Ihned  po ukotvení  do železobetonové  konstrukce,  případně  do  ocelových  IPE  nosníků, 

je trapézový plech nosný a je možné se po něm pohybovat.

Vzájemný podélný přesah trapézových plechů ve spodní  vlně bude zajištěn po vzdálenostech 

300 mm samovrtnými šrouby, které budou opatřeny těsnícími nerezovými podložkami.

Jak již bylo řečeno, šířka plechů je ovlivnitelná deformací a je tedy nutné průběžně kontrolovat 

dodržení skladebné šířky na obou koncích plechu a shodu polohy plechu s kontrolními značkami 

na železobetonových prvcích.

Trapézové  plechy  je  možné  stříhat  elektrickými  či  ručními  prostřihovacími  nůžkami  na plech 

a po přesném vyměření tak upravovat rozměry atypických plechů a vytvářet projektované prostupy. 

Otvor v ploše tabule plechu se začne propíchnutím plechu uvnitř plánovaného otvoru a následným 

vystřižením otvoru. V žádném případě nesmí být plechy děleny rozbrušováním např. kotoučovou 

bruskou!

Otvory  pro osazení  střešních  vpustí,  prostupující  části  odvětrávacích  odpadních 

a vzduchotechnických  potrubí  se  upraví  podkladním  vyrovnávacím  plechem,  který  následně 

umožní snazší a přesnější uchycení střešního vtoku a prostupujících potrubí. Vyrovnávací plech 

o rozměrech  500 x 500 mm  pro střešní  vtoky  a 350 x 350 mm  pro potrubní  prostupy 

a tl. 0,7 - 1 mm  přikotvíme  po obvodu  alespoň  čtyřmi  samovrtnými  šrouby  k horním  vlnám 

trapézového plechu. Průměr otvoru v trapézovém plechu a vyrovnávacím podkladním plechu je 

roven  220 mm  až 260 mm  pro osazení  střešní  vpusti.  Pro uchycení  odvětrávacích 

a vzduchotechnických potrubí kruhového nebo obdélníkového průřezu bude průměr otvoru nebo 

délka strany otvoru zvětšena přibližně  o 20 mm oproti rozměru potrubí.

Po obvodu atiky a prostupů RWA světlíků a vzduchotechnických jednotek budou osazeny lemující 

L-profily,  které budou po roztečích 500 mm kotveny do atiky šrouby do betonu do předvrtaných 

otvorů  a k trapézovým plechům,  příp.  ocelovým  rámům samovrtnými  šrouby.  V hřebeni  budou 

samovrtnými šrouby přikotveny hřebenové profily. Jediným úžlabím na styku trapézových plechů 

prochází  dilatační  spára.  Do tohoto úžlabí  bude osazen dilatační  plechový profil  z pozinkované 
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oceli  a přikotven  k trapézovým  plechům,  stejně  jako  hřebenové  profily,  samovrtnými  šrouby 

v roztečích 300 mm.

Pozn.:  Odstřižky a špony je nutné zamést,  neboť rychle korodují  a vytvářejí  mapy na povrchu 

trapézového plechu,  v horším případě mohou mechanicky poškodit  povrchovou úpravu plechu. 

Rovněž jiné nečistoty (štěrk, písek, odlomený hrot vrtacího nástroje apod.) je nutné pravidelně 

odstraňovat,  například zametením jemným smetákem, nejméně vždy na konci pracovní  směny. 

Po trapézových pleších, i následně pokládaných a montovaných materiálech střešního souvrství, 

se  mohou  pracovníci  pohybovat  pouze  v očištěné  obuvi  bez vzorku.  V hrubém  vzorku 

je zachytáván štěrk, který narušuje povrchovou úpravu plechů, následně pokládanou parozábranu 

z PE fólie a hydroizolační fólii z měkčeného PVC může protrhnout nebo ztenčit. Rovněž z důvodu 

ochrany povrchové vrstvy je zakázáno, posouvat po trapézovém plechu materiál.  Manipulaci  je 

možné provádět manipulačním prostředkem Lift and Roller nebo rudlem s širokými nafukovacími 

koly.  Případnou opravu lokálního poškození  povrchové úpravy je  možné vysušené místo zatřít 

lakem s min. 90 % obsahem zinku v tloušťce vrstvy, která je 1,5 - 2 násobkem původní tloušťky 

povrchové  úpravy.  Je  přísně  zakázáno  sdružovat  osoby  na jednom  místě  či  přetěžovat 

namontované  plechy  materiálem.  Skladovaný  materiál  by  měl  být  umístěn  v blízkosti  sloupů 

a vazníků,  měl  by  být  zpracován  do konce  pracovní  směny,  musí  být  zajištěn  proti  posunu 

a překlopení  a zatížení  materiálu  skladovaného  v ploše  trapézových  plechů  nesmí  přesáhnout 

75 kg/m2, pokud jinak neuvede statik. 

7.3. Montáž parozábrany

7.3.1. Příprava podkladu a konstrukcí

Před parotěsným opracováním konstrukcí prostupujících střechou musí být tyto konstrukce nebo 

alespoň konstrukční části prostupující střešním pláštěm namontovány. Jedná se o vynášecí rámy 

RWA  požárních  klapek,  prostupy technických  zařízení  a potrubí,  prostupy  odvětrávacího 

odpadního  potrubí, spodní  část  dvoustupňového  střešního  vtoku  a kotevní  prvky  pro vynesení 

rámů  reklamních  panelů  na horní  vodorovné  ploše  sloupů,  které  prostupují  střešní  rovinou 

a dosahují  úrovně  atiky.  Do obvodových  atik  budou  v místě  osazení  bezpečnostních  přepadů 

vyvrtány otvory jádrovým vrtákem o průměru o 20 mm větším než je vnější rozměr přepadu, tj. 

130 mm. 

Před  montáží  parotěsné  zábrany  v ploše  i pro opracování  detailů  musí  být  podklad  uklizen, 

zameten od hrubých nečistot a případných špon.



7.3.2. Montáž parozábrany

Parotěsná PE fólie Fatrapar tl. 0,2 mm se volně pokládá v pásech na trapézový plech. Pásy fólie 

se mezi sebou přesahují o min. 100 mm a v přesahu se k sobě lepí oboustrannou butylkaučukovou 

páskou. Spoje by měly být buď kolmé k vlnám trapézového plechu nebo uložené na horní vlně 

plechu. Fólie musí být v lepeném spoji suchá. 

Napojení parozábrany na střešní vtok HL 62.1/1 realizujeme tak, že parozábranu volně položíme 

na vtok  a vyřízneme  otvor  kopírující  otvor  vtoku.  Parozábranu  zespodu  podlepíme 

butylkaučukovou  páskou a připevníme k pevné  přírubě  vtoku.  Následně  spoj  přitlačíme volnou 

izolační  přírubou a sešroubujeme pomocí křídlových matic.  Těsnění  vynášeních rámů a potrubí 

provádíme  nalepením  butylkaučukové  pásky  na konstrukci  nejníže  v úrovni  horního  povrchu 

tepelné  izolace,  tj.  min 180 mm  nad  trapézovým  plechem,  a následným  nalepením  přířezu 

parotěsné fólie. Povrch opracovávané konstrukce musí být suchý, hladký, odmaštěný, zbavený 

prachu, nečistot a odlupujících se vrstev. Přířez se poté musí parotěsně napojit na plošnou PE fólii 

a to opět přesahem o minimální šířce 100 mm a slepením butylkaučukovou páskou v přesahu. 

Parozábrana musí být na konstrukce prostupující střešní rovinou a atiku vyvedena vždy nejméně 

do úrovně horního povrchu tepelné izolace. 

Obvodová  i mezilehlá  atika  je  celoplošně  zateplena,  parozábranu  tedy  vytahujeme  po celém 

vnitřním  obvodu  atiky  a jejím  horním  povrchu.  Na horní  povrch  atiky  parozábranu  přilepíme 

těsnícím elastickým tmelem Isover VARIO XtraFit. Tmel použijeme rovněž k utěsnění parozábrany 

po obvodu otvorů v atice pro osazení bezpečnostních přepadů.

Fólie se průběžně, co nejdříve po položení zakrývá tepelně izolačními deskami, které ji  chrání 

před mechanickým  poškozením  vlivem  pohybu  pracovníků  a před  stržením  větrem.  Pohyb 

po nezakryté parotěsné fólii je nutné omezit na nezbytně nutné minimum. Posunování materiálu 

nebo převoz materiálu manipulačními prostředky po parozábraně je zakázán.

Pozn.:  Parotěsné spojování  fólií  je  nutné provádět  s maximální  pečlivostí,  trhlinky a perforace 

v parozábraně je nutné vhodným způsobem opravit. Pokud plocha otvorů dosahuje 0,1 % celkové 

plochy  parozábrany,  je  ekvivalentní  difúzní  tloušťka  rovna  pouze  1/10 deklarované  hodnoty. 

Při ploše perforaci nad 1% ztrácí parozábrana zcela svou funkci. Malé trhlinky v PE fólii o ploše do 

2 cm2 je  možné opravit  prostým přelepením butylkaučukovou páskou.  Větší  otvory se opravují 

záplatou z přířezu z PE fólie, kterou po celém obvodu opatříme oboustranně lepicí páskou. Opět je 

nutné dbát na minimální přesah záplaty na neporušené ploše fólie 100 mm.

7.3.3. Montáž záchytného střešního systému

Na hotové  parozábranné  vrstvě  provede  certifikovaný  pracovník  montáž  kotvících  bodů 

záchytného  střešního  systému   -  např.  TopSafe  TSV-400-T,  který  je  vhodný  pro kotvení 

trapézových plechů a použití v záchytném systému s permanentním nerezovým lanem. Roznášecí 

103



DUO plechy kotvícího bodu TopSafe v projektovaném místě ukotvíme k horním vlnám trapézového 

plechu samovrtnými šrouby, které jsou součástí dodávky. Rozmístění záchytných bodů je zřejmá 

z převzaté  projektové  dokumentace  z výkresu  D-01-107.  Lano  bude  osazeno  až po kompletní 

montáži střešního pláště.

7.4. Položení desek tepelné izolace

Vnitřní  stěnu  atiky  a prostupující  sloupy,  opatřené  parozábrannou  PE  fólií,  zateplujeme 

minerálními  deskami  s kolmým  vláknem TF  Profi  o tloušťce  50 mm.  Desky  bodově  kotvíme 

do porobetonu,  případně  železobetonu,  zatloukacími  talířovými  hmoždinkami do předvrtaných 

otvorů v množství 4 - 6 ks/m2. Průměr předvrtaného otvoru odpovídá průměru hmoždinky, hloubka 

vrtání je o 10 mm větší než kotevní hloubka. Po vyvrtání se vyčistí vrt jedním až dvěma vytaženími 

vrtáku za chodu. Na horní povrch atiky přes roznášecí OSB desku tl. 18 mm stejným způsobem 

kotvíme spádové desky minerální plsti Isover T, tak aby byly obvodová a mezilehlá atika ve sklonu 

min. 5 % do přilehlého střešního úžlabí. Spádové desky obvodové atiky mají proměnnou tloušťku 

0- 30 mm  a šířku  410 mm,  spádové  desky  mezilehlé  atiky  jsou  proměnné  tloušťky  0- 30 mm 

a šířky 310 mm.  Horní povrch sloupů bude zateplen izolací o tl. 25 mm, aby výškově navazoval 

na obě atiky. Desky budou v následujícím kroku (7.6.1.) kotveny přes poplastovaný plech do nosné 

konstrukce. Položení spádových desek bude provedeno těsně před jejich kotvením.

V ploše střechy na vrstvu parozábrany klademe tepelně-izolační souvrství Isover SG Combi Roof, 

které se skládá ze dvou vrstev desek z minerální plsti Isover T-i tl. 2 x 30 mm a povrchové vrstvy 

z expandovaného  polystyrenu Isover  EPS 100 S tl. 120 mm.  Minerální  vlna  má funkci  požárně 

dělící a tepelně izolační, polystyren má funkci tepelně izolační a tvoří tuhou pochůzí vrstvu. Podél 

atiky a nad požárně dělícími příčkami vytváříme nehořlavé pásy v šířce 1,2 m na každou stranu 

od atiky  nebo  příčky  pod střechou.  Nehořlavý  pás  bude  vytvořen  tak,  že  v souvrství  bude 

expandovaný polystyren EPS 100 S nahrazen minerální izolací Isover S o stejné tloušťce. Celková 

tloušťka tepelně izolační vrstvy je 180 mm.

Desky se kladou vedle sebe na sraz a s vazbou tak, aby jejich delší strana byla kolmá na vlny 

trapézového plechu. Desky v nad sebou položených vrstvách se kladou se vzájemným posunem 

spár 200 mm v obou směrech. 

Spodních dvě vrstvy tepelné izolace z Isover T-i 2 x 30 mm budou k trapézovému plechu kotveny 

samovrtným  šroubem  s talířovou  podložkou.  Talířovou  podložku  zatluče  pracovník  svisle 

do tepelné izolaci v místě horní vlny trapézového plechu a následně jejím středem zavrtá šroub. 

Pokud jinak neurčí statik, je minimální počet kotev 2 ks na 1 m2, tj. 5 ks na jednu desku minerální 

izolace. 

Rozměr desek z minerální plsti i z expandovaného polystyrenu se dle potřeby upravují řezáním 

ruční  pilou  nebo  nožem  na tepelnou  izolaci.  Otvory  v ploše  desek  (např.  pro prostupy 



odvětrávacího  potrubí,  bezpečnostní  přepady  a nástavce  střešní  vpusti)  se  po vyměření 

a vyznačení vyříznou nožem na tepelnou izolaci. 

Podél obvodové i dělící  atiky ve směru spádu střechy budou položeny do protispádu spádové 

desky Isover SD z minerální plsti Isover T o šířce 650 mm, výšce 110 mm a délce 1,2 m . Tím je 

vytvořeno podél atiky rovné úžlabí, do nějž budou následně osazovány nástavce střešních vpustí 

s PVC přírubou HL65P. 

Podél  obvodové a mezilehlé  atiky kolmo na směr spádu střechy budou uloženy atikové klíny 

Isover AK 60 x 60 mm z minerální plsti Isover T, které zajistí plynulý přechod svislé a vodorovné 

hydroizolace. Podél horní hrany RWA klapek a technických zařízení , tj.  hrany která je nejblíže 

k hřebeni střechy, se pomocí dvouspádových desek  vytvoří tzv. rozháňky, které zabezpečují, že se 

srážková  voda  nebude  zadržovat  nad horní  hranou  RWA  klapek  a technických  zařízení. 

Dvouspádové desky budou vytvořeny kosým přířezem desek z minerální plsti Isover S.

Výsledná  rovinnost  povrchu  nesmí  přesáhnout  limitní  hodnotu  ± 5 mm/2 m.  Není-li  podmínka 

splněna, provede se jemné ruční přebroušení povrchu brusným hladítkem.

V místech osazení střešních vpustí  se provede kruhové vyříznutí  a vybroušení  tepelné izolace 

o průměru 360 mm a hloubce 20 mm tak,  aby výsledná výšková úroveň střešní vpusti  včetně 

napojení hydroizolačních manžet tvořila nejnižší místo na odvodňované části plochy střechy. 

Úlomky a prach se z pracovní plochy pravidelně odstraňují zametáním nebo vysáváním nejméně 

jednou denně na konci směny. 

Pozn.:  Tepelnou  izolaci  je  nutné  chránit  před srážkami.  Tepelná  izolace  bude  montována  tak 

rychle, aby byla co nejdříve po montáži zakryta hydroizolační fólií. Na konci směny, při přerušení 

prací  nebo  za deště  budou  volné  plochy  tepelné  izolace  dočasně  překryty  fóliemi  a přitíženy. 

Následnou montáž hydroizolační fólie lze provádět jen pokud vlhkost podkladu nepřekročí 25 % 

hmotnosti polystyrenu nebo 10 % hmotnosti minerální vlny. Je-li podklad vlhčí, musí být nejdříve 

vysušen.

7.5. Položení separační geotextilie

Geotextilie Fatratex-S o plošné hmotnosti 300 g/m2  plní ve střešním souvrství separační funkci. 

Expandovaný  polystyren  a měkčené  PVC,  jsou-li  v přímém  styku,  spolu  reagují  za postupné 

degradace  obou  materiálů.  Geotextilií  tedy  musí  být  důkladně  pokryty  veškeré  plochy  EPS. 

Geotextilie bude vytažena rovněž na atiku na OSB desku, aby bylo zamezeno tření hydroizolační 

fólie o desku.

Pásy  geotextilie  se  volně  pokládají  na vrstvu  tepelné  izolace  EPS  a v přesazích  o šířce 

50 - 100 mm se bodově svařují horkým vzduchem. Geotextilie bude dotažena k vnitřnímu povrchu 

zateplení atiky a k prostupujícím konstrukcím RWA klapek a technických zařízení, kde se zajistí 

přitlačením a přišroubováním poplastovaných plechů (viz. bod 7.6.1.).
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7.6. Montáž hydroizolační fólie

7.6.1. Montáž poplastovaných plechů

Na desky  minerální  izolace  na horním  povrchu  obvodové  i mezilehlé  atiky  upevníme 

poplastovaný tvarovaný  plech atikové  okapnice tak,  aby vodorovná hrana plechu přesahovala 

100 mm před nosnou konstrukci  atiky.  Tím je  zajištěno dodržení  minimálního předsazení  nosu 

okapnice  30 mm  před rovinu  finální  fasády.  Do předvrtaných  otvorů  v nosné  konstrukci  plech 

kotvíme šrouby do betonu s podložkou z poplastovaného plechu Viplanyl. Plech kotvíme „cik-cak“ 

po vzdálenosti 200 mm. Obvodovou horní hranu sloupů prostupujících střechou do úrovně atiky 

opatříme  L-profilem  poplastovaným  z vnější  strany.  Z důvodu  kotevní  konstrukce  pro reklamní 

panely  neprovádíme oplechování  celého  čela  sloupu.  Každý  profil  ukotvíme do sloupu  min.  2 

natloukacími hmoždinkami, vzdálenost hmoždinek je 150 - 250 mm. Do ocelové konstrukce plechy 

kotvíme samovrtnými šrouby. 

Poplastovanými L-profily opracujeme rovněž všechny svislé rohy a kouty na stycích atiky s na ní 

kolmou atikou nebo sloupem. Každý profil ukotvíme do nosné konstrukce min. 2 šrouby do betonu 

do předvrtaných otvorů s podložkou z poplastovaného plechu v roztečích 150 - 250 mm. 

Pro přechod  vodorovné  a svislé  hydroizolace  montujeme  podél  atik,  prostupujících  sloupů, 

konstrukcí RWA klapek a technických zařízení poplastované plechy. Rovněž montáží zabezpečíme 

polohu  okrajů  položené  geotextilie  a to  tak,  že  její  okraj  profilem  přitlačíme  je konstrukci 

a ukotvíme. Pro přechod vodorovné izolace na stěnu atiky a sloupy kotvíme tupoúhlé L-úhelníky 

poplastované z vnitřní  strany.  V místech změny sklonu střešní  roviny,  tj.  hřeben a úžlabí,  bude 

do trapézového plechu přikotven L-úhelník s rozevřením ramen 177°. L-úhelníky se kotví do atiky 

šrouby do betonu, ke střešnímu plášti šrouby s talířovou podložkou. Talířová podložka se kladivem 

zatluče přes poplastovaný plech do tepelné izolace a následně se do ní vložený šroub celou svou 

délkou  zavrtá  až  do trapézového  plechu.  Svislé  opracování  rámů  RWA klapek  a  technických 

zařízení se realizuje tmelícími lištami L-profilu, která vytváří souvislý  svařitelný podklad pro PVC 

fólii  až do výšky 160 mm nad střešní  plášť.  Tmelící  lišta L-profil  je  přišroubována samovrtnými 

šrouby  opatřenými  přítlačnými  poplastovanými  podložkami  Viplanyl  po vzdálenostech 

150 - 250 mm.

Pro zajištění  délkové  dilatace  necháváme  mezi  sousedními  profily  mezeru  2 - 3 mm,  kterou 

po celé  délce  přelepíme  separační  samolepicí  papírovou  páskou  o šířce  20 mm  a následně 

horkovzdušně přivaříme pásek hydroizolace Fatrafol 804 o šířce 80 mm. Na styku dvou na sebe 

kolmých plechů se konce obou plechů upraví skosením pod úhlem 45 ° a styk se upraví stejným 

způsobem jako dilatační napojení prvků.



7.6.2. Montáž střešních vtoků a bezpečnostních přepadů.

Před pokládkou hydroizolační fólie dokončíme montáž střešních vtoků a osadíme bezpečnostní 

přepady.

V místě  střešního  vtoku  se  do geotextilie  vyřízne  otvor  pro vsunutí  nástavce  střešní  vpusti. 

Nástavec je z PP s PVC přírubou, jenž musí být separována od polystyrenu. Nástavec střešní 

vpusti  se upraví na požadovanou délku 220 mm odříznutím ruční pilou a řezná hrana se zkosí 

pilníkem. Do střešní vpusti se vloží pryžový těsnící kroužek a osadí se nástavec tak, aby jeho horní 

příruba  ležela  na geotextilii  na snížené  tepelné  izolaci  a byla  nejnižším  místem  v přilehlé 

odvodňované  ploše.  Přírubu  přikotvíme  ve výrobcem  vyznačených  místech.  Kotevní  prvky 

nástavce jsou součástí balení.

Trubku  bezpečnostního  přepadu  vložíme  do vyvrtaného  otvoru  v atice  a přírubu  ukotvíme 

ve výrobcem  vyznačených  bodech  v horní  části  příruby  dvěma  zatloukacími  hmoždinkami 

do porobetonu,  resp.  betonu.  Spára  mezi  trubkou  a atikou  se  z fasádní  strany  vyplní 

polyuretanovým tmelem Fatrapur  125.  Tmelený povrch musí  být  čistý,  suchý,  zbavený prachu 

a mastnoty.  Znečištění  a mastnota snižuje přilnavost  tmelu k povrchu,  voda s čerstvým tmelem 

reaguje  za vzniku  oxidu  uhličitého,  jehož  přetlak  může  způsobit  vytlačení  tmelu  ze spáry. 

Po zaschnutí  je  již  tmel  vodotěsný  a s vodou  nereaguje.  Spodní  okraj  příruby  bude  následně 

na styku atiky a střešní roviny přitlačen a přikotven poplastovanými L - profily. Příruba pojistného 

přepadu je z PVC.

7.6.3. Montáž vodorovné izolace, vč. napojení na přírubu střešních vpustí

Pásy hydroizolační  fólie  rozbalujeme ve směru spádu střechy a volně pokládáme do výsledné 

polohy. Podél atik rovnoběžných se spádem střechy pokládáme v šíři 2,8 m tzv. poloviční pásy, 

které vytvoříme podélným rozříznutím pásu hydroizolace. Jednotlivé pásy fólie PVC se vzájemně 

přesahují o 100 mm. Sousední příčné přesahy pásů musí být vzájemně posunuty min. o 200 mm 

tak, aby nevznikal křížový styk. Roh horního pásu zaoblíme, neboť ostré rohy pásů jsou náročnější 

na provedení  kvalitního  svaru.  Rozměry  a prostupy  hydroizolační  fólií  podle  potřeby  upravíme 

řezáním, případně stříháním, avšak nikdy ne trháním. Rozvinuté role necháme volně položené aby 

se adaptovaly na teplotu prostředí a bylo omezeno vnitřní pnutí po spojení fólií. Dostatečná doba 

pro aklimatizaci  je  v závislosti  na teplotě  přibližně  10 - 30 min.  Při  teplém,  slunečném  počasí 

probíhá aklimatizace rychleji.

 Neuvede-li jinak statik, lze pro návrh počtu kotevních prvků a jejich rozteče vyjít z tabulky 4 a 

grafu  1.  Výška  střechy v nejvyšším místě  nad terénem je  méně než  8 m.  V pásu  šířky 2,8 m 

po obvodu atik, úžlabí a hřebene předpokládáme vyšší namáhání sáním větru a je nutné zajistit 

dostatečný počet  kotev v těchto exponovaných plochách.  Nejvyšší  účinek sání  předpokládáme 

v rozích,  vymezených  plošnými  rozměry  2,8 x 2,8 m,  sevřených  na sebe  kolmými  atikami 

Vzhledem  k nutnosti  provádět  kotvení  do horní  vlny  trapézových  plechů,  budou  pásy  kotveny 
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v přesahu  ve směru  spádu  střechy,  tj. kolmo  na směr  vln,  v roztečích  250 mm.  Podél  atik 

rovnoběžných se spádem střechy kotvíme poloviční pásy o šířce 650 mm v roztečích 250 mm, což 

odpovídá cca 7 kotvám na m2, a je tedy vyhovující pro rohový úsek. V pásu širokém 2,8 m kolem 

hřebene, úžlabí a atiky kolmé ke střešnímu spádu, kde jsou položeny celé pásy o šířce 1300 mm, 

provedeme kotvení i ve středu pásu a kotvy následně přeplátujeme přířezem hydroizolační fólie 

Fatrafol 810 o šířce 150 - 200 mm. Hydroizolační  fóĺie  o šířce 1300 mm uložené ve volné ploše 

střechy  kotvíme  v roztečích  250 mm.  Podél  prostupů  RWA  klapek  a technických  zařízení 

provedeme kotvení po roztečích 150 - 200 mm, kolem prostupů o malém průřezu (např. potrubí, 

střešní  vtok)  rozmístíme  v pravidelných  vzdálenostech  min. 3 kotevní  prvky,  jejichž  vzájemná 

vzdálenost nesmí být menší než 150 mm.

 

Tab. 4: Výtah z tabulky zjednodušené dimenzováni stabilizačních opatření u střech výšky do 30 m 

(Zdroj: Fatrafol 2012)



Graf 2:  Vzdálenosti kotvicích prvků pro různé šířky fólií ve vztahu k předepsané hustotě kotvení  (Zdroj: 

Fatrafol 2012)

Kotvení  provádíme  do trapézového  plechu  šrouby  s talířovou  podložkou pomocí  montážního 

automatu  EJOT ECOset  HTK.  Pro rychlé  plnění  montážního automatu  jsou  kotvící  prostředky 

dodávány v zásobnících po 25 kusech. Kotvení ve špatně přístupných místech se provádí ručně 

zatlučením talířové podložky a následným zavrtáním šroubu do jejího středu.  Kotevní  prvek se 

umisťuje  do přesahu  pásů  tak,  aby  byl  okraj  podložky  vzdálený  nejméně  10 mm  od okraje 

spodního i horního pásu. 

Pásy  před mechanickým  kotvením  přivaříme  k poplastovanému  plechu  úžlabí,  následně 

provedeme  mechanické  kotvení  pásů  ve směru  od úžlabí  směrem  k atikám  a hřebeni,  kde 

vodorovnou hydroizolaci ukončíme přivařením k poplastovaným profilům. Na hřebeni se musí fólie 

stýkat přesahem. 

Po montáži kotev po celé délce přesahu dvou pásů, svaříme k sobě fólie v přesahu natavením 

horkým  vzduchem  a následným  přitlačením,  takže  bodové  kotevní  prvky  jsou  překryty 

přesahovaným pásem. Svařování v ploše ploše se provádí svařovacím automatem Leiser. Špatně 

přístupné přesahy se svařují  ručně přístrojem  Leiser s přímou nebo úhlovou štěrbinovou hubicí 

a hned za hubicí se přitlačuje válečkem. Minimální šířka svaru je 30 mm. Horkovzdušná hubíce se 

pravidelně čistí nerezovým kartáčem.

Na vodorovná ramena poplastovaných plechů se hydroizolační fólie plnoplošně navaří přístrojem 

Leiser s úhlovou štěrbinovou hlavicí a přítlačným válečkem. Vodorovná fólie se nevytahuje na atiku 

ani prostupující konstukce, ale je ukončena ve vnitřním koutu poplastovaných L-úhelníků.

Opracování  střešní  vpusti  se provede vyříznutím kruhového otvoru do pokládané fólie v místě 

vpusti a následným celoplošným přivařením fólie k PVC přírubě nástavce střešní vpusti. Svařování 

se provádí přístrojem  Leiser s úhlovou štěrbinovou tryskou nebo tryskou na detaily a přítlačným 

válečkem. Viditelná spára mezi PVC přírubou nástavce střešní vpusti a fóliovou hydroizolací se po 

vychladnutí svaru a jeho kontrole zatmelí polyuretanovým tmelem  Fatrapur 125.

Potrubí  a sloupky záchytného systému v této fázi  neopracováváme,  do fólie  pouze vyřízneme 

otvor odpovídajícího rozměru. 

7.6.4. Montáž svislé hydroizolace, vč. napojení na přírubu bezpečnostního přepadu

Pásy  fólie  Fatrafol  810  budou  po celé  výšce  atiky,  tj.  od vodorovné  fasádní  hrany  atikové 

okapnice až po přesah 100 mm s vodorovnou izolací v ploše střechy, vzájemně napojovány pouze 

svislými svařovanými spoji s přesahem fólií 100 mm, tzn. takovými spoji které jsou rovnoběžné se 

spádem atiky. V horní části budou pásy celoplošně přivařeny k poplastovaným atikovým okapnicím 

a oplechování  čel  sloupů.  V podél  svislých  hran  rohů  a koutů  bude  okraj  hydroizolační  fólie 

celoplošně přivařen k připraveným poplastovaným profilům. Nakonec bude svislá fólie přivařena 
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na poplastovaný  plech  L-úhelníku  při patě  atiky  a napojena  přesahem  100 mm  k vodorovné 

hydroizolaci. 

Konstrukce RWA klapek a technických zařízení se opracovávají  celoplošným přivařením svislé 

fólie k tmelícím L-lištám a navařením přesahu min. 100 mm na vodorovnou izolaci. V horní části 

lišty se provede zatmelení spáry.

Napojení  na vodorovnou  hydroizolaci  v ploše  střechy  se v rohu  provádí  tzv.  kalhotovým 

opracováním, kdy je fólie po celé délce přesahu nastřižena a po položení přesahu do vodorovné 

polohy zůstává přesah rozevřen a část vodorovné izolace před rohem tedy není kryta přesahem 

svislé hydroizolace. Stejným způsobem opracujeme styk svislého koutu s rovinou atiky. Napojení 

na vodorovnou izolaci v ploše střechy v koutu se realizuje tzv. krabicovým opracováním, které se 

liší  od předchozího  vzájemným  přeložením  přesahů  v koutě  a vodorovná  hydroizolace  je  tedy 

v koutu  přeložena  dvěma  vrstvami  přesahů  svislé  hydroizolace.  Tento  způsob  opracování 

provedeme rovněž pro styk svislého rohu a atiky. Ve všech přesazích se fólie vzájemně spojují 

horkovzdušným svarem o minimální tloušťce 30 mm. 

Bezpečnostní přepad se fólií  opracuje tak, že do svislé hydroizolační fólie se vyřízne kruhový 

otvor  odpovídající  vnějšímu  průměru  bezpečnostního  přepadu,  tj. 110 mm.  Na PVC  přírubu 

bezpečnostního  přepadu  se plnoplošně  navaří  svislý  pás  hydroizolační  fólie  opatřený  otvorem 

a spoj se po vychladnutí a kontrole vyplní polyuretanovým tmelem Fatrapur 125.

Svařování  bude  prováděno  ručním přístrojem  Leiser s horkovzdušnou  přímou,  úhlovou  nebo 

detailovou  tryskou  a okamžitým  přitlačením  válečkem.  Pro opracování  plošek  se  používá 

silikonový váleček o šířce 28 mm nebo 40 mm, pro kouty mosazný přítlačný váleček široký 8 mm. 

Trysky se pravidelně očišťují nerezovým kartáčem.

7.6.5. Opracování detailů

Rohy,  kouty a nároží  na styku vodorovné a dvou svislých rovin byly v předcházejících krocích 

hrubě opracovány kalhotovým nebo krabicovým způsobem. 

Rohy na konstrukci najdeme např. na styku svislého rohu s atikou, kouty vznikají stykem svislého 

koutu se střešní rovinou. Finální  opracování  se prování celoplošným přivařením prefabrikované 

kuželové tvarovky. Tvarovku horkým vzduchem lehce nahřejeme, aby se lépe tvarovala, umístíme 

ji  na roh  nebo  do kouta  a přivaříme  ji  k lomovým  hranám  konstrukce.  Pro natavení  PVC  fólie 

a tvarovky  použijeme  přístroj  Leiser s úhlovou  štěrbinovou  hubicí.  Na rohovou  hranu  tvarovku 

přitlačujeme silikonovým válečkem, do koutové hrany ji vtlačujeme mosazným válečkem. Následně 

plnoplošně  přivaříme  tvarovku  ke všem  třem  styčným  stěnám  za přitlačování  silikonovým 

válečkem.

Pro izolaci nároží, která vznikají na styku svislého koutu a atiky nebo svislého rohu a střešního 

pláště, vč. svislých rohů na rámech RWA klapek a technických zařízení, se používá prefabrikovaná 



prostorová  tvarovka  vlnovec.  Její  zpracování  se  provádí  stejným  způsobem  jako  zpracování 

kužele.

Prostupující  potrubí  a kotevní  sloupky  záchytného  systému  opracujeme  navlečením  nahřáté 

tvarovky typu TWUT. Přírubu tvarovky přivaříme k hydroizolaci v ploše, spáru mezi opracovávaným 

prvkem a tvarovkou zatmelíme polyuretanovým tmelem a stáhneme nerezovým páskem. Není-li 

k dispozici tvarovka o vhodném rozměru, opracujeme prostupy manžetou z fólie Fatrafol 804, k níž 

následně  přivaříme svislý  pásek  z fólie  Fatrafol  804  o šířce  min.  150 mm.  Manžetu  vytvoříme 

vystřižením mezikruží z fólie, jehož vnější průměr má průměr cca 400 mm a rozměr otvoru je roven 

třetině až polovině průměru prostupujícího potrubí. Rohy přesahu svislého pásku nůžkami nebo 

nožem mírně zaoblíme, neboť ostré rohy je náročnější dokonale přivařit. 

Zaizolování kotevních prvků reklamních panelů provedeme z přířezů hydroizolační fólie,  kterou 

po nahřátí vytvarujeme natahováním a ohýbáním tak, aby co nejlépe obepínala konstrukci. Svislou 

část  tvarovky v přesahu svaříme a do horní  spáry na styku s konstrukcí  vtlačíme polyuretanový 

tmel. Vodorovnou přírubu přivaříme k hydroizolaci.

Podpěry  hromosvodu  osazujeme  ve vzdálenostech  daných  částí  projektové  dokumentace 

D-01-700 Silnoproudé instalace,  a přeplátujeme prefabrikovanou tvarovkou, kterou v plné ploše 

přesahu s vodorovnou hydroizolací horkovzdušně přivaříme. Rozteče podpěr nesmí přesáhnout 

1 m.

Všechny detaily opracováváme ručním přístrojem Leiser a silikonovým nebo měděným přítlačným 

válečkem.  Silikonový  váleček  používáme  pro přitačení  fólie  v ploškách,  v koutech  používáme 

měděný přítlačný váleček.

Vizuálně a zkušební  jehlou zkontrolujeme kvalitu  všech svarů  detailu  a provedeme případnou 

opravu. 

Pozn.:  Není-li  ve výše  popsaných  případech  (7.6.3.,  7.6.4.,  7.6.5.)  provedeno  dokonalé 

celoplošné  přivaření  fólie  k poplastovanému  prvku  nebo  přírubě,  je  nutné  alespoň  dodržení 

minimální šířky souvislého svaru 30 mm, jinak je spoj nutné opravit. Minimální šířku svaru 30 mm 

je nezbytné dodržet vždy. 

Případná oprava se provádí rozšířením nedovařeného svaru kontrolní jehlou tak, aby bylo možné 

do spoje vsunout horkovzdušnou trysku a opětovným svařením spoje. Po vychladnutí se provede 

opětovná kontrola kvality svaru.  Druhou možností,  jak opravit  nedovařený svar je  přeplátování 

problematického spoje z přířezu fólie Fatrafol 804, pokud je třeba přířez tvarovat, nebo Fatrafol 

810  pro opravu  chybného  svaru  v ploše.  Šířka  přeplátování  je  50 - 100 mm  na každou  stranu 

od spáry  a plát  je  celoplošně  přivařen  k podkladním fóliím.  Okraje  přířezu  se  zaoblí  z důvodu 

snazšího a kvalitnějšího přivaření.
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Případná  oprava  protržené  nebo  proříznuté  fólie  se  prování  vystřižením  záplaty,  která 

neporušenou část fólie přesahuje o min. 100 mm. Záplata se po obvodu přivaří v šířce svaru min. 

30 mm a následně provedeme kontrolu svaru. Pro záplatu v ploše používáme fólii Fatrafol 810. 

Potřebná  doba  pro vychladnutí  svaru  je  přibližně  1 h.  Po uplynutí  této  doby  má  již  svar 

konstrukční únosnost.

7.6.6. Pojistná hydroizolační zálivka

Všechny  detaily  ošetřeny  ve spárách  pojistnou  střešní  zálivkovou  hmotou  Z - 01.  Dle  normy 

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení se u střech se sklonem menším než 3 % 

předpokládá vznikání kaluží, které však nesmějí být hlubší než 10 mm. Vzhledem k malému sklonu 

střechy 2,5 %,  tedy  předpokládáme vznik  kaluží  a musíme  tedy  ošetřit  rovněž  všechny  svary 

v ploše pojistnou zálivkou. Pojistná střešní zálivka Z - 01 se aplikuje pomocí PE lahve s výtokovou 

trubičkou  ve víčku.  Pro ošetření  vodorovných  svarů  používáme  výtokovou  trubičku  o průměru 

3 mm, pro ošetření svislých svarů 1 mm. Lahev se plní z řádně promíchané plechovky o objemu 

2,5 l,  ve  které  je  zálivka  dodávána.  Aplikovaná  zálivka  zasychá  přibližně  2 h.  Zálivka  musí 

při stlačení  lahve  snadno  vytékat,  avšak  nesmí  se  rozlévat.  K případnému ředění  se  používá 

ředidlo L - 494. Ředění provádí poučená osoba mimo dosah PVC izolace, aby nedošlo k jejímu 

poškození.

Pozn.:  Polyuretanový  čerstvý  tmel,  pojistná  zálivková  hmota,  rozpouštědlo  a jejich  páry  jsou 

vysoce  hořlavé!  Polyuretanový  tmel  je  hořlavina  I. třídy,  zálivková  hmota  a rozpouštědlo  jsou 

hořlavinami III. třídy! Je přísně zakázáno kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm na střešním 

plášti a v 5 m okruhu od hořlavých materiálů, včetně PE, PVC, EPS a dalších materiálů!

8. Jakost a kontrola kvality

8.1 Vstupní

• Kontrola kompletnosti, technického řešení a platnosti projektové dokumentace

• Kontrola dokončenosti, únosnosti, stability a dokončenosti vybudovaných konstrukcí

• Kontrola kapacity a technického stavu zařízení staveniště

• Kontrola zabezpečení staveniště a pracoviště

• Kontrola jakosti a množství materiálů

• Kontrola technického stavu strojního vybavení a způsobilosti pracovníků



8.2 Mezioperační

• Kontrola  skladování  materiálu,  kontrola  nepoškozenosti  materiálu  manipulací  nebo 

skladováním

• Kontrola klimatických podmínek

• Kontrola dodržování technologických postupů, provádění detailů

• Kontrola nepoškozenosti vrstev před zakrytím

• Kontrola osazení a kotvení prostupujících konstrukcí

8.3 Výstupní

• Vizuální  prohlídka  celého  pláště  se  zaměřením  na detaily  a prostupující  konstrukce, 

vytipování možných netěsností

• Ověření těsnosti vytipovaných míst vakuovou zkouškou

Podrobnější popis kontrol montáže střešního pláště a souvisejících střešních prvků je zpracován 

v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro montáž střešního pláště

9. BOZP

Na staveništi budou veškeré činnosti probíhat v souladu s platnou legislativou České republiky, 

zejména s následujícími předpisy:

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce

• Zákon 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) ve znění pozdějších předpisů

• Nařízení vlády 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích

• Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Všichni pracovníci budou proškoleni o BOZP, technologickém procesu, souběžných činnostech 

jiných  pracovních  čet  a provozních  podmínkách  na staveništi.  Pracoviště  bude  zajištěno  prvky 

kolektivní  ochrany  (lešení,  zábradlí,  záchytné  sítě).  Pracovníci  budou  vybaveni  osobními 

ochrannými  prostředky,  které  jsou  povinni  používat.  Práci  mohou vykonávat  pouze  pracovníci 

s požadovanou odbornou a zdravotní způsobilostí.
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Podrobněji je téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracováno v kapitole Rizika a návrh 

opatření při montáži střešního pláště.

10. Ekologie a vliv na životní prostředí

Lokalita leží  mimo ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma lesa, chráněné krajinné 

území  a záplavové  území.  Výstavba  obchodního  centra  a souvisejících  objektů  je  v souladu 

s územním plánem města.

Stavební pozemek leží na okraji sídliště, pracovní doba je tedy omezena nočním klidem v době 

od 22:00  do 6:00.  Okolí  nesmí  být  během výstavby nadměrně  vystavováno  negativním vlivům 

výstavby. Všechny stroje a nástroje použité na stavbě budou v řádném technickém stavu, aby se 

zamezilo úniku olejů a ropných látek a nadměrnému hluku.  V období sucha, budou staveništní 

plochy lehce skrápěny vodou,  aby se zamezilo přílišné prašnosti.  Před výjezdem ze staveniště 

se stroje  a dopravní  prostředky  musí  očistit.  Případné  znečištění  místní  komunikace  bude 

neprodleně odstraněno. Veškeré odpady vznikající na staveništi budou odváženy na skládku nebo 

k recyklaci.

Na staveništi bude umístěn kontejner pro stavební odpad a pytle na tříděný a komunální odpad. 

S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí  381/2001  Sb.,  která  stanovuje  Katalog  odpadů.  Vratné  obaly  a palety  budou  zpětně 

vykoupeny.

Tab. 5: Zatřízení vzniklých odpadů dle katalogu odpadů:

Kód 

odpadu

O/N Způsob 

likvidace odpadu

07 02 13 Plastový odpad O recyklace, 

spálení

08 04 10 Jiná  odpadní  lepidla  a  těsnicí  materiály  neuvedené 

pod číslem 08 04 09

O odborná 

likvidace

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace, 

spálení

15 01 02 Plastové obaly O recyklace, 

spálení

15 01 04 Kovové obaly O recyklace

15 01 06 Směsné obaly O spálení, 

skládkování

17 01 01 Beton O recyklace



17 01 07 Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel,  tašek  a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

O recyklace, 

skládkování

17 02 01 Dřevo O spálení

17 06 04 Izolační  materiály  neuvedené  pod  čísly  17 06 01 

a 17 06 03

O spálení, 

skládkování

17 04 05 Železo a ocel O recyklace

17 04 07 Směsné kovy O recyklace

17 09 04 Směsné  stavební  a  demoliční  odpady  neuvedené  pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

O skládkování

19 12 04 Plasty a kaučuk O recyklace, 

spálení

20 01 11 Textilní materiály O spálení

20 01 13 Rozpouštědla N odborná 

likvidace
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Vstupní kontrola

1. Kontrola projektové dokumentace

Projektová  dokumentace  pro realizaci  lehké  střechy  musí  být  kompletní,  odsouhlasená 

investorem,  projektantem  a statikem.  Kontrola  proběhne  jednorázově  stavbyvedoucím 

subdodavatele  za účasti  hlavního  stavbyvedoucího,  případně  technického  dozoru  investora, 

projektanta  a statika.  Předání  proběhne  mezi  hlavním  dodavatelem  stavby  a subdodavatelem. 

O předání  a převzetí  části  projektové  dokumentace  bude  sepsán  protokol,  který  bude  vložen 

do stavebního deníku, a zápis do stavebního deníku.

Předpis: Zákon 183/2006 Sb., vyhláška 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.

2. Kontrola zařízení staveniště a pracoviště

Kontroluje  se  kapacita  a technický  stav  zařízení  staveniště,  zejména staveništní  komunikace, 

zpevněné  plochy  skládek,  uzamykatelné  sklady  a sklad  hořlavin,  sociální  a hygienické  buňky, 

osvětlení,  přípojky  energií  a konstrukce  kolektivní  ochrany.  Kontroluje  se  šířka,  minimální 

poloměry,  odvodnění,  únosnost  a rovinnost  staveništní  komunikace  a výjezdu  ze staveniště. 

Kontrolují  se  rozměry,  únosnost,  rovinnost  a odvodnění  skládek,  dále  kapacita,  vybavení 

a zabezpečení uzamykatelných skladů a sociálních a hygienických buněk. Staveništní buňky musí 

být řádně založeny betonových blocích na únosném podkladu a odborně napojeny na staveništní 

přípojky – prokázáno revizí. Přístup k buňkám musí být po zpevněných bezpečných komunikacích. 

Komunikace k buňkám, které tvoří  druhé podlaží musí být vybaveny zábradlím. Technický stav 

lešení a záchytných sítí se zkontroluje vizuální prohlídkou a dokladem o odborné montáži. Kontrolu 

zařízení  staveniště  a pracoviště  provede  před zahájením  prací  stavbyvedoucí  subdodavatele 

za přítomnosti  hlavního  stavbyvedoucího,  koordinátora  bezpečnosti  a technického  dozoru 

investora. Jako podklady pro kontrolu slouží projekt zařízení staveniště, dokumentace skutečného 

provedení  zařízení  staveniště  a protokoly  o provedených  zkouškách  únosnosti  a míry  zhutnění 

komunikací a skladovacích ploch, protokoly o revizích staveništních přípojek, protokoly o předání 

odborně smontovaných a připojených staveništních buňkách a prvcích kolektivní ochrany. 

O kontrole bude proveden zápis  do stavebního deníku a sepsán protokol  o předání  a převzetí 

pracoviště a části zařízení staveniště, který bude přílohou stavebního deníku.

Předpis: Nařízení vlády 591/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 Sb, projektová dokumentace
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3. Kontrola strojního vybavení

Kontroluje  se  řádný  technický  stav  strojů,  manipulačních  prostředků,  elektrického  a ručního 

nářadí.  U manipulačních  prostředků  musí  být  zkontrolována  únosnost  zařízení.  Jednorázově 

před zahájením  prací  se  zkontroluje  platnost  revizí  a technického  stavu,  kterou  provede 

stavbyvedoucí za přítomnosti obsluhy strojů a manipulačních prostředků, případně za přítomnosti 

servisního  technika.  U elektrických  nástrojů  provádí  stavbyvedoucí,  případně  mistr,  kontrolu 

platnosti dokumentů o revizi a vizuálně zkontroluje nepoškozenost přístrojů a napájecích kabelů. 

Ruční  nářadí  musí  být  nepoškozené  a v dostatečném  počtu.  Kopie  dokladů  o revizích  budou 

přílohou stavebního deníku. 

Předpis: Technické listy a manuály od výrobce, nařízení vlády 378/2001 Sb

4. Kontrola způsobilosti pracovníků

Stavbyvedoucí zkontroluje jednorázově před zahájením prací odbornou způsobilost pracovníků, 

případně  je-li  vyžadována  zdravotní  způsobilost  (práce  ve výškách,  obsluha  autojeřábu). 

Stavbyvedoucí  zajistí  před zahájením  prací  proškolení  všech  pracovníků  o technologii 

prováděných prací, provozně-dopravním a požárním řádu na staveništi, plánem BOZP a hrozícími 

riziky.  Dále  budou  pracovníci  vybaveni  OOPP a poučeni  o jejich  používání.  Porozumění  všem 

předloženým  informacím, zavázání se k plnění technologických postupů a povinností vyplývajících 

z řádů a obdržení OOPP stvrdí pracovníci podpisem. Obsah školení s přiloženou listinou budou 

přílohou  stavebního  deníku.  Do stavebního  deníku  se  provede  zápis  o školení  a vybavení 

pracovníků OOPP.

Předpis: Zákon 262/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb., vyhláška ministerstva stavebnictví 77/1965 

Sb.

5. Kontrola předcházející etapy

Vybudované  konstrukce  musí  být  únosné  a stabilní.  Železobetonová  konstrukce  musí  být 

kompletní již před započetím montáže trapézových plechů. Zděné stěny musí být dokončovány 

v předstihu před pracovní četou, která provádí montáž parozábrany.

Zkontroluje se přesnost osazení železobetonových krokví, ztužidel, štítových trámů a atikových 

panelů a přesnost vyzdění atiky.

Půdorysná  úhlová  odchylka  osy  prutového  prvku  je  limitována  hodnotou  ± 5 mm,  půdorysná 

odchylka  osazení  nesmí  přesáhnout  ± 12 mm.  Výšková  odchylka  nesmí  přesáhnout  ± 5 mm. 

Odchylka  atikových  panelů  od svislice  je omezena  ± h/200,  tj. ± 10 mm  pro obvodovou  atiku, 

± 5 mm pro dělící  atiku.   Nejvyšší  dovolená odchylka od svislice je  pro zděné obvodové stěny 



± 20 mm  na výšku  stěny,  pro sloupy  30 mm.  Požadavek  na rovinnost  stěn  je  dán  hodnotami 

± 10 mm/1 m a ± 50 mm/10 m.

Kontrolu provede před započetím prací stavbyvedoucí za přítomnosti hlavního stavbyvedoucího 

a technického dozoru investora a výsledek kontroly bude zapsán do stavebního deníku. Výsledek 

kontroly  bude  sepsán  do protokolu  o předání  a převzetí  pracoviště  a zapsáno  do stavebního 

deníku.

Předpis: ČSN EN 1996-2, ČSN 73 0210-1, projektová dokumentace, technologický postup

6. Kontrola materiálů

Při každé  dodávce  provede  stavbyvedoucí,  případně  mistr,  kontrolu  druhu,  kvality  a množství 

dodávaného materiálu. Porovná se shoda objednacího a dodacího listu, zkontroluje identifikační 

štítek  materiálu  s označením shody CE,  neporušenost  původního  obalu  a případné  poškození 

materiálu. V případě nesouladu s objednacím listem nebo v případě poškození materiálu nebude 

dodávka převzata. Objednací a dodací listy budou vloženy do stavebního deníku.

Předpis: Nařízení vlády 163/2002 Sb., výpis materiálů

Mezioperační kontrola

7. Kontrola strojního vybavení

Denně prohlédne obsluha stroje funkčnost a nepoškozenost strojů a manipulačních prostředků 

a stav  provozních  kapalin.  Nejméně  jednou  týdně  provede  obsluha  podrobnou  prohlídku 

přiděleného stroje, za případné přítomnosti servisního technika. Vazači musí vždy před zahájením 

směny  důkladně  zkontrolovat  stav  vázacích  prostředků  autojeřábu  a během  činnosti  sledovat 

případné poškození.  Denně při vydávání  elektrických a ručních nářadí  vizuálně kontroluje mistr 

nepoškozenost nářadí a napájecích kabelů elektrického nářadí. Případná poškození se musí hlásit 

a evidovat, poškození velké mechanizace bude zapsáno do stavebního deníku.

Předpis: Technické listy a manuály od výrobce, nařízení vlády 378/2001 Sb

8. Kontrola pracovníků a BOZP

Za dodržování  zásad BOZP, požárního a dopravně provozního řádu a řádné používání  OOPP 

a prvků kolektivní ochrany je odpovědný přímý nadřízený pracovníků a koordinátor bezpečnosti. 

Pracovníci byli srozuměni se zásadami BOZP a zavázali se k jejich plnění. Případná pochybení je 

nutné řešit okamžitě ústním napomenutím nebo, v případě nezjednání nápravy nebo při vážném 
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porušení  předpisů,  vykázáním z pracoviště.  Kontrola je  prováděna vizuálně,  kontrolní  osoba je 

oprávněna  žádat  od pracovníka  dechovou  zkoušku  na prověření  přítomnosti  alkoholu  v krvi. 

Na stavbě bude vedena kniha kontrol BOZP a kniha úrazů.

Předpis: Plán BOZP, zákon 262/2006 Sb.,  zákon 309/2006 Sb.,  nařízení vlády 591/2006 Sb., 

nařízení vlády 362/2005 Sb, nařízení vlády 201/2010 Sb., zákon České národní rady 133/1985 Sb.

9. Kontrola klimatických podmínek

Kontroluje  se,  zda  klimatické  podmínky  odpovídají  požadavkům  technologického  postupu 

a požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Průměrná denní teplota je dána průměrem 

ze čtyř  měření  a to  v 7 hodin,  ve 14 hodin  a dvakrát  započítanou  hodnotou  naměřenou 

ve 21 hodin. Dále se hodnotí rychlost větru, srážky, bouřka, viditelnost, případně námraza a další. 

Klimatické podmínky denně zapisuje stavbyvedoucí do stavebního deníku. V případě nepříznivých 

podmínek rozhoduje o přerušení prací.

Předpis: Vyhláška 194/2007 Sb., technologický postup

10. Kontrola materiálů před zabudováním

Stavbyvedoucí  nebo  mistr  vizuálně  kontroluje  zda  způsob  skladování  materiálů,  odpovídá 

požadavkům technologického předpisu nebo výrobce. Před zabudováním materiálu do konstrukce 

se zkontroluje, zda materiál nebyl skladováním nebo manipulací poškozen. Poškozený materiál 

nebude použit. Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. Průběžně bude pořizována 

foto dokumentace.

Předpis: Technologický postup, technický a bezpečnostní list od výrobce

11. Montáž trapézových plechů

Kontroluje se dodržení technologického postupu a projektové dokumentace, zejména skladebné 

šířky trapézových plechů na obou jeho koncích a tím i rovnoběžnost hran plechů, dodržení úložné 

délky na krokvích, provedení prostupů, dodržení předepsaného počtu určených kotevních prvků 

a jejich  dotažení.  Trapézové  plechy nesmí  být  nadměrným zatížením deformovány,  nesmí  mít 

porušenou  povrchovou  úpravu  –  případné  lokální  vrypy  se  opraví  lakem s vysokým obsahem 

zinku.  Dále  se  kontroluje  nepoškozenost,  umístění  a kotvení  profilů  (lemující,  hřebenový,...) 

a kotevních  plechů.  Kontrola  skladebné  šířky  se  provádí  vizuálně  za pomoci  kontrolních  bodů 

vyznačených na krokví,  případně měřením pásmem. Kontrolu provádí průběžně mistr, případně 

stavbyvedoucí, před zakrytím ucelené části stavbyvedoucí. Průběžně se pořizuje fotodokumentaci 



prací  a denní  zápisy  do stavebního  deníku.  Výsledek  kontroly  a souhlas  se  zakrytím  budou 

zapsány do stavebního deníku.

Předpis: Technologický postup, projektová dokumentace, kotevní plán, technický list od výrobce

12. Osazení střešních vtoků

Mistr, případně stavbyvedoucí bude průběžně kontrolovat osazení střešních vtoků a jejich kotvení 

ke kotevním  plechům na trapézovém  plechu.  Kontroluje  se  zejména  přesnost  polohy  tak,  aby 

spojnice  vtoků  ležela  v budoucího  linii  úžlabí  a počet  a typ  kotevních  prvků.  Stavbyvedoucí 

provede záznam o kontrole do stavebního deníku. Průběžně se provádí fotodokumentace.

Předpis: Technologický postup, projektová dokumentace, technický list, montážní návod výrobce, 

ČSN 73 1901, ČSN 75 6760

13. Jádrové vrty pro osazení bezpečnostních přepadů

Mistr,  případně  stavbyvedoucí  zkontroluje  přesnost  značek  v atice  pro jádrové  vrty,  průběžně 

bude kontrolovat průměr otvoru, přesnost polohy a úhel vrtání. 

Stavbyvedoucí za případné přítomnosti technického dozoru investora  provede záznam o kontrole 

do stavebního deníku. Je prováděna fotodokumentace.

Předpis: Technologický postup, projektová dokumentace, technický list a montážní návod výrobce 

bezpečnostního přepadu

14. Montáž parozábrany

Mistr,  případně  stavbyvedoucí  průběžně  kontroluje  dodržení  technologického  předpisu 

pro provádění parozábrany, především souvislou pokládku v ploše a vytažení na atiku, parotěsné 

slepení  spojů butylkaučukovou páskou po celé délce spoje,  dodržení  doporučené šíře přesahu 

100 mm  (minimálně  50 mm),  parotěsné  napojení  střešních  vpustí,  bezpečnostního  přepadu 

a dalších  detailů,  nepoškozenost  parotěsné  fólie  a její  zabezpečení  proti  větru.  Provádí  se 

fotodokumentace  pokládky  a detailů.  Průběh  pokládky  a provedené  kontroly  jsou  zapsány 

stavbyvedoucím  do stavebního  deníku.  Před zakrytím  ucelené  části  provede  stavbyvedoucí 

kontrolu  a, po odstranění  případných  vad,  souhlas  se  zakrytím   zapíše  do stavebního  deníku. 

Průběžně nebo před zakrytím provádí kontrolu technický dozor investora.

Předpis:  Technologický  postup,  projektová  dokumentace,  montážní  předpis  výrobce,  ČSN 73 

1901
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15. Montáž záchytného střešního systému

Záchytný střešní  systém bude montován certifikovanou osobou,  která vydá doklad o odborné 

montáži. Stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora provede kontrolu při předání 

záchytných  prvků.  Bude  kontrolováno  rozmístění  prvků  záchytného  systému  na  střeše  podle 

projektové dokumentace, počet a typ kotevních šroubů a jejich plné dotažení. O kontrole a předání 

systému bude sepsán zápis do stavebního deníku.

Předpis: Technologický postup, projektová dokumentace, montážní návod výrobce, technický list, 

ČSN 73 1901

16. Montáž tepelné izolace

Kontroluje se dodržení skladby tepelných desek dle technologického předpisu, vzájemný posun 

spár  o min. 200 mm  v obou směrech ve vrstvách položených nad sebou,  vytvoření  nehořlavých 

pásů  z minerální  izolace  nad požárními  stěnami  a dodržení  šířky  nehořlavých  pásů.  Odchylka 

rovinnosti již není výslovně dána normou, avšak dle doporučení výrobce hydroizolační fólie má být 

dodržena rovinnost ± 5 mm/2 m. Odchylky rovinnosti je potřeba upravit přebroušením. Desky se 

kladou na sraz na vazbu, přípustná je mezera mezi deskami do šířky 5 mm. Bude dbáno na co 

nejmenší prořez desek a těsné opracování prostupujících konstrukcí. Spodní dvě vrstvy minerální 

izolace střešního pláště a minerální izolace zateplení atiky jsou mechanicky kotveny do podkladní 

nosné konstrukce předepsaným druhem a počtem kotev. Kotvení v ploše se provádí předepsanými 

prvky do horních vln trapézového plechu. Dále se kontroluje instalace rozháněk, spádových klínů 

a spádových desek. 

Sklon  střešní  roviny  je  dán  sklonem nosných  železobetonových  krokví.  V případě,  že  vlivem 

odchylek v nosné konstrukci je sklon menší než normou doporučený minimální sklon 2 %, budou 

položeny spádové desky z tepelné izolace, které sklon korigují.

Desky tepelné izolace budou z důvodu ochrany před deštěm co nejdříve po položení zakrývány 

hydroizolací, odkryté menší plochy budou dočasně překryty plachtou a přitíženy. Tepelná izolace 

z expandovaného  polystyrenu  nesmí  mít  při montáži  hydroizolace  větší  vlhkost  než  25 % 

hmotnosti, z minerální izolace než 10 % hmotnosti.

Kontrolu  provádí  průběžně  mistr  vizuálně  a měřením,  případně  stavbyvedoucí.  Průběžně  se 

pořizuje  fotodokumentace  a denní  zápisy  do stavebního  deníku.  Před zakrytím  ploch  tepelné 

izolace geotextilií provede kontrolu stavbyvedoucí. Průběžně nebo před zakrytím provádí kontrolu 

technický dozor investora.  Do stavebního deníku se značí denní  zápisy a souhlas se zakrytím. 

Průběžně se pořizuje fotodokumentace.



Předpis:  Technologický  postup,  projektová  dokumentace,  technický  list,  montážní  předpis 

výrobce, ČSN 73 1901

17. Montáž geotextilie

Mistr, případně stavbyvedoucí průběžně kontrolují dodržení postupů v technologickém předpisu, 

zejména důkladné překrytí  všech ploch  z expandovaného polystyrenu s důrazem na provedení 

detailů,  dodržení doporučeného přesahu geotextilií  100 mm (minimální  přesah 50 mm), bodové 

svaření pásů horkým vzduchem v přesahu a zajištění proti stržení větrem dočasným přitížením, 

montáží  obvodových  úchytných  prvků  z poplastovaného  plechu  a průběžným  zakrýváním 

hydroizolační fólií. 

Kontrolu  provádí  průběžně  mistr  vizuálně  a měřením  (přesah),  případně  stavbyvedoucí 

a průběžně  se  pořizuje  fotodokumentace.  Před zakrytím  plochy  hydroizolací  provede  kontrolu 

stavbyvedoucí. Do stavebního deníku se značí denní zápisy a souhlas se zakrytím. 

Předpis:  Technologický  postup,  projektová  dokumentace,  technický  list  a montážní  předpis 

výrobce, ČSN 73 1901

18. Osazení nástavců střešních vtoků

Mistr, případně stavbyvedoucí bude průběžně kontrolovat přesné vyměření a zkrácení nástavce 

na potřebnou  délku,  úprava  řezu  pilníkem,  vodotěsné  osazení  nástavce  do vtoku  s použitím 

břitového  těsnění,  výšková  úroveň  horní  hrany nástavce  a počet  a typ  kotevních  prvků.  Horní 

hrana  nástavce  má  být  přibližně  o 20 mm  níže  než  přilehlá  plocha  střechy.  Stavbyvedoucí 

za případné přítomnosti technického dozoru investora provede záznam o kontrole do stavebního 

deníku. Provádí se fotodokumentace.

Předpis: Technologický postup, projektová dokumentace, technický list, montážní návod výrobce, 

ČSN 73 1901, ČSN 75 6760

19. Montáž bezpečnostních přepadů

Mistr,  případně  stavbyvedoucí  bude  kontrolovat  umístění,  počet  a typ  kotevních  prostředků 

a utěsnění přepadu tmelem v otvoru v atice.

Stavbyvedoucí za případné přítomnosti technického dozoru investora  provede záznam o kontrole 

do stavebního deníku. Pořizuje se fotodokumentace.

Předpis: Technologický postup, projektová dokumentace, technický list, montážní návod výrobce, 

ČSN 73 1901
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20. Montáž kašírovaných profilů

Mistr,  případně stavbyvedoucí  kontroluje  umístění  daného  typu poplastovaného  profilu  a jeho 

kotvení  předepsanými  kotevními  prostředky.  Kontrolují  se  rozteče  kotevních  prvků,  případně 

u širších  profilů  rozmístění  kotev  „cik-cak“.  Pozornost  je  třeba  věnovat  podélnému napojování 

profilů, které se provádí s dilatací a přeplátováním fólií PVC, a napojení dvou pravoúhlých plechů. 

Před přivařením hydroizolace provede kontrolu stavbyvedoucí. Do stavebního deníku se zapisují 

denní zápisy a souhlas se zakrytím. Průběžně se pořizuje fotodokumentace.

Předpis:  Technologický  postup,  projektová  dokumentace,  montážní  předpis  výrobce,  ČSN 73 

3610

21. Montáž hydroizolace

Mistr,  případně  stavbyvedoucí  průběžně  kontroluje  dodržení  minimální  šíře  přesahu  100 mm, 

předepsané  vzdálenosti  kotev,  minimální  šířku  svaru  30 mm,  kvalitu  svaření  a zaválečkování 

v přesahu,  čistotu  a neporušenost  hydroizolačních  pásů.  Směr  pokládání  pásů  je  rovnoběžný 

se spádem  střechy.  Příčné  přesahy  pásů  musí  být  vůči  sobě  posunuty  o min.  200 mm,  aby 

nevznikl  křížový  spoj.  Kontroly  provádí  vizuálně  a měřením pásmem nebo  skládacím metrem, 

kvalitu  svaru  navíc  kontroluje  tažením zkušební  jehly  v přesahu  podél  svaru.  Pronikne-li  jehla 

částečně  do svaru,  svar  nevyhovuje  a je  nutné jej  opravit.  Vruby v hydroizolaci  jsou  přípustné 

pouze  v omezené  míře  a do hloubky  do 10 % tloušťky  hydroizolace.  Větší  vruby  nebo  plošná 

oslabení  je nutné přeplátovat  nebo upravit  hydroizolační  zálivkou.  Dále  se  kontroluje  navaření 

na poplastované plechy, vytažení hydroizolace na atiku, napojení na střešní vpusti, bezpečnostní 

přepady a prostupující konstrukce a opracování koutů a nároží prostorovými tvarovkami. Zvýšenou 

pozornost rovněž vyžaduje kontrola tzv. T-spojů. 

Po vizuální  kontrole  a kontrole  jehlou  se  provede  aplikace  pojistné  hydroizolační  zálivky. 

A vizuálně se kontroluje konzistence zálivkové hmoty, přesnost aplikace a šířka zalití. Zálivka musí 

při stlačení aplikační lahvičky snadno vytékat, ale nesmí se rozlévat. Tloušťka zalití vodorovných 

spojů je 3 mm. Po aplikaci zálivky již není zkouška jehlou proveditelná bez jejího poškození.

Do stavebního deníku se zaznamenávají denní zápisy a výsledky kontrol ucelených částí plochy, 

které provádí  stavbyvedoucí  a mistr  za přítomnosti  technického dozoru investora.  Průběžně se 

pořizuje fotodokumentace.

Předpis: Technologický postup, projektová dokumentace, montážní předpis výrobce, kotevní plán, 

ČSN 73 1901, ČSN P 73 0606



22. Montáž držáků hromosvodu

Mistrem,  stavbyvedoucím  a technickým  dozorem  investora  bude  kontrolováno  dodržení 

předepsané polohy, vzájemných vzdáleností držáků hromosvodu a řádné uchycení k hydroizolační 

fólii jeho přeplátováním a přivařením přeplátování po celém obvodu. Šířka svaru nesmí být menší 

než 30 mm. Kvalita svaru se prověřuje vizuálně a tažením zkušební jehly v přesahu. Pořizuje se 

fotodokumentace.

Předpis: Technologický postup, projektová dokumentace, montážní předpis výrobce

Výstupní kontrola

23. Prohlídka střechy

Hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí a technický dozor investora prohlédnou celý střešní plášť, 

zkontrolují případné vrypy v ploše, vizuálně zkontrolují kvalitu provedení svarů a pojistné zálivky 

a vytipují místa pro provedení vakuové zkoušky. Případné kaluže na střeše nesmí být hlubší než 

10 mm.  Kaluže  vzniklé  v důsledku  špatně  vyrovnaného  podkladu  nejsou  přijatelné.  Prohlídku 

provede hlavní  stavbyvedoucí,  stavbyvedoucí  a technický  dozor  investora.  O vizuální  prohlídce 

bude proveden zápis do stavebního deníku. Je prováděna fotodokumentace.

Předpis: Projektová dokumentace, ČSN 73 1901, ČSN P 73 0606

24. Vakuová (bublinková) zkouška

Za přítomnosti hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucího a technického dozoru investora bude 

na vytipovaných  místech  provedena  bublinková  zkouška.  Zkoušený  spoj  se  navlhčí  vodou  se 

saponátem, na spoj se přitlačí průhledný zvon napojený na vývěvu a vytvoří se podtlak 0,02 MPa, 

který by měl být po dobu 10 sekund konstantní. Oslabený spoj se projeví poklesem tlaku ve zvonu 

a tvorbou  bublinek  v netěsném  místě.  Průběh  zkoušky  bude  zaznamenán  do protokolu 

a do stavebního deníku. Je pořizována fotodokumentace.

Předpis: Montážní návod výrobce, ČSN EN 1593

25. Jiskrová zkouška

Jiskrová zkouška není průkazná, pokud podklad pod hydroizolační fólií je suchý a má tedy nízkou 

vodivost.  Použití  této  zkoušky  je  na zvážení  stavbyvedoucího  a technického  dozoru  investora, 

vzhledem ke skutečnému průběhu realizace a případnému navlhnutí tepelně izolační vrstvy.
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Zkouška  je  prováděna  tažením  elektrody  poroskopu  o napětí  30 - 40 kV  nad fólií  rychlostí 

přibližně  10 m/min.  Místo  oslabení  nebo  poruchy  hydroizolační  fólie  je  detekováno  akusticky 

a vizuálně přeskakováním jisker mezi poroskopem a vodivým podkladem. 

Zkouška  bude  prováděna  za přítomnosti  hlavního  stavbyvedoucího,  stavbyvedoucího 

a technickeho  dozoru  investora  a bude  zapsána  do  protokolu  a do  stavebního  deníku.  Je 

pořizována fotodokumentace.

Předpis: Montážní návod výrobce

Pozn.: Zátopová zkouška nebude prováděna.

Návrh cyklu kontrol a oprav v průběhu životnosti konstrukce

Doporučené cykly kontrol:

2 x ročně: kontrola povrchu střešního pláště, čistoty, náletových dřevin

kontrola průchodnosti střešních vtoků a bezpečnostních přepadů

1 x ročně: kontrola neporušenosti hydroizolační fólie a spojů, kontrola detailů

kontrola tmelených spár a stavu ošetření hydroizolační zálivkou

kontrola připevnění a nepoškozenosti oplechování a přídržnosti fólie na oplechování

Orientační cykly oprav:

1 x za 2 - 3 roky: Odstranění starého poškozeného tmele a opětovné zatmelení spár
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Kapitola se zabývá vytipováním rizik, která mohou vzniknout na pracovišti a staveništi během 

montáže střešního pláště a návrhem opatření k minimalizaci rizik či jejich případných následků. 

Výška  atiky  nad nejhlubším  místem  přilehlého  terénu  je  nižší  než  8 m.  Montáž  lehkého 

střešního pláště tedy nespadá do kategorie rizikových činností podle přílohy č. 5 nařízení vlády 

591/2006 Sb.

Všechny pracovní  úrazy musí  být  neprodleně hlášeny nadřízenému pracovníkovi  a zapsány 

do knihy úrazů.  Výsledky bezpečnostních kontrol  a případná pochybení  budou zaznamenávány 

do knihy BOZP.

1. Obecná rizika stavební výroby

Riziko: Dopravní nehoda, zranění osob při výjezdu vozidel a strojů ze stavby

Opatření: Veřejná  komunikace  musí  být  opatřena  přehledným  doplňkovým  dopravním 

značením, které upozorňuje na zvýšený pohyb pracovníků, probíhající stavbu, výjezd 

vozidel ze stavby, omezuje rychlost v kritickém úseku a vymezuje úsek zákazu stání. 

Vozidla a stroje vyjíždějící ze stavby musí být očištěna, případné znečištění vozovky 

musí být neprodleně odstraněno. Velké stroje a dopravní prostředky budou při vjezdu 

a výjezdu ze staveniště naváděna pověřeným pracovníkem v reflexní vestě.

Riziko: Zranění třetích osob, zranění třetími osobami na staveništi

Opatření: Staveniště  musí  být  ohraničeno  stabilním  oplocením  o výšce  min.  1,8 m.  Vstupy 

na staveniště  budou  označeny  výstražnou  cedulí  „Zákaz  vstupu  na staveniště“. 

Osoby vstupující  na staveniště se musí prokázat na vrátnici a jsou povinni řídit  se 

pokyny osob, odpovědných za jejich bezpečnost. Osoby pohybující se po staveništi 

musí být poučeny o provozu na staveništi a staveništních komunikacích, nesmí být 

pod  vlivem  alkoholu  a omamných  látek  a nesmí  narušovat  provoz  a bezpečnost 

na staveništi.

Riziko: Zranění pracovníků v důsledku pracovní činnosti

Opatření: Pracovníci  musí  být  důkladně  seznámeni  s technologickými  postupy  pracovních 

činností,  polohou pracoviště a bezpečných komunikacích na pracoviště. Pracovníci 



musí být způsobilí vykonávání pracovních činností a nesmí být pod vlivem alkoholu 

nebo návykových látek.  Zaměstnavatel  má právo požádat  pracovníka o dechovou 

zkoušku.  Pracovníkům  musí  být  poskytnuty  prvky  kolektivní  ochrany  a osobní 

ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, boty, rukavice, přilba, reflexní vesty, 

případně další dle prováděné činnosti) v řádném technickém stavu a školení z oblasti 

BOZP.  Za vybavení  pracovníků  vhodnými  ochrannými  prostředky  je  odpovědný 

zaměstnavatel,  pracovníci  jsou  povinni  je  udržovat  v řádném  technickém  stavu 

a provádět pravidelnou kontrolu nepoškozenosti a kompletnosti OOPP před každým 

použitím. Za kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě a používáním 

OOPP  je  odpovědný  přímý  nadřízený  pracovníka,  případně  koordinátor  BOZP. 

Pracovník,  který  neuposlechne  výzvy  k dodržování  pravidel  BOZP  může  být  se 

stavby vykázán. Pracovníkům budou poskytnuty vhodné pracovní nástroje udržované 

v řádném technickém stavu a vhodné pracovní  podmínky umožňující  pracovníkům 

soustředit  se  na úkon  –  tj.  dostatečné  osvětlení  pracoviště,  teploty  v rozmezí 

10 - 35 °C,  podávání  ochranných  nápojů,  pracovní  přestávky,  stabilní  pracovní 

plocha, případně další  podmínky vyžaduje-li  je použitá technologie nebo umístění 

pracoviště.  Pracovníci  musí  být  poučení  o používání  nástrojů  a způsobilí  práce 

s nimi. Pracovníci nesmí poskytnuté nástroje, pracovní plochy nebo zajišťující prvky 

svévolně nebo neodborně upravovat.

Riziko: Zranění pracovníků v důsledku souběžné činnosti více pracovních čet

Opatření: Vzhledem  k objemu  stavby  a počtu  subdodavatelů  je  zadavatel  stavby povinen 

zajistit  koordinátora  BOZP  a vypracování  plánu  BOZP  a zavázat  všechny 

subdodavatele  k součinnosti  s koordinátorem  BOZP.  Pracovníci  musí  být  poučeni 

o vlastním pracovním úkolu, umístění pracoviště, přístupové komunikaci k pracovišti 

a o omezeních,  vyplývajících  z práce  souběžných  pracovních  činností  jiných  čet. 

Pracoviště  a přístupové  komunikace  (lešení,  žebříky)  musí  být  vybaveny  prvky 

kolektivní ochrany. Pracovníci musí být vybaveni prvky OOPP, musí být srozuměni 

s jejich použitím a jsou povinni je používat. Je-li to možné, budou s výhodou prvky 

kolektivní ochrany využívány více subdodavateli, např. lešení bude využito pro zdění, 

montáž  provětrávané  fasády,  montáž  kontaktního  zateplení,  jako  komunikace 

k výstupu na střešní plášť a ochranná konstrukce proti pádu přes okraj střechy. Práce 

nad sebou nebudou realizovány.
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Riziko: Zranění pracovníků vzniklé v důsledku pohybu po staveništi

Opatření: Pracovníci musí být poučeni o provozu na staveništi a staveništních komunikacích. 

Staveništní  komunikace  musí  být  udržovány v dobrém technickém stavu  a prosty 

překážek  v pohybu.  Minimální  šířka  staveništní  komunikace  pro pěší  je  0,75 m, 

při obousměrném  provozu  1,5 m.  Musí  být  zajištěno  dostatečné  osvětlení 

staveništních komunikací, staveništních buněk a pracovišť. Pracovníci nesmí být pod 

vlivem  alkoholu  a omamných  látek.  Pracovníci  musí  být  vybaveni  prvky  OOPP 

(pracovní boty, oděv, rukavice, přilby, reflexní vesty, případně dalším vybavením dle 

pracovní činnosti), musí být srozuměni s jejich použitím a jsou povinni je používat. 

Příkazové  cedule  „Používej  ochranné  pracovní  pomůcky“,  „Vstup  jen  s reflexní 

vestou“, „Vstup jen v ochranné přilbě“ a informační cedule budou viditelně umístěny 

na stěně  staveništních  buněk.  Informační  cedule  budou  obsahovat  zásady  první 

pomoci,  požární  řád,  provozně-dopravní  staveništní  řád  a důležitá  telefonní  čísla 

(tísňová linka 112, zdravotnická záchranná služba 155, hasičský záchranný sbor 150, 

policie ČR 158, městská policie 156).

Riziko: Zranění pracovníků vzniklé v důsledku provozu na staveništi

Opatření: Vjezd na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám, které musí svůj příjezd 

a odjezd  hlásit  na vrátnici.  Vjezd  na staveniště  je  označen  zákazovou  značkou 

„Zákaz vjezdu nepovolaným osobám“ a omezením rychlosti na 10 km/h. Pracovníci 

musí být poučeni o provozu na staveništi a staveništních komunikacích. Vozidla se 

mohou  pohybovat  jen  na určených  komunikacích  a přejezdech.  Staveništní 

komunikace  musí  být  udržovány  v dobrém  technickém  stavu  a prosty  překážek 

v pohybu.  Minimální  šířka  staveništní  komunikace  pro vozidla  je  3 m 

pro jednosměrný  provoz,  5 m pro obousměrný  provoz,  přičemž vozovka  musí  být 

rozšířena  o min. 0,5 m  širokou  nezpevněnou  krajnici.  Minimální  poloměr  oblouků 

na komunikacích pro nákladní automobily s přívěsy a návěsy je 20 m. Minimální šířka 

pro pěší  je  0,75 m,  při obousměrném  provozu  1,5 m.  Pracovníci  nesmí  být  pod 

vlivem  alkoholu  a omamných  látek,  obsluha  strojů  a vozidel  musí  být  pracovně 

způsobilá a mít potřebné řidičské, případně strojní, oprávnění. Řidiči a strojníci jsou 

povinni  dbát  zvýšené  opatrnosti.  Uvedení  stroje  do chodu  a couvání  strojů 

a nákladních automobilů musí být ohlášeno zvukovým znamením. Odstavení vozů je 

možné jen na plochách k tomu určených.



Riziko: Požár

Opatření: V celém areálu  staveniště  je  zakázáno  kouřit  mimo k tomu určené  plochy.  Vstup 

na staveniště  bude  opatřen  zákazovou  cedulí:  „Zákaz  kouření  mimo  vyhrazený 

prostor“.  Vysoce hořlavé materiály a kapaliny budou skladovány v uzamykatelném 

skladu  hořlavin  s havarijní  jímkou.  Sklad  bude  zřetelně  označen  výstražnými 

a zákazovými  cedulemi:  „Hořlaviny I.  třídy“,  „Nebezpečí  požáru“  a „Zákaz kouření 

a manipulace s ohněm v okruhu 5 m od skladu“. Při zpracování hořlavých materiálů 

a manipulaci  s nimi je třeba dbát zvýšené opatrnosti.  Staveništní  buňky kanceláří, 

šaten,  vrátnice  a sklady  budou  vybaveny  příručními  hasicími  přístroji  plněnými 

oxidem uhličitým, pěnou nebo práškem. Na viditelném místě na stěně staveništních 

buněk bude mimo jiné vyvěšen požární řád, zásady první pomoci a důležitá telefonní 

čísla.  Pro odběr  požární  vody  bude  sloužit  stávající  nadzemní  hydrant  umístěný 

v ulici okružní umístěný asi 25 m západně od objektu, případně mohou být použity 

další  podzemní  hydranty  umístěné  v okruhu  do 150 m  od objektu.  Během 

technologické etapy hrubé stavby bude za nově zbudovanou vodoměrnou šachtou 

zřízen hydrant pro odběr požární vody.

Riziko: Porušení staveništního elektrického rozvodu, úraz elektrickým proudem

Opatření: Elektrické  rozvody  budou  prováděny  odborným  pracovníkem  za dodržení  všech 

platných legislativních předpisů a norem a síť bude odborně zrevidována. Elektrické 

rozvody budou uloženy v chráničce v zemi mimo dosah zemních prací a opatřeny 

hlavním a podružnými staveništními rozvaděči s proudovým chráničem. Rozvaděče 

budou označeny zákazovými tabulkami: „Zákaz manipulace s elektrickým zařízením“ 

a „Zákaz použití vody pro hašení“.

Riziko: Ztráta stability dočasných konstrukcí

Opatření: Dočasné staveništní konstrukce (např. lešení, stavební buňky) musí být smontovány 

odpovědnými  pracovníky  dle  dokumentace  od výrobce,  založeny  na rovinném 

a dostatečně  únosném  terénu  nebo  konstrukci,  případně  kotveny  do nosné 

konstrukce,  je-li  to  vyžadováno  výrobcem  či  statikem.  Před použitím  musí  být 

konstrukce  zkontrolována  odpovědným  pracovníkem,  s nímž  bude  sepsán  zápis 

do stavebního deníku o předání konstrukce. Konstrukce musí být stabilní, prostorově 
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tuhá  a dostatečně  únosná.  Zatížení  osobami,  materiálem,  pracovními  nástroji 

a mechanizací nesmí překročit maximální únosnost konstrukce nebo její části.

2. Práce na střechách

Riziko: Práce ve výškách

Opatření: Práce  ve výškách  bude  přerušena  při bouři,  vytrvalém  dešti,  sněžení,  tvoření 

námrazy,  při rychlosti  větru přesahujícím 10,7 m/s,  viditelnosti  na vzdálenost  kratší 

než 30 m.  Při použití  osobního zajištění  je  limitní  rychlost  větru 8 km/h.  V případě 

teplot přesahujících 30°C bude zajištěn zvýšený pitný režim. Při teplotách nad 36°C 

musí  být  omezena  doby  práce  na přímém  slunci,  zaveden  režim  střídání  prací 

a bezpečnostní  přestávky.  Pracovníci  nesmí  ve výškách  pracovat  osamoceně. 

Pracovníci  do 50 let  musí  podstupovat každé 3 roky lékařskou prohlídku zdravotní 

způsobilosti, starší pracovníci ji musí podstoupit každoročně.

Riziko: Pád osoby z výšky při výstupu na pracoviště

Opatření: Lešení  musí  být  opatřeno  zábradlím,  jenž  je  tvořeno  madlem  ve výšce  1,1 m, 

zarážkou u podlahy vysokou nejméně 0,15 m a mezi ně vloženou vodorovnou střední 

tyčí, pokud výška podlahy lešení je ve výšce větší než 2 m nad terénem. Pracovní 

plochy  musí  mít  protiskluznou  úpravu  a musí  být  přístupné  po bezpečných 

komunikacích  (žebřících).  Pochůzí  plochy  lešení  i žebříky  musí  být  v řádném 

technickém stavu, zajištěné proti posunu, musí být udržovány čisté, prosté námrazy, 

sněhu a vrstvy bahna, po níž by mohlo dojít k uklouznutí. Pracovníci jsou povinni si 

před vstupem  na lešení  očistit  boty  od nánosů  bahna.  Nepoužívané  otvory 

o půdorysném rozměru větším než 0,25 m , včetně přístupům k žebříkům, musí být 

zakryty neposuvnými kryty s únosností odpovídající ostatní podlahové ploše. Otvory 

pro přístup  k žebříkům  nesmí  být  umístěny  nad sebou,  musí  být  prostřídány. 

Minimální  rozměr  otvoru  pro přístup  k žebříkům  je  500 x 600 mm.  Pracovníci 

při výstupu na lešení nesmí ručně vynášet stavební materiál. Stavební materiál bude 

dopraven vhodnými manipulačními prostředky. Drobný stavební materiál lze vynášet 

v brašnách nebo na opascích. 



Riziko: Pád pracovníka z výšky

Opatření: Pracovníci  montující  trapézové  plechy  musí  dbát  zvýšené  opatrnosti  při pohybu 

na pracovišti, zejména při pohybu podél volné hrany montovaného pláště. Pracovníci 

nesmí  našlapovat  na plechy  nebo  je  jinak  zatěžovat  dříve,  než  budou  řádně 

přikotvené do nosné konstrukce – volně položené plechy nelze považovat za nosné! 

Na pracovišti  musí  být  udržován  pořádek,  aby  bylo  eliminováno  riziko  zakopnutí 

a následného pádu z výšky. Zvýšené riziko uklouznutí hrozí na vlhkých trapézových 

pleších,  např.  po ranní  rose.  Pro zachycení  padajícího  pracovníka  budou  použity 

záchytné sítě upevněné k nosné železobetonové konstrukci.

Riziko: Přepadnutí pracovníka přes nízkou obvodovou atiku

Opatření: Volný prostor po obvodu atiky bude zabezpečen fasádním lešením s dvoutyčovým 

zábradlím o výšce 1,1 m a zarážkou u podlahy vysokou nejméně 0,15 m. Fasádní 

lešení bude před zahájením prací na střeše zbudováno pro vyzdění obvodových stěn 

a dále bude využito pro montáž zateplovacího systému a lehké provětrávané fasády. 

Nad prosklenými  výkladci,  kde  nebude  lešení  montováno,  bude  okraj  zajištěn 

záchytným dvoutyčovým zábradlím kotveným z fasádní strany do atikových panelů. 

Výška horní hrany zábradlí je min. 1,1 m nad úrovní hydroizolace střešního pláště.

Riziko: Propadnutí pracovníka otvorem ve střeše

Opatření: Nepoužívané  otvory  ve střešním plášti  o půdorysném  rozměru  větším  než 0,25 m 

budou podbedněny.

Riziko: Pád pracovníka jištěného osobními ochrannými prostředky

Opatření: V případě,  že  navržená  kolektivní  ochrana  není  pro některé  činnosti  dostatečná, 

budou pracovníci jištěni OOPP a to záchytným postrojem vybaveným automatickým 

navijákem a záchytnou brzdou. Pracovníci musí být proškoleni o správném používání 

a údržbě osobního jištění a o vhodných úchytných místech na konstrukci. Pracovníci 

jsou  povinni  OOPP  udržovat  v řádném  technickém  stavu  a případnou  poruchu 
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nahlásit  nadřízenému  pracovníkovi,  který  zřídí  nápravu.  Technický  stav  je 

prokazován platnou revizí, která se provádí nejméně jednou ročně.

Riziko: Pád osob, nářadí nebo materiálu na osoby pohybující se pod pracovištěm

Opatření: Před dokončením  montáže  trapézového  plechu  je  nutné  prostor  pod pracovištěm 

nutné označit jako ohrožený. Po montáži trapézového plechu v ucelené části plochy 

je již možné se pod touto plochou pohybovat a provádět pracovní činnosti. Rovněž 

prostor pod lešením v šíři 1,5 m od paty lešení je ohrožený. Ohrožený prostor musí 

být viditelně označen výstražnou páskou a výstražnými cedulemi „Ohrožený prostor“, 

„Pozor!  Nebezpečí  pádu  předmětů“.  Pracovníci  na střeše  musí  dbát  zvýšené 

opatrnosti,  aby  zamezili  zakopnutí,  uklouznutí,  ztrátě  rovnováhy  vedoucí  k jejich 

pádu.  Dále  musí  být  dodržováno  bezpečné  uložení  materiálů  a nářadí  na střeše 

a lešení,  aby  nedošlo  k jejich  shození,  sklouznutí,  překlopení  nebo  odvalení 

přes okraj  střechy.  Lešení  bude  vybaveno  patní  zarážkou  o výšce  min. 15 mm. 

Střešní plášť se nesmí přetěžovat, aby nedošlo k jeho zřícení. Vzhledem k tomu, že 

jsou pro bezpečnost pracovníků na střeše namontovány záchytné sítě, je možné tudy 

v případě nutnosti projít, ale osoby se zde nemohou zdržovat, neboť stále hrozí riziko 

zranění menšími předměty, které propadnou sítí. Nad vstupy do objektu bude lešení 

opatřeno pevnou záchytnou konstrukcí nebo záchytnou sítí. Osoby se nesmí v tomto 

prostoru zdržovat.  Pracovníci  musí  být  vybaveni  osobními ochrannými pracovními 

prostředky, zejména pracovní přilbou.

Riziko: Zřícení konstrukce střešního pláště

Opatření: Neukotvené plechy se nesmí zatěžovat,  neboť před ukotvením nejsou nosné.  Již 

namontované  plechy  se  nesmí  přetěžovat  materiálem  ani  shlukováním  osob. 

Maximální dovolené zatížení trapézových plechů je  75 kg/m2, pokud jinak neuvede 

statik.   Větší  množství  materiálu  je  možné  skladovat  na střešním  plášti 

nad železobetonovými krokvemi. 

Riziko: Uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení

Opatření: Vzhledem pracovní činnosti a zpracovávaným materiálům budou pracovníci vybaveni 

pracovními botami s hladkou podešví. Pochůzí plochy lešení musí mít protiskluznou 



povrchovou úpravu, musí být udržovány čisté, prosté námrazy, sněhu a vrstvy bahna, 

po  níž  by  mohlo  dojít  k uklouznutí.  Pracovní  plochy  musí  být  udržovány  čisté. 

Při pohybu  po střešním  plášti,  zejména  po vlhkých  trapézových  pleších,  PE 

parozábraně  (po  které  je  ale  chůzi  je  nutno  omezit  na minimum  z důvodu  její 

ochrany) a PVC hydroizolační fólie, je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Tyto materiály 

jsou po navlhčení, i ranní rosou, velmi kluzké! Pracovní nástroje musí být skladovány 

na místech a způsobem k tomu určeným. Na pracovišti bude udržován pořádek, aby 

bylo  sníženo  riziko  zakopnutí.  Na pracovišti  a lešení  budou  dodržovány  průchozí 

uličky o šířce min. 600 mm. 

3. Manipulace s břemeny

Riziko: Namožení svalů a pohybového aparátu, poškození páteře

Opatření: Pro přepravu břemen bude užíváno manipulační  techniky a ručních manipulačních 

prostředků,  aby  bylo  eliminováno  přenášení  těžkých  břemen  osobami.  Limitní 

hmotnost  břemene přenášeného mužem je 50 kg nebo 30 kg při  častém zvedání 

břemene,  tj. souhrnné  době  zdvihání  přesahující  30 min  v osmihodinové  pracovní 

směně. Břemena s nimiž je manipulováno v sedě by neměla přesáhnout hmotnost 

5 kg. Celková součtová hmotnost manipulovaných břemen v osmihodinové pracovní 

době  nesmí  v průměru  přesahovat  1000 kg.  Těžká  břemena  budou  zvedána 

z podřepu  natažením  nohou  za udržení  rovných  zad,  aby  bylo  zamezeno 

nadměrnému zatížení páteře.

Riziko: Úder  nebo  odření  osoby  materiálem  manipulovaným  na stavebním  vrátku  nebo 

kladce, zachycení oděvu ve stavebním vrátku nebo skřípnutí prstů do kladky

Opatření: Kolem zdvihacího zařízení musí být zajištěn volný prostor nejméně 1 m. Manipulaci 

s vrátkem či kladkou provádí poučená osoba. Je zakázáno přidržovat navíjené lano 

nebo  se  za chodu  přibližovat  k bubnu  navijáku  stavebního  vrátku.  Při spouštění 

břemena  na kladce  je  třeba  dbát  zvýšené  opatrnosti  a nedržet  lano  příliš  blízko 

kladky.  Hmotnost  břemene  by  neměla  přesáhnout  30 kg,  případně  50 kg  je-li 

zdviháno dvěma pracovníky. 
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Riziko: Pád materiálu upevněného ke stavebnímu vrátku nebo kladce, porušení mechanismu

Opatření: Stavební  vrátek   nebo  kladka  musí  být  v řádném  technickém  stavu,  který  bude 

prokázán  platným  dokladem  o revizi,  a musí  být  ukotven  k únosné  a stabilní 

konstrukci lešení dle podkladů od výrobce. Zatížení vrátku či kladky nesmí překročit 

únosnost  mechanismu  a vázacích  prostředků,  ani  únosnost  konstrukce,  k níž  je 

kotven.  Při  ručním  vytahování  či  spouštění  materiálu  přes kladku  by  neměla 

hmotnost  břemene  přesáhnout  30 kg,  případně  50 kg  je-li  zdviháno  dvěma 

pracovníky. Uchycení materiálu provádí pověřená a poučená osoba. Je-li na vrátku 

či kladce  zavěšen  materiál,  je  přísně  zakázáno  do prostoru  pod vrátkem vstoupit. 

Ohrožený prostor je vymezen kruhem o průměru nejméně 1 m od osy vrátku a bude 

zřetelně  vyznačen,  např.  výstražnou  páskou  a výstražnou  cedulí  „Nevstupovat! 

Ohrožený prostor!“.

Riziko: Úraz elektrickým proudem při obsluze stavebního vrátku

Opatření: Stavební vrátek, kabeláž a ovládací panel musí být v řádném technickém stavu, který 

je  prokázán platnou revizí.  Denní  prohlídku provádí  obsluha.  Pracovníci  musí  být 

poučeni  o postupu  poskytování  první  pomoci  při zásahu  elektrickým  proudem 

a obeznámeni s polohou jističe, lékárničky a informační  tabule první pomoci.  Jistič 

musí být uzavíratelný, ale dobře přístupný.

Riziko: Ztráta stability staveništního výtahu, pád zdvihací klece výtahu

Opatření: Stavební výtah musí být v řádném technickém stavu, který je doložen pravidelnými 

půlročními revizními zkouškami. Pravidelné denní prohlídky provádí obsluha výtahu, 

jednou  za 2 týdny  se  provádí  údržba  a promazání  spojená  s kontrolou  servisním 

technikem.  Stavební  výtah  musí  být  založen  na únosné  zemině  nebo  konstrukci 

a zajištěn  proti samovolnému  pojezdu  a ztrátě  stability.  Stavební  výtah  ovládá 

proškolená osoba. Na výtahové kleci musí být umístěna tabulka zakazující převoz 

osob  a tabulka  udávající  maximální  nosnost,  tato  nosnost  nesmí  být  překročena. 

Materiál  nakládáme  do výtahu  tak,  aby  podlahu  zatěžoval  rovnoměrně.  Kolem 

stavebního  výtahu  v provozu  je  ohrožený  prostor  v pásu  širokém 2 m.  Je  přísně 

zakázáno vstupovat pod zdviženou výtahovou plošinu!



Riziko: Úraz elektrickým proudem při obsluze stavebního výtahu

Opatření: Stavební  výtah,  kabeláž  a ovládací  panel  musí  být  v řádném  technickém  stavu. 

Denní  prohlídku  provádí  obsluha  výtahu,  jednou  za 14  dní  je  provedena  údržba 

a kontrola  servisním technikem a jednou  za 6 měsíců musí  být  provedeny revizní 

zkoušky.  Stavební  výtah  je  přes  podružný  staveništní  rozvaděč  s proudovým 

chráničem  připojen  k staveništní  elektrické  síti.  Proti zásahu  blesku  musí  být 

výtahová věž uzamčena. Pracovníci musí být poučeni o postupu poskytování první 

pomoci při zásahu elektrickým proudem a obeznámeni s polohou jističe, lékárničky 

a informační tabule první pomoci. Jistič musí být uzavíratelný, ale dobře přístupný.

Riziko: Ztráta stability stability vysokozdvižného vozíku, pád vozíku na pracovníka, zavalení 

pracovníka  spadlým  materiálem,  sražení  nebo  přimáčknutí  pracovníka,  zranění 

osoby materiálu na vidlicích nebo paletizačními vidlicemi

Opatření: Vysokozdvižný  vozík  musí  být  v řádném  technickém  stavu,  s platným  dokladem 

o revizi,  která  je  prováděna  nejméně jedenkrát  ročně.  Vysokozdvižný  vozík  bude 

řízen pouze pověřenou osobou zdravotně způsobilou osobou s platným řidičským 

oprávněním a průkazem obsluhy vysokozdvižného vozíku po dostatečně únosných 

staveništních  komunikacích.  Lékařské  prohlídky  zdravotní  způsobilosti  pracovníci 

mladší 50 let absolvují každé 3 roky, starší pracovníci každoročně. Průkaz obsluhy 

vysokozdvižného  vozíku  vydává  po proškolení  zaměstnavatel  nebo  odborná 

kvalifikační firma. Řidič může manipulovat jen s materiálem jehož hmotnost je známá 

a nepřekračovat  únosnost  danou  výrobcem.  Řidič  musí  respektovat  povolenou 

rychlost naloženého a prázdného manipulačního prostředku, která je dána výrobcem 

a rychlostní  limit  na staveništních komunikacích (10 km/h),  případně rychlost  snížit 

s ohledem  na staveništní  a klimatické  podmínky.  Materiál  bude  přepravován 

na paletách  zabalený  tak,  aby  nedošlo  k jeho  rozsypání,  palety  musí  být 

nepoškozené,  pevné  a únosné.  Za jízdy  budou  lyžiny  spuštěny  do dolní  polohy 

a bude přepravována jedna paleta, případně nejvýše dvě palety materiálu najednou, 

pokud není ohrožena stabilita stroje a je zajištěn dostatečný výhled pro řidiče. Řidič 

musí  dbát  zvýšené  opatrnosti  a mít  dobrý  výhled  z kabiny.  V případě,  že  je  jeho 

výhled  při vjezdu  nebo  výjezdu  na skládku  omezen  okolními  překážkami,  bude 

naváděn smluvenými pokyny signalistou. Pracovníci mají přísný zákaz pohybovat se 

v ohroženém  prostoru  manipulačního  vozíku,  který  je  v okruhu  2 m  od vozíku, 

zejména při pojezdu vozíku a manipulaci s břemenem. Je přísně zakázáno převážet 
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nebo zdvihat  osoby  manipulačním  nástrojem  vozíku!  Obsluha  vysokozdvižného 

vozíku nesmí opustit  kabinu, pokud je na lyžinách náklad. Vzdálit  se může pouze 

když zajistí vozík proti samovolnému pohybu a neoprávněnému užití.

Riziko: Práce s břemenem zavěšeným na autojeřábu

Opatření: Práci  se zavěšeným břemenem je  nutno  přerušit  rychlosti  větru  vyšší  než  8 m/s, 

za viditelnosti nižší než 30 m nebo za vytrvalého deště ohrožujícího stabilitu terénu. 

O přerušení prací za nárazového větru rozhoduje vedoucí pracovník. Jeřáb a vázací 

prostředky  musí  být  v řádném  technickém  stavu,  který  je  doložen  pravidelnými 

revizemi a revizními zkouškami. Lhůta revizí mobilních jeřábů je 1 rok, lhůta revizních 

zkoušek  2 roky.  Revize  vázacích  prostředků  se  provádí  jednou  ročně,  případně 

každých 6 měsíců pro ocelová lana a vazáky. Denně je technický stav zkontrolován 

obsluhou jeřábu, vázací prostředky jsou kontrolovány vazačem. Ovládat jeřáb smí 

pouze  pověřená,  zdravotně  způsobilá  osoba  s platným  průkazem  jeřábníka. 

Zdravotní  způsobilost  posuzuje  lékař  pravidelnými  kontrolami  každé  3 roky 

pro pracovníky  do 50 let  věku,  pro osoby  starší  50 let  každý  rok.  Vázání  břemen 

na úvazy provádí  pouze pověřená osoba s platným průkazem vazače.  Signalizaci 

může  provádět  pouze  pověřená  proškolená  osoba.  Během  práce  se zavěšeným 

břemenem je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Riziko: Pád břemena zavěšeného na autojeřábu

Opatření: Autojeřáb a vázací prostředky musí být v řádném technickém stavu, který je denně 

kontrolován  obsluhou  jeřábu  a vazačem  a prokázán  pravidelnými  revizemi 

a revizními  zkouškami.  Hmotnost  břemena  nesmí  přesáhnout  únosnost  vázacích 

prostředků se ohledem úhel vázacího lana. Vázací prostředky se volí podle vhodnosti 

pro manipulované břemeno a uchycují se k místům k tomu určeným. Vázání musí být 

provedeno  symetricky  vzhledem  k poloze  těžiště  materiálu.  Pokud  je  najednou 

přepravováno více kusů materiálu,  musí  být  zajištěny proti  posunutí  či  rozsypání 

(např.  zafóliováním balící  fólií  nebo zapáskováním materiálu na paletě).  Je přísně 

zakázáno  manipulovat  se  zavěšeným  břemenem  nad prostorem  ležícím  mimo 

staveniště  a nad místy,  kde  se  zdržují  osoby  (např.  staveništní  buňky). 

Se zavěšeným materiálem se musí  zacházet  tak,  aby nedošlo k nárazu,  který by 

mohl  být  příčinou překlopení  nebo rozsypání  materiálu  (podrobněji  v následujícím 

bodu).



Riziko: Náraz materiálu zavěšeným na autojeřábu do osoby, stroje nebo konstrukce

Opatření: V ohroženém  prostoru  jeřábu  platí  zákaz  pohybu  pro všechny  osoby  s výjimkou 

vazačů a signalizátora, kteří jsou od jiných pracovníků odlišeni barvou reflexní vesty 

nebo barevným páskem na přilbě. Ohrožený prostor je vymezen dosahem výložníku 

zvětšeném o 2 m.  Jeřábník musí  mít  nejlepší  možný výhled na břemeno po celou 

dobu  manipulace.  Je-li  to  možné,  musí  být  z pracoviště  odstraněny  všechny 

překážky,  které  mohou  bránit  výhledu  obsluhy  jeřábu  nebo  mohou  překážet 

v trajektorii  pohybu  břemene.  Signalizátor  vysílačkou  nebo  pomocí  smluvených 

signálů navádí a usměrňuje jeřábníka. Signalizátor musí mít zajištěn dobrý rozhled 

po pracovišti a zároveň musí stát na takovém místě, aby na něj měl jeřábník dobrý 

výhled.  Signalizátor  musí  sledovat  břemeno  po celou  dobu  manipulace,  hlídat 

a případně hlásit pohyb osob, které má jeřábník v slepém úhlu, a neoprávněné osoby 

z ohroženého  prostoru  vykázat.  V blízkosti  břemena  se  mohou  pohybovat  jen 

kvalifikovaní  pověření  vazači,  avšak  nesmí  se  pohybovat  přímo  pod  břemenem. 

Během  manipulace  vazači  pomocí  vodícího  lana  nebo  tyče  usměrňují  pohyb 

břemena  a zabraňují  jeho  rozhoupání  a roztočení.  Usměrňování  nesmí  být  nikdy 

prováděno rukou! 

Riziko: Ztráta stability autojeřábu jeřábu

Opatření: Autojeřáb  musí  být  při manipulaci  se zavěšeným  břemenem  řádně  zapatkován 

na únosném  terénu.  Jeřábník  musí  znát  a respektovat  diagram  únosnosti  jeřábu 

a nepřekračovat  maximální  zatěžovací  moment  při manipulaci  s břemenem.  Je 

dovoleno manipulovat pouze s těmi břemeny, jejichž hmotnost je známá. Břemeno se 

zdvihá  plynulým pohybem tak,  aby  nedošlo  ke ztrátě  stability  jeřábu.  Pojíždět  se 

zavěšeným břemenem je  povoleno pouze za podmínek daných výrobcem jeřábu, 

které  určují  nejvyšší  povolenou  rychlost,  hmotnost  břemene,  polohu  a vysunutí 

výložníku. Jeřábník nesmí opustit kabinu, pokud je na výložníku zavěšené břemeno. 

Jeřábník  se  smí  vzdálit  od jeřábu  jen  tehdy,  kdy  ustaví  jeřáb  do předepsané 

přepravní polohy, zajistí ho proti samovolnému pohybu a zamkne kabinu.
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4. Práce s ručním a elektrickým nářadím

Riziko: Úraz elektrickým proudem

Opatření: Elektrické nástroje musí být v řádném technickém stavu, který je doložen platným 

dokladem o revizi. Revize bude prováděna každé 2 roky.  Elektrické nástroje budou 

skladovány na suchém místě a po pracovní činnosti musí být vždy vypínány. Zdroj 

napájení musí odpovídat požadavkům výrobce. Kabelové vedení bude uloženo tak, 

aby  nepřekáželo  v pohybu  a pracovní  činnosti  a aby  nehrozilo  jeho  náhodné 

porušení.  Pracovníci nesmí poskytnuté elektrické nástroje a manipulační prostředky 

svévolně poškozovat nebo upravovat a případné poškození jsou povinni ihned hlásit 

svému nadřízenému. Nesmí být používány poškozené elektrické nástroje, nástroje 

s poškozenou kabeláží nebo poškozené elektrické kabely. Prodlužovací kabely musí 

být  určeny  pro venkovní  použití.  Jistič  musí  být  zavřený,  ale  dobře  přístupný. 

Na viditelném místě musí být umístěna cedule s postupem první pomoci v případě 

úrazu elektrickým proudem. Všichni pracovníci musí být poučeni o umístění jističe, 

tabule s postupem první pomoci, lékárničky a o postupech první pomoci v případě 

úrazu proudem. 

Riziko: Úraz vzniklý používáním nářadí a nástrojů – tržná, řezná, sečná nebo bodná rána, 

zranění uvolněnou částí nástroje

Opatření: Elektrické nástroje musí být v řádném technickém stavu, který je doložen platným 

dokladem o revizi. Revize bude prováděna každé 2 roky. Elektrické nástroje se musí 

po skončení pracovní činnosti vypínat a skladovat na suchém místě. Ruční nástroje 

musí  být  v řádném  technickém  stavu.  Pracovníkům  musí  být  poskytnuty  osobní 

ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, boty, rukavice, přilba, brýle), vhodné 

pracovní  nástroje  udržované  v řádném  technickém  stavu  a vhodné  pracovní 

podmínky umožňující pracovníkům soustředit se na úkon – tj. dostatečné osvětlení 

pracoviště,  teploty  v rozmezí  10 - 35 °C,  podávání  ochranných  nápojů,  pracovní 

přestávky, stabilní pracovní plocha. Pracovníci musí být poučení o používání nástrojů 

a způsobilí práce s nimi. Pracovníci nesmí poskytnuté nástroje svévolně poškozovat 

a případné poškození ihned hlásit svému nadřízenému.



Riziko: Zachycení  a  namotání  oděvu  nebo rukavice  do rotující  části  pracovního  nástroje 

(vrtačky, utahovačky), zlomení prstu

Opatření: Pracovníkům musí  být  poskytnuty osobní  ochranné pracovní  prostředky (pracovní 

oděv  prostý  volně  vlajících  částí,  boty,  přilba,  brýle),  vhodné  pracovní  nástroje 

udržované  v řádném  technickém  stavu  a vhodné  pracovní  podmínky  umožňující 

pracovníkům soustředit se na úkon (viz. výše). Pracovníci nesmí při práci používat 

rukavice a musí dbát zvýšené opatrnosti. Pracovníci musí být poučení o používání 

nástrojů  a způsobilí  práce  s nimi.  Pracovníci  jsou  povinni  nástroje  udržovat 

a případné poškození ihned hlásit svému nadřízenému.

Riziko: Zranění  očí  odletujícím  materiálem  (při vrtání)  nebo  odlomenou  částí  pracovního 

nástroje 

Opatření: Pracovníci budou vybaveni vhodnými OOPP, zejména pracovními brýlemi. Pracovní 

nástroje  musí  být  udržovány  v řádném  technickém  stavu  a používány  k účelům, 

ke kterým  byly  určeny.  Při zpracování  materiálů,  při kterém  odletují  špony  a jiné 

pevné části je nutno dbát zvýšené opatrnosti.

Riziko: Spálení pracovníka o horkovzdušnou trysku svařovacího přístroje, popálení horkým 

vzduchem

Opatření: Pracovník  se  nesmí  dotýkat  trysky  v provozu  a krátce  po ukončení  provozu. 

Před výměnou  trysky  musí  pracovník  přístroj  vypnout  a počkat,  dokud  tryska 

nevychladne  a to  i v případě  používání  pracovních  rukavic  -  teplota  trysky  může 

dosáhnout  až 500 - 700 °C! Po ukončení  činnosti  se musí  svařovací  přístroj  nebo 

automat PVC fólií vypnout, odpojit od zdroje a nechat horkovzdušnou hubici několik 

minut vychladnout. Pracovník nesmí proudem horkého vzduchu mířit na sebe ani jiné 

osoby.  Zejména  opracování  detailů  je třeba  dbát  zvýšené  opatrnosti.  Pracovníci 

budou vybaveni pracovními pracovními rukavicemi a oděvem.

Riziko: Riziko vzplanutí nebo výbuchu při práci s horkovzdušnými svařovacími přístroji
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Opatření: Pracovník  může  svařovací  přístroj  opustit  jen  pokud  ho vypne,  odpojí  od zdroje 

a nechá dostatečně vychladnout. Horké žhavicí těleso nebo trysku nesmí v žádném 

případě  odkládat  na hořlavé  materiály  nebo  je  ponechat  bez dozoru!  Pracovník 

nesmí  pracovat  v blízkosti  hořlavých  a výbušných  materiálů  (čerstvá  zálivková 

hmota, ředidlo zálivkové hmoty, čerstvý polyuretanový tmel) nebo způsobit zahřátí 

jejich obalu.

5. Skladování materiálů

Riziko: Pád materiálu na nohu, zavalení skladovaným materiálem, naražení části těla

Opatření: Materiál  musí  být  skladovaný  předepsaným  způsobem  a do předepsané  výšky 

na dostatečně  únosné,  stabilní  a rovinné  ploše  nebo  konstrukci.  Konstrukce 

pro skladování (police, skříňky, podlahy) nesmí být zatěžovány nad svou únosnost, 

která  je  udávána  výrobcem.  Na skladovacích  plochách  a ve skladech  musí  být 

dodržena  minimální  šířka  průchozích  uliček  600 mm.  Sklady  a skladovací  plochy 

musí být dostatečně osvětleny. 

Riziko: Únik zdraví škodlivých látek a hořlavin

Opatření: Tyto  materiály  budou  skladovány  v uzamykatelném  skladu  hořlavin  s havarijní 

jímkou. Přístup do skladu mají pouze pověřené osoby. Ve skladu bude manipulováno 

a  budou  zde  uskladněny  pouze  materiály  v uzavřených  obalech.  V případě 

náhodného úniku většího množství  těchto látek bude zavolán hasičský záchranný 

sbor k odborné likvidaci.

Riziko: Zhroucení konstrukce střešního pláště nebo lešení v důsledku skladování materiálu

Opatření: Maximální dovolené zatížení trapézových plechů je  75 kg/m2, pokud jinak neuvede 

statik. Větší  množství  materiálu  je  možné  skladovat  na střešním  plášti  rozložené 

do co  největší  plochy  nad podporujícími  železobetonovými  krokvemi.  Maximální 

dovolené zatížení lešení udává výrobce.



6. Zpracování materiálů

Riziko: Říznutí o plechový materiál, pád materiálu na nohu

Opatření: Pracovníkům musí  být  poskytnuty osobní  ochranné pracovní  prostředky (pracovní 

oděv, boty, rukavice, přilba, brýle) a vhodné pracovní podmínky.

Riziko: Nadýchání  se  dráždivých,  omamujících  a zdraví  škodlivých  výparů  (čerstvý 

polyuretanový tmel, pojistná hydroizolační zálivka, ředidlo zálivkové hmoty)

Opatření: Práce  s materiály,  které  produkují  zdraví  škodlivé  výpary  budou  prováděny 

na střešním plášti, samotnou polohou pracoviště je tedy zajištěno jejich dostatečné 

odvětrání.  Vhodné  je  použití  respirační  masky.  Nádoby  s těmito  hmotami  budou 

otevírány pouze na pracovišti  a budou s nimi  manipulovat  pouze pověřené osoby. 

S otevřenou  nádobou  je  nutné  pracovat  s opatrností,  neboť  kromě  dráždivých 

a omamných  účinků  jsou  také  vysoce  hořlavé!  V případě  nevolnosti,  v důsledku 

nadýchání se výparů, bude postižená osoba odvedena od zdroje výparů na dobře 

větrané  místo,  kde  se  posadí  a zůstane  v klidu  a teple,  dokud  jí  nebude  lépe. 

Při přetrvávajících  potížích  nebo  při závažných  potížích  je  nutné  kontaktovat 

lékařskou pomoc.

Riziko: Potřísnění rukou, těla nebo obličeje dráždivými látkami (čerstvý polyuretanový tmel, 

pojistná hydroizolační zálivka, ředidlo zálivkové hmoty)

Opatření: Při  práci  s materiály  s materiály  dráždícími  kůži,  oči  a sliznice  budou  používány 

OOPP,  zejména  ochranný  oděv  a rukavice,  případně  ochranné  brýle.  S těmito 

hmotami budou manipulovat pouze pověřené osoby. S otevřenou nádobou je nutné 

pracovat  s opatrností,  neboť  kromě  dráždivých  účinků  jsou  také  vysoce  hořlavé. 

V případě  zasažení  kůže  omyjeme  postižené  místo  mýdlem  a vodou  a ošetříme 

pokožku promazáním mastným krémem. Při zasažení  očí proplachujeme otevřené 

oči  proudem  vlažné  vody  po dobu  10 - 15 min.  Následně  vyhledáme  lékařskou 

pomoc.
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Použité piktogramy

 

Obrázek 38: Zákazové tabule [91] 



Obrázek 39: Příkazové tabulky [91] 

Obrázek 40: Výstražné tabulky [91] 
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1. Úvod

Studie  se  zaměřuje  na hodnocení  zvýšené  zvukové  zátěže  během  výstavby  objektu 

SO 01 Nákupní centrum. Ekvivalentní hladina akustického tlaku zvuku nesmí překročit hygienické 

limity  dané  nařízením  vlády  272/2011  Sb.,  o ochraně  zdraví  před nepříznivými  účinky  hluku 

a vibrací. Posouzení bude provedeno v chráněném venkovním prostoru staveb, které se nacházejí 

nejblíže staveništi,  pro vytipované nejnepříznivější  kombinace souběžně pracujících strojů. Dále 

bude posouzeno, zda vlivem zvýšení silničního provozu zásobování stavby, nebudou překročeny 

hygienické limity. V případě překročení přípustných hodnot budou navržena a posouzena opatření.

Výpočty a modelování budou zpracovány v programu Hluk+ verze 9, který je určen pro hodnocení 

hladiny  akustického  tlaku  zvuku  v chráněném  venkovním  prostoru  a chráněném  venkovním 

prostoru staveb ze zdrojů umístěných v exteriéru.

2. Základní údaje o stavbě, staveništi a přilehlém okolí

2.1. Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby: OC Orlová

Místo stavby: Okružní 1440

735 14, Orlová-Lutyně

Česka republika

Parcely č.: 1869/15, 1862/6, 4000/1, 4000/3, 4000/4, 4000/5, 4000/6, 4000/7, 4000/8, 

4000/9,  4000/11,  4000/12,  4000/13,  4000/14,  4000/15,  4000/53,  4000/60, 

4000/94,  4000/95,  4000/96,  4000/99,  4000/115,  4000/116,  4000/117, 

4000/118,  4000/121,  4000/122,  4000/123,  4000/124,  4000/127,  4000/130, 

4000/131, 4000, 134, 4004, 4005/1, 4005/3, 4006/1, 4006/2, 4006/3, 4006/4, 

4014/3

Katastralni uřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná

Stavebni uřad: Městský úřad Orlová - Odbor výstavby

Charakter stavby: Novostavba
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Investor: FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o.

IČO 25309561

Jasenická 296

755 01 Vsetín

Česka republika

Stavební objekty: SO 01 Nákupní centrum

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

SO 03 Zeleň a sadové úpravy

SO  04  Přípojka  splaškové  kanalizace,  venkovní  část  vnitřní  splaškové 

kanalizace

SO 05 Dešťová kanalizace a ORL

SO 06 Vodovodní přípojka a venkovní část vnitřního vodovodu

SO 07 Přípojka teplovodu - není předmětem této dokumentace - realizuje 

ČEZ Teplárenská a.s.

SO 08 Přípojka NN - není předmětem této dokumentace - realizuje ČEZ a.s.

SO 09 Telekomunikační přípojka- není předmětem této dokumentace

SO 10 Vlajkové stožáry

SO 11 Reklamní pylon

SO 12 Úpravy trafostanice - není předmětem této dokumentace.

SO  13  Přeložka  kabelu  NN  -  není  předmětem  této  dokumentace  (již 

realizováno dle zpracované DUR)

SO  14  Přeložka  plynovodu  STL-  není  předmětem  této  dokumentace  (již 

realizováno dle zpracované DUR)

SO 15 Osvětlení areálu, rozvody

SO 16 Osazení a napojení dešťových uličních vpustí

SO 17 Uložení sítí TI do chráničky -  není předmětem této dokumentace

SO  18  Přeložka  -  Ochrana  telekomunikačního  kabelu  SMO  -  není 

předmětem této dokumentace (již realizováno dle zpracované DUR)

SO 19 Přeložka - Ochrana kabelu O2 - není předmětem této dokumentace 

(již realizováno dle zpracované DUR)

2.2. Informace o rozsahu a stavu staveniště

Stavební pozemek leží zastavěné části města Orlová- Lutyně, v mírně svažitém terénu. Stavební 

parcela je rovinná, neboť vznikla odbouráním výrobního objektu před asi dvěma roky.



Ze severu, východu a částečně z jihu je pozemek obklopen ulicí  Okružní, na západě sousedí 

s areálem autosalonu a SMO Orlová. Jihozápadně se rozkládá veřejná zeleň, která dále přechází 

ve významný krajinný prvek Údolí u autobusového nádraží II.

V blízkém okolí stavby se nachází nachází obytná zástavba panelových i rodinných domů, stavby 

občanské  vybavenosti  (mateřská  a  základní  škola,  stanice  hasičského  záchranného  sboru, 

hypermarket Kaufland, supermarket Billa), autobusové nádraží a sídla a provozovny firem.

Obrázek 41: Situace širších vztahů [92] 

2.3. Informace o stavebním objektu SO 01 Nákupní centrum

Nákupní  centrum je  navrženo  jako převážně jednopodlažní  nepodsklepený objekt  zastřešený 

plochou střechou.  Projektovaná výška atiky je  6,5 m nad projektovou nulou,  která je  umístěna 

do nadmořské výšky 268,10 m n. m.

Založení  nosného  systému  objektu  je  realizováno  na vrtaných  velkoprůměrových 

železobetonových  pilotách,  které  vynáší  monolitickou  železobetonovou  základovou  patku 

opatřenou  kalichem.  Pro založení  obvodového  zdiva  jsou  po celém  obvodu  stavby  na patky 
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osazeny  základové  prahy.  Přibližně  polovina  prahů  je  v patě  zpevněna  monolitickými 

železobetonovými dobetonávkami, které zachycují  vodorovné síly od působícího zemního tlaku. 

V omezené míře jsou rovněž navrženy plošné základové patky a pasy. 

Nosný systém je tvořen montovaným železobetonovým skeletem z tyčových prvků.  Obvodové 

stěny jsou z větší části zděné z porobetonových tvárnic, z menší části je tvořena velkoformátovými 

prosklenými výkladci, nad kterými jsou na sloupech osazeny prefabrikované atikové panely.

Podlahová  z drátkobetonu  deska  je  realizována  na zhutněném  štěrkopískovém  násypu 

tl. 300 mm.

Podrobnější  informace o objektu a technologickém provádění  prací  jsou zpracovány v kapitole 

Technická zpráva a Studie hlavních technolodických etap.

3. Hygienické limity a výpočtové parametry

3.1. Výpočet akustických veličin

Vztah hladiny akustického výkonu a akustického tlaku vzduchu:

Lp = LW + 10 log (Q / 4 πr2)

Lp … hladina akustického tlaku ve volném prostoru (dB)

LW … hladina akustického výkonu vyzařovaná rovnoměrně přes plochu koule (dB)

Q … směrový činitel charakterizující umístění zdroje (-); ve volném prostoru Q = 1

Výpočet celkové hladiny L, při spolupůsobení více zdrojů najednou:

L = 10 log ( 100,1L1 + 100,1L2 + ……+ 100,1Ln)

Výpočet útlum hladiny L změnou vzdálenosti od zdroje:

L2 – L1 = 20 log (r1 / r2)

r … vzdálenost místa příjmu od zdroje

Ekvivalentní hladina akustického tlaku:

 Leq (dB) = 10 log (( t1 100,1L1 + t2 100,1L2 + ……+ tn 100,1Ln) / (t1 + t2 + … + tn))

 LAeq ... hladina ekvivalentního akustického tlaku (dB)

LA … hladina akustického tlaku ve volném prostoru při použití váhového filtru A, zohledňujícího 

frekvenci (dB); ve výpočtech není uvažován váhový filtr, neboť není známá intenzita zvuku daných 

zdrojů při jednotlivých frekvencích.

t … doba působení zdroje zvuku (hod)



3.2. Hygienické limity

Nařízení vlády 272/2011 Sb. stanovuje pro chráněný venkovní prostor staveb následující limity 

ekvivalentního akustického tlaku LAeq uvedené v tabulce 6:

Denní doba
Přípustná  hladina  ekvivalentního 

akustického tlaku LAeq (dB)

Korekce  pro hluk  ze stavební 

činnosti (dB)

Den

6:00 – 7:00

50

+ 10

7:00 – 21:00 + 15

21:00 – 22:00 + 10

Noc 22:00 – 6:00 40 + 5

Výstavba  bude  prováděna  v denní  době  od 7:00 - 21:00,  délka  pracovní  směny  je  8 hodin. 

Hygienicky přípustná hodnota ekvivalentního akustického tlaku naměřená v chráněném venkovním 

prostoru staveb je tedy 65 dB.

Pro hluk z dopravy vzniklý v důsledku výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů 

v rámci  dostavby  center  se  k základní  hodnotě  50 dB  přičítá  korekce  15 dB  -  tedy  přípustná 

ekvivalentní hladina hluku ve dne je rovněž dána hodnotou 65 dB.

3.3. Výpočtové parametry

3.3.1. Situace

Na podkladu katastrální mapy je vymodelováno staveniště a přiléhající okolí. 

Základní typ terénu je odrazivý, jehož parametry odpovídají asfaltovým a betonovým plochám. Do 

odrazivého  terénu  jsou  vloženy  plochy  pohltivého  terénu  do míst,  která  jsou  v reálné  situaci 

zatravněna.  V jihozápadní  části  modelu  je  vložen  úsek  zeleně  o výšce  6 m,  který  simuluje 

zalesnění této oblasti. Vložením vrstevnic byl vytvořen prostorový model situace.

Na terén  jsou  osazeny  budovy,  s definovaným  půdorysem,  výškou  a odrazivostí  fasády. 

Odrazivost  fasády byla ponechána na předdefinované hodnotě 3 dB, neboť bližší  údaje nejsou 

známy.

Komunikace je zadána polohou osy a nadefinováním počtu a typu vozidel,  ktrá po komunikaci 

projedou za jednu hodinu, případně rychlosti, sklonu vozovky a dalších parametrů. Parkoviště je 

zadáno plochou, počtem a typem vozidel.
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Tab.7: Uvažovaná hustota dopravy

Zeměpisná 

poloha  vůči 

staveništi

Popis Počet 

automobilů 

za hodinu

Podíl 

nákladních 

automobilů

J Místní komunikace 60 17 %

JV Místní slepá komunikace, pro potřeby parkoviště 33 9 %

JV Sídlištní parkoviště 50  - 

JV Parkoviště průmyslového objektu 15  - 

V Parkoviště v ul. Okružní 10  - 

V Parkoviště v ul. Okružní 15  - 

V Místní komunikace 43 7 %

SZ Slepá místní komunikace 41 15 %

SV Připojení k hlavnímu silničnímu tahu 140 14 %

S Vjezd  na autobusové  nádraží  a parkoviště 

Kaufland

140 14 %

3.3.2. Výpočtové body

Výpočtové body budou umístěny na budovách, které se nacházejí nejblíže staveništi. Body budou 

umístěny  2 m  před okna  ve fasádě,  která  je  nejblíže  zdroji  hluku.  Body  budou  před fasádou 

umístěny ve více výškových úrovních.

Číslo 

objektu

Zeměpisn

á  poloha 

vůči 

staveništi

Vzdáleno

st 

od objektu 

SO 01 (m)

Objekt Číslo 

popisné

Číslo 

parcely

Odhadovaná 

výška  objektu 

(m)

1 V 26 průmyslový objekt   -  4000/111, 

4009

5

2 J 22 panelový dům 903 4015 37

3 S 41 budova ČSAD 982 1869 8

4 Z 22 průmyslový objekt   -  1869/14 8

5 Z 15 autosalon 1418 1869/20 5



3.3.3. Zdroje zvuku

Nejhlučnějším  procesem  výstavby  SO 01  Nákupní  centrum  je provádění  velkoprůměrových 

vrtaných  pilot.  Stroje  budou  modelovány  v programu  Hluk 9+  jako  bodové  průmyslové  zdroje 

zvuku. 

Pro výpočet  budou  stroje  umístěny  do nejnepříznivější  polohy  vůči  objektu,  avšak  musí  být 

zachována  technologická  logičnost  prací.  Pokud  hladina  akustického  tlaku  v měřeném  bodě 

nepřekročí  hygienické  limity,  může  stroj  v této  kritické  poloze  pracovat  bez dalších  přijatých 

opatření.  Je-li  hladina  akustického  tlaku  vyšší,  musí  být  přijata  opatření,  která  zajistí  snížení 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku zvuku v osmi nejhlučnějších, po sobě jdoucích hodinách tak, 

aby výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku splňovala limitní hodnoty. Opatřeními mohou 

být např.: zkrácení pracovní doby stroje, omezení doby součinnosti strojů, zřízení překážky mezi 

zdrojem a místem příjmu zvuku (mobilní protihluková stěna, staveništní buňky, skládka výkopku).

Největším emitorem zvuku  je  vrtná souprava.  Jako  nejnepříznivější  kombinace je  uvažována 

součinnost vrtné soupravy a rypadlo-nakladače.

Tab. 9:

Číslo 

zdroje

Zdroj Hladina  akustického  tlaku 

zvuku v 10 m od zdroje (dB)

Akustický  výkon 

(dB)

1 Vrtná souprava 81 112

2 Rypadlo-nakladač (nakládání) 76 107

Přírůstek hluku vznikající na silniční komunikaci z důvodu dopravy zdrojů na staveniště a odvozu 

odpadu se hodnotí zvlášť, nezávisle na staveništním hluku. 

Pro modelování  navýšení  dopravního  hluku  je  ke stávajícímu  stavu  připočítán  počet  vozidel 

stavby,  který  se  pohybuje  po komunikaci.  Vozidla,  která  se  pohybují  po staveništi  nejsou 

do dopravního  hluku  započítána.  Počet  vozů  je  dán  průměrným počtem vozů,  která  za jednu 

hodinu projedou po komunikaci. Pro posouzení se uvažuje nejvytíženější den. 

Odhadovaný nejvyšší počet vozů za 1 hod: 5 osobních automobilů

10 nákladních automobilů

10 tahačů s návěsem nebo přívěsem

Rozmístění  odrazivých  a  pohltivých  ploch,  zeleně,  budov,  měřících  bodů  u fasáda  a zdrojů 

dopravního a průmyslového hluku jsou zakresleny v obr. 42.

Průmyslové zdroje jsou rozmístěny v polohách 1 - 11, přičemž je do výpočtu zahrnuta vždy jen 

jedna poloha stroje.
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Obr. 42: Situační schema



Obr. 43: Prostorový model - jihovýchodní pohled

Obr. 44: Prostorový model - jihozápadní pohled
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4. Výpočet

4.1. Dopravní hluk

Tab. 11: Původní stav na komunikacích



Tab.: 12.: Zvýšený dopravní provoz vlivem výstavby
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Obr. 45: Vykreslení izofon a hlukových pásem při zatížení běžnou dopravou



Obr. 46: Vykreslení izofon a hlukových pásem při započítání nárůstu dopravy vlivem probíhající 

výstavby

Vyhodnocení: 

Staveništní doprava při své maximální  intenzitě zvyšuje ekvivalentní hladinu akustického tlaku 

přibližně  o 3 - 6 dB,  avšak  výsledná  hladina  splňuje  hygienické  limity.  Není  potřeba  navrhovat 

opatření.
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4.2. Hluk ze stavební činnosti

4.2.1. Zhodnocení akustického tlaku zvuku od samostatně pracujících zdrojů

Tab.  13:  Naměřené  hodnoty  akustického  tlaku  ve zkoumaných  bodech  vnějšího  chráněného 

prostoru budov, při umístění vrtné soupravy v polohách 1 - 11

Číslo polohy zdroje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 75,4 75,4 67,7 67,2 66,7 66,3 66,3 64 65 64,6 66,3
1 4 73,4 73,4 69,3 67,2 66,7 68 66,3 63,9 65 64,6 67,8
2 2 71,2 71,2 66,3 66,2 67,2 69,1 67,5 64,9 65,5 64,5 65,5
2 4 69,4 69,4 68 66,2 67,2 69,1 67,5 64,9 65 64 65,5
3 2 70,4 70,4 69,1 66,9 65 65,6 63,6 61,8 64,8 64 69,3
3 5 70,4 70,4 69,1 66,6 64,6 65,3 63,1 61,8 64,3 65,7 69,3
3 8 72,2 72,2 69 66,6 64,6 65,3 63,1 61,8 64,2 65,7 69,3
3 11 72 72 69 66,5 64,6 65,2 63,1 61,8 64,2 65,7 69,2
3 14 71,9 71,9 68,9 66,5 64,6 65,2 63,1 61,8 64,2 65,6 69,1
3 17 71,7 71,7 68,8 66,4 64,5 65,2 63 61,7 64,2 65,4 69,1
3 20 71,5 71,5 68,7 66,4 64,2 65,1 63 61,7 63,9 65,4 68,9
3 23 71,3 71,3 68,6 66,3 64,2 64,8 63 61,7 63,8 65,3 68,8
3 26 71,1 71,1 68,4 66,3 64,1 64,7 63,4 61,7 63,8 65,3 68,7
3 29 70,9 70,9 68,3 66,2 64,1 64,7 62,9 61,7 63,8 65,2 68,6
3 32 70,6 70,6 68,2 66,1 64 64,6 62,9 61,6 63,7 65,2 68,4
3 35 70,3 70,3 68 66 64 64,6 62,8 61,6 63,7 65,1 68,3
4 2 70 70 69,3 67 65 65,5 63,9 61,8 65 64,4 70
4 5 71,8 71,8 69,2 67 64,7 65,2 63,5 61,8 64,4 66,1 70
4 8 71,7 71,7 69,2 67 64,7 65,2 63,5 61,8 64,4 66,1 70
4 11 71,6 71,6 69,1 66,9 64,6 65,2 63,5 61,8 64,4 66,1 69,9
4 14 71,5 71,5 69,1 66,9 64,6 65,2 63,5 61,8 64,4 66,1 69,8
4 17 71,3 71,3 69 66,7 64,6 65,1 63,5 61,8 64,4 65,9 69,7
4 20 71,2 71,2 68,9 66,7 64,3 65,1 63,4 61,8 64,1 65,8 69,5
4 23 71 71 68,8 66,6 64,2 64,8 63,4 61,8 64,1 65,8 69,4
4 26 70,8 70,8 68,7 66,5 64,2 64,7 63,4 61,7 64 65,7 69,3
4 29 70,5 70,5 68,5 66,4 64,1 64,7 62,9 61,7 64 65,7 69,1
4 32 70,3 70,3 68,4 66,3 64,1 64,6 62,8 61,7 63,9 65,6 68,9
4 35 70,1 70,1 68,2 66,3 64 64,5 62,8 61,6 63,8 65,5 68,8
5 2 64,1 64,1 64 63,9 67 68,2 71,2 66 64,4 62,9 63
5 5,5 64,5 64,5 64 63,9 66,9 68,3 71,2 66 64,4 62,1 62,4
6 2 64,1 64,1 64,3 64,3 67,6 68,9 72,6 68,8 65,1 63,3 63,3
6 5,5 65,3 65,3 64,3 64,3 67,6 68,9 72,5 68,7 65,1 62,5 63,3
7 2 63,7 63,7 63,6 64 67,3 68 71,6 69,6 65 63,2 62,2
7 5,5 64,4 64,4 63,6 64 67,3 68 71,6 69,5 65 63,3 62,8
8 3 52,4 52,4 54,8 56,9 60,6 58,1 59,8 77,7 66,2 56,3 54,1
9 3 53,8 53,8 57,1 60,1 61,7 58,5 62,5 70,3 72,7 67,3 56,9
9 6 63,8 63,8 66,6 69,2 70,8 68,1 67,8 72,1 74,6 69,1 66,2
10 3 54,3 54,3 58,1 66,6 60 57,5 56,5 66,1 71,7 70,9 58,8
10 6 64,1 64,1 67,3 70,2 68,9 66,7 65,6 67,9 73,6 72,8 67,8

Číslo 
bodu 

Výška 
bodu (m) 



Tab.  14:  Naměřené  hodnoty  akustického  tlaku  ve zkoumaných  bodech  vnějšího  chráněného 

prostoru budov, při umístění rypadlo-nakladače v polohách 1 - 11

Z výsledků modelování vyplývá, že samostatně pracující vrtná souprava téměř v žádném bodě 

nesplňuje hygienické hlukové limity při jakékoli pracovní  poloze. Není proto možné ekvivalentní 

hladinu  akustického  tlaku  ve zkoumaném  bodě  snížit  střídáním  pracovních  pozic.  Vzhledem 
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Číslo polohy zdroje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 66,5 70,4 62,7 62,2 61,7 61,3 61,3 59,0 60,0 59,6 61,3
1 4 68,1 68,4 64,3 62,2 61,7 63,0 61,3 58,9 60,0 59,6 62,8
2 2 62,7 66,2 61,3 61,2 62,2 64,1 62,5 59,9 60,5 59,5 60,5
2 4 62,7 64,4 63,0 61,2 62,2 64,1 62,5 59,9 60,0 59,0 60,5
3 2 71,3 65,4 64,1 61,9 60,0 60,6 58,6 56,8 59,8 59,0 64,3
3 5 71,2 65,4 64,1 61,6 59,6 60,3 58,1 56,8 59,3 60,7 64,3
3 8 71,0 67,2 64,0 61,6 59,6 60,3 58,1 56,8 59,2 60,7 64,3
3 11 70,7 67,0 64,0 61,5 59,6 60,2 58,1 56,8 59,2 60,7 64,2
3 14 70,4 66,9 63,9 61,5 59,5 60,2 58,1 56,8 59,2 60,6 64,1
3 17 70,0 66,7 63,8 61,5 59,5 60,2 58,0 56,7 59,2 60,5 64,1
3 20 69,6 66,5 63,4 61,4 59,2 60,1 58,0 56,7 58,9 60,4 64,0
3 23 69,2 66,3 63,5 61,3 59,2 59,8 58,0 56,7 58,8 60,3 63,8
3 26 68,8 66,1 63,4 61,3 59,1 59,7 58,4 56,7 58,8 60,3 63,7
3 29 68,3 65,9 63,3 61,2 59,1 59,7 57,9 56,7 58,8 60,2 63,6
3 32 67,9 65,6 63,2 61,1 59,0 59,6 57,9 56,6 58,7 60,2 63,4
3 35 67,5 65,3 63,0 61,0 59,0 59,6 57,8 56,6 58,7 60,1 63,3
4 2 70,9 65,0 64,3 62,0 60,1 60,5 58,9 56,8 60,0 59,4 65,0
4 5 70,8 66,8 64,3 62,0 59,7 60,2 58,5 56,8 59,4 61,1 65,0
4 8 70,6 66,7 64,2 62,0 59,7 60,2 58,5 56,8 59,4 61,1 65,0
4 11 70,4 66,6 64,2 62,0 59,6 60,2 58,5 56,8 59,4 61,1 64,9
4 14 70,1 66,5 64,1 61,9 59,6 60,2 58,5 56,8 59,4 61,0 64,8
4 17 69,7 66,3 64,0 61,7 59,6 60,1 58,5 56,8 59,4 60,9 64,7
4 20 69,4 66,2 63,9 61,7 59,3 60,1 58,4 56,8 59,1 60,8 64,5
4 23 69,0 66,0 63,8 61,6 59,2 59,8 58,4 56,8 59,0 60,8 64,4
4 26 68,6 65,8 63,7 61,5 59,2 59,7 58,4 56,7 59,0 60,7 64,3
4 29 68,2 65,5 63,5 61,4 59,1 59,7 57,9 56,7 59,0 60,7 64,1
4 32 67,7 65,3 63,4 61,3 59,1 59,6 57,8 56,7 58,9 60,6 63,9
4 35 67,3 65,1 63,2 61,3 59,0 59,5 57,8 56,6 58,8 60,5 63,8
5 2 57,3 59,0 59,0 58,9 62,0 63,2 66,2 61,0 59,4 57,9 58,0
5 5,5 59,3 59,5 59,0 58,9 62,0 63,3 66,2 61,0 59,4 57,4 57,4
6 2 58,5 59,1 59,3 59,3 62,6 63,9 67,6 63,8 60,1 58,3 58,3
6 5,5 59,4 50,3 59,3 59,3 62,6 63,9 67,5 63,7 60,0 57,5 58,3
7 2 57,8 58,7 58,6 59,0 62,3 63,0 66,6 64,6 60,0 58,2 57,2
7 5,5 58,6 59,5 58,6 59,0 62,3 63,0 66,6 64,5 60,0 57,3 57,8
8 3 46,7 47,4 49,8 51,9 55,6 53,1 54,8 72,7 61,2 51,3 49,1
9 3 48,3 48,8 52,1 55,1 56,7 53,5 57,8 65,3 67,7 62,3 51,9
9 6 58,3 58,8 61,6 64,2 56,8 63,0 62,8 67,1 69,6 64,1 61,2
10 3 49,2 49,3 53,1 61,6 55,0 52,5 61,5 61,1 66,7 65,9 53,8
10 6 58,9 59,1 62,3 65,2 63,9 61,7 60,6 62,9 58,6 67,8 62,8

Číslo 
bodu 

Výška 
bodu (m) 



k plnému  vytížení  pilotovací  soupravy  není  možné  omezit  délku  její  pracovní  doby,  neboť  by 

ovlivnila  termín  celé  výstavby.  Je  tedy  nezbytné  vybudovat  na nejvíce  exponovaných  místech 

protihlukovou  stěnu  -  tj.  podél  jižní  a východní  hranice  objektu  SO 01.  Doporučuji  použití 

protihlukové stěny o výšce min. 3 m, jejíž vrchol bude zalomen směrem do staveniště.

Hladinu  akustického  tlaku  zvuku  v jednotlivých  bodech,  která  je  vyvolanána  prací  rypadlo-

nakladače,  by  bylo  možné  snadno  korigovat  prací  v několika  různých  polohách  během jedné 

pracovní směny nebo omezením doby činnosti rypadlo-nakladače.

4.2.2. Zhodnocení akustického tlaku zvuku od samostatně pracujících zdrojů při použití 

mobilní protihlukové stěny

Obr. 47: Prostorový model s protihlukovou stěnou - jihozápadní pohled



Obr. 48: Prostorový model s protihlukovou stěnou - jihovýchodní pohled
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Tab.  15:  Naměřené  hodnoty  akustického  tlaku  ve zkoumaných  bodech  vnějšího  chráněného 

prostoru budov,  při umístění  vrtné soupravy v polohách 1 - 11  a při použití  mobilní  protihlukové 

stěny

Číslo polohy zdroje
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

1,0 2,0 57,8 52,7 46,4 66,7 66,3 66,3 66,3 64,0 64,5 57,3 53,0
1,0 4,0 59,1 52,8 67,1 67,2 66,3 68,0 66,3 63,9 65,0 65,3 66,5
2,0 2,0 44,9 47,7 65,8 66,6 67,0 69,1 67,5 64,9 65,8 64,5 66,3
2,0 4,0 45,0 47,7 68,1 66,6 67,0 69,1 67,5 64,9 65,0 64,0 66,3
3,0 2,0 63,2 58,6 59,4 57,2 55,1 55,7 53,8 38,4 54,8 40,9 45,3
3,0 5,0 65,5 61,8 67,3 64,8 64,6 65,3 63,1 61,8 64,3 61,3 45,3
3,0 8,0 72,7 63,5 69,0 66,6 64,6 65,3 63,1 61,8 64,2 64,0 45,3
3,0 11,0 74,2 70,2 69,0 66,5 64,6 65,2 63,1 61,8 64,2 63,9 64,6
3,0 14,0 73,7 70,1 68,9 66,5 64,6 65,2 63,1 61,8 64,2 65,6 67,4
3,0 17,0 73,3 71,7 68,8 66,4 64,5 65,2 63,0 61,7 64,2 65,4 67,3
3,0 20,0 72,9 71,5 68,7 66,4 64,2 65,1 63,0 61,7 63,9 65,4 67,2
3,0 23,0 72,5 71,3 68,6 66,3 64,2 64,8 63,0 61,7 63,8 65,3 67,1
3,0 26,0 72,1 71,1 68,4 66,3 64,1 64,7 63,4 61,7 63,8 65,3 66,9
3,0 29,0 71,7 70,9 68,3 66,2 64,1 64,7 62,9 61,7 63,8 65,2 68,6
3,0 32,0 72,9 70,6 68,2 66,1 64,0 64,6 62,9 61,6 63,7 65,2 68,4
3,0 35,0 72,5 70,3 68,0 66,0 64,0 64,6 62,8 61,6 63,7 65,1 68,3
4,0 2,0 62,5 61,9 65,8 43,2 40,7 55,7 53,9 38,3 41,0 42,0 58,2
4,0 5,0 64,6 69,9 67,4 65,3 64,7 65,2 63,5 61,8 62,8 51,1 60,2
4,0 8,0 66,3 69,9 67,4 67,0 64,7 65,2 63,5 61,8 64,4 64,4 61,2
4,0 11,0 72,2 71,6 69,2 66,9 64,6 65,2 63,5 61,8 64,4 64,4 66,7
4,0 14,0 75,1 71,5 69,1 66,9 64,6 65,2 63,5 61,8 64,4 66,1 68,1
4,0 17,0 73,0 71,3 69,0 66,7 64,6 65,1 63,5 61,8 64,4 65,9 67,9
4,0 20,0 72,7 71,2 68,9 66,7 64,3 65,1 63,4 61,8 64,1 65,8 67,8
4,0 23,0 72,3 71,0 68,8 66,6 64,2 64,8 63,4 61,8 64,1 65,8 67,6
4,0 26,0 71,9 70,8 68,7 66,5 64,2 64,7 63,4 61,7 64,0 65,7 67,5
4,0 29,0 71,5 70,5 68,5 66,4 64,1 64,7 62,9 61,7 64,0 65,7 67,3
4,0 32,0 71,5 70,3 68,4 66,3 64,1 64,6 62,8 61,7 63,9 65,6 67,2
4,0 35,0 70,7 70,1 68,2 66,3 64,0 64,5 62,8 61,6 63,8 65,5 68,8
5,0 2,0 63,5 64,5 64,4 64,3 67,0 68,3 71,2 66,0 64,4 62,9 63,6
5,0 5,5 63,5 64,5 64,4 64,3 66,9 68,3 71,2 66,0 64,4 65,1 63,1
6,0 2,0 64,2 64,5 64,7 64,7 67,7 68,9 72,6 68,8 65,1 63,3 63,9
6,0 5,5 64,2 64,5 64,7 64,7 67,7 68,9 72,5 68,8 65,1 62,5 64,0
7,0 2,0 63,5 63,6 64,0 64,3 67,4 68,0 71,7 69,6 65,0 63,2 62,9
7,0 5,5 63,5 63,6 64,0 64,3 67,4 68,0 71,6 69,5 65,0 62,3 63,5
8,0 3,0 51,7 52,4 54,8 56,9 60,6 58,1 59,8 77,7 66,2 56,3 54,1
9,0 3,0 53,3 53,8 57,1 60,1 61,7 58,5 62,5 70,3 72,7 57,3 56,9
9,0 6,0 64,7 65,0 67,1 69,2 70,8 68,1 67,8 72,1 74,6 69,1 67,1
10,0 3,0 54,2 54,3 58,1 66,6 60,0 57,5 56,5 66,1 71,7 70,9 58,8
10,0 6,0 65,3 65,4 67,5 70,3 68,9 66,7 65,6 67,9 73,6 72,8 67,7

Číslo 
bodu 

Výška 
bodu (m) 



Tab.  16:  Naměřené  hodnoty  akustického  tlaku  ve zkoumaných  bodech  vnějšího  chráněného 

prostoru budov, při umístění rypadlo-nakladače v polohách 1 - 11 a při použití mobilní protihlukové 

stěny.
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Číslo bodu 
Číslo polohy zdroje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 52,8 56,2 41,4 61,7 61,3 61,3 61,3 59,0 59,5 52,3 48,0
1 4 54,4 56,1 62,1 62,2 61,3 63,0 61,3 58,9 60,0 60,3 41,5
2 2 39,9 54,7 60,8 61,6 62,0 64,1 62,5 59,9 60,8 59,5 61,3
2 4 40,0 54,6 63,0 61,6 62,0 64,1 62,5 59,9 60,0 59,0 61,3
3 2 58,2 58,9 54,4 52,2 50,1 50,7 48,8 33,4 49,8 35,9 40,3
3 5 60,5 59,8 62,3 59,8 59,6 60,3 58,1 56,8 59,3 56,3 40,3
3 8 67,7 60,6 64,0 61,6 59,6 60,3 58,1 56,8 59,2 59,0 40,3
3 11 69,2 65,8 64,0 61,5 59,6 60,2 58,1 56,8 59,2 58,9 59,6
3 14 68,7 65,7 63,9 61,5 59,5 60,2 58,1 56,8 59,2 60,6 62,4
3 17 68,3 67,1 63,8 61,5 59,5 60,2 58,0 56,7 59,2 60,5 62,3
3 20 67,9 66,9 63,7 61,4 59,2 60,1 58,0 56,7 58,9 60,4 62,2
3 23 67,5 66,8 63,5 61,3 59,2 59,8 58,0 56,7 58,8 60,3 62,1
3 26 67,1 66,6 63,4 61,3 59,1 59,7 58,4 56,7 58,8 60,3 62,0
3 29 66,7 66,3 63,3 61,2 59,1 59,7 57,9 56,7 58,8 60,2 63,6
3 32 67,9 66,1 63,2 61,1 59,0 59,6 57,9 56,6 58,7 60,2 63,4
3 35 67,5 65,9 63,0 61,0 59,0 59,6 57,8 56,6 58,7 60,1 63,3
4 2 57,5 59,9 60,8 38,2 35,7 50,7 48,9 33,3 36,0 37,0 53,2
4 5 59,6 65,5 62,4 60,3 59,7 60,2 58,5 56,8 57,8 46,1 55,2
4 8 51,3 65,4 62,4 62,0 59,7 60,2 58,5 56,8 59,4 59,4 56,2
4 11 67,2 67,0 64,2 62,0 59,6 60,2 58,5 56,8 59,4 59,4 61,7
4 14 70,1 66,9 64,1 61,9 59,6 60,2 58,5 56,8 59,4 61,0 63,1
4 17 68,0 66,7 64,0 61,7 59,6 60,1 58,5 56,8 59,4 60,9 62,9
4 20 67,7 66,6 63,9 61,7 59,3 60,1 58,4 56,8 59,1 60,8 62,8
4 23 67,3 66,4 63,8 61,6 59,2 59,8 58,4 56,8 59,0 60,8 62,6
4 26 66,9 66,2 63,7 61,5 59,2 59,7 58,4 56,7 59,0 60,7 62,3
4 29 66,5 66,0 63,5 61,4 59,1 59,7 57,9 56,7 59,0 60,7 62,2
4 32 66,1 65,8 63,4 61,3 59,1 59,6 57,8 56,7 58,9 60,6 62,2
4 35 65,7 65,6 63,2 61,3 59,0 59,5 57,8 56,6 58,8 60,5 63,8
5 2 58,5 60,7 59,4 59,3 62,0 63,3 66,2 61,0 59,4 57,9 58,6
5 5,5 58,5 60,7 59,4 59,3 62,0 63,3 66,2 61,0 59,4 57,1 58,1
6 2 59,2 60,5 59,7 59,7 62,7 63,9 67,6 63,8 60,1 58,3 58,9
6 5,5 59,2 60,5 59,7 59,7 62,7 63,9 67,5 63,8 60,0 57,5 59,0
7 2 58,2 59,3 59,0 59,3 62,4 63,0 66,7 64,6 60,0 58,2 57,9
7 5,5 58,5 59,3 59,0 59,3 62,4 63,0 66,6 64,5 60,0 57,3 58,5
8 3 46,7 48,6 49,8 51,9 55,6 53,1 54,8 72,7 61,2 51,3 49,1
9 3 58,3 49,3 52,1 55,1 56,7 53,5 57,5 65,3 67,7 62,3 51,9
9 6 59,7 60,1 62,0 64,2 65,8 63,0 62,8 67,1 69,6 64,1 62,1
10 3 49,2 49,7 53,1 61,6 55,0 52,5 51,5 61,1 66,7 65,9 53,8
10 6 60,3 60,5 62,5 65,3 63,9 61,7 60,6 62,9 68,6 67,8 63,7

Výška bodu 
(m) 



Mobilní  protihluková  stěna  výrazně  snížila  hladinu  akustického tlaku v chráněném venkovním 

prostoru  staveb  "1"  a "2",  tj.  průmyslový  objekt  východně  od staveniště  a panelový  dům  jižně 

od staveniště, přibližně do výšky 5 m nad terénem - tedy do úrovně druhého podlaží.

Pokud  by  vrtná  souprava  během  jedné   pracovní  směny rovnoměrně  rozložila  svou  činnost 

na celou  plochu  pilotovací  roviny,   hluk  v chráněném  velkovním  prostoru  budov  by  odpuvídal 

poslednímu sloupci z následující tabulky.

Číslo polohy zdroje
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

1,0 2,0 57,8 52,7 46,4 66,7 66,3 66,3 66,3 64,0 64,5 57,3 53,0 63,5
1,0 4,0 59,1 52,8 67,1 67,2 66,3 68,0 66,3 63,9 65,0 65,3 66,5 65,6
2,0 2,0 44,9 47,7 65,8 66,6 67,0 69,1 67,5 64,9 65,8 64,5 66,3 65,7
2,0 4,0 45,0 47,7 68,1 66,6 67,0 69,1 67,5 64,9 65,0 64,0 66,3 65,9
3,0 2,0 63,2 58,6 59,4 57,2 55,1 55,7 53,8 38,4 54,8 40,9 45,3 57,0
3,0 5,0 65,5 61,8 67,3 64,8 64,6 65,3 63,1 61,8 64,3 61,3 45,3 64,0
3,0 8,0 72,7 63,5 69,0 66,6 64,6 65,3 63,1 61,8 64,2 64,0 45,3 66,4
3,0 11,0 74,2 70,2 69,0 66,5 64,6 65,2 63,1 61,8 64,2 63,9 64,6 67,8
3,0 14,0 73,7 70,1 68,9 66,5 64,6 65,2 63,1 61,8 64,2 65,6 67,4 67,9
3,0 17,0 73,3 71,7 68,8 66,4 64,5 65,2 63,0 61,7 64,2 65,4 67,3 68,0
3,0 20,0 72,9 71,5 68,7 66,4 64,2 65,1 63,0 61,7 63,9 65,4 67,2 67,8
3,0 23,0 72,5 71,3 68,6 66,3 64,2 64,8 63,0 61,7 63,8 65,3 67,1 67,6
3,0 26,0 72,1 71,1 68,4 66,3 64,1 64,7 63,4 61,7 63,8 65,3 66,9 67,4
3,0 29,0 71,7 70,9 68,3 66,2 64,1 64,7 62,9 61,7 63,8 65,2 68,6 67,4
3,0 32,0 72,9 70,6 68,2 66,1 64,0 64,6 62,9 61,6 63,7 65,2 68,4 67,6
3,0 35,0 72,5 70,3 68,0 66,0 64,0 64,6 62,8 61,6 63,7 65,1 68,3 67,4
4,0 2,0 62,5 61,9 65,8 43,2 40,7 55,7 53,9 38,3 41,0 42,0 58,2 58,9
4,0 5,0 64,6 69,9 67,4 65,3 64,7 65,2 63,5 61,8 62,8 51,1 60,2 65,0
4,0 8,0 66,3 69,9 67,4 67,0 64,7 65,2 63,5 61,8 64,4 64,4 61,2 65,8
4,0 11,0 72,2 71,6 69,2 66,9 64,6 65,2 63,5 61,8 64,4 64,4 66,7 67,7
4,0 14,0 75,1 71,5 69,1 66,9 64,6 65,2 63,5 61,8 64,4 66,1 68,1 68,8
4,0 17,0 73,0 71,3 69,0 66,7 64,6 65,1 63,5 61,8 64,4 65,9 67,9 68,0
4,0 20,0 72,7 71,2 68,9 66,7 64,3 65,1 63,4 61,8 64,1 65,8 67,8 67,8
4,0 23,0 72,3 71,0 68,8 66,6 64,2 64,8 63,4 61,8 64,1 65,8 67,6 67,6
4,0 26,0 71,9 70,8 68,7 66,5 64,2 64,7 63,4 61,7 64,0 65,7 67,5 67,4
4,0 29,0 71,5 70,5 68,5 66,4 64,1 64,7 62,9 61,7 64,0 65,7 67,3 67,2
4,0 32,0 71,5 70,3 68,4 66,3 64,1 64,6 62,8 61,7 63,9 65,6 67,2 67,1
4,0 35,0 70,7 70,1 68,2 66,3 64,0 64,5 62,8 61,6 63,8 65,5 68,8 67,0
5,0 2,0 63,5 64,5 64,4 64,3 67,0 68,3 71,2 66,0 64,4 62,9 63,6 66,3
5,0 5,5 63,5 64,5 64,4 64,3 66,9 68,3 71,2 66,0 64,4 65,1 63,1 66,3
6,0 2,0 64,2 64,5 64,7 64,7 67,7 68,9 72,6 68,8 65,1 63,3 63,9 67,3
6,0 5,5 64,2 64,5 64,7 64,7 67,7 68,9 72,5 68,8 65,1 62,5 64,0 67,2
7,0 2,0 63,5 63,6 64,0 64,3 67,4 68,0 71,7 69,6 65,0 63,2 62,9 66,8
7,0 5,5 63,5 63,6 64,0 64,3 67,4 68,0 71,6 69,5 65,0 62,3 63,5 66,7
8,0 3,0 51,7 52,4 54,8 56,9 60,6 58,1 59,8 77,7 66,2 56,3 54,1 67,9
9,0 3,0 53,3 53,8 57,1 60,1 61,7 58,5 62,5 70,3 72,7 57,3 56,9 65,2
9,0 6,0 64,7 65,0 67,1 69,2 70,8 68,1 67,8 72,1 74,6 69,1 67,1 69,7
10,0 3,0 54,2 54,3 58,1 66,6 60,0 57,5 56,5 66,1 71,7 70,9 58,8 65,6
10,0 6,0 65,3 65,4 67,5 70,3 68,9 66,7 65,6 67,9 73,6 72,8 67,7 69,3

Číslo 
bodu 

Výška bodu 
(m) 

Průměr z 
celé plochy



5. Závěr

Dopravní  hluk  vyhovuje  přípustným  limitům,  která  jsou  dána  nařízením  vlády 272/2011  Sb., 

nejsou nutná žádná opatření.

Souběžná práce vrtné soupravy a rypadlo-nakladače i samostatná práce vrtné soupravy zatěžují 

okolí  staveniště  hlukem,  který  přesahuje  hygienické  požadavky nařízením vlády 272/2011  Sb. 

Pro omezení  negativního  vlivu  na okolí,  bude  zřízena  podél  jihovýchodního  rohu  staveniště 

protihluková mobilní stěna, která má vysokou účinnost snižovat hlukové imise do přibližně druhého 

nadzemního  podlaží.  Bude  omezena  doba  činnosti  rypadlo-nakladače.  Pracovní  polohy  strojů 

budou v průběhu činnosti střídány tak, aby ekvivalentní hladina akustického tlaku zvuku ve všech 

měřených bodech dosahovala vyrovnané, co možná nejnižší úrovně.

Je  nezbytné  písemně  obeznámit  vlastníky  dotčených  objektů  o nadměrné  hlukové  zátěži 

a možných opatřeních a dohodnout se na konkrétních podmínkách provádění prací.

Doporučuji omezit provádění pilotážních prací na dobu od 8:00 do 16:00, přičemž práce budou 

denně začínány v severní části staveniště, tzn. ve vzdálenější části staveniště od obytných budov.

Nedojde-li k dohodě dodavatele s dotčenými osobami, bude nutné omezit dobu, po kterou bude 

vrtná souprava v činnosti. Toto opatření by ovlivnilo časový plán celé výstavby.
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Závěr

V diplomové  práci  jsem navrhla  postupy  prací  tak,  aby  bylo  možné  provést  stavbu  ve velmi 

krátkém termínu, který byl pro stavbu vymezen. Konec výstavby jsem směřovala k polovině září, 

neboť  již 1.10.2015  je  naplánováno  slavnostní  otevření  nákupního  centra.  Během  časového 

plánování  bylo  rovněž  třeba  dbát  na rozestavěnost  dalších  stavebních  objektů  a přizpůsobit 

zařízení  staveniště  dle  aktuálních  možností.  Postup  při zřizování  a odstraňování  zařízení 

staveniště je popsán v technické zprávě zařízení  staveniště a znázorněn na výkresech zařízení 

staveniště pro vybrané technologické etapy.

Byla  vypracována  hluková  studie  a navrženo  opatření  ke snížení  ekvivalentní  hladiny  hluku 

ve vnějším chráněném prostoru staveb. Krátký termín výstavby znemožnil omezit nasazení vrtné 

soupravy jako nejhlučnějšího a plně vytíženého stroje, byla proto navržena protihluková stěna, jejíž 

účinnost je však patrná pouze do 2. podlaží panelového domu.

Dále byla propočítána cena hlavního objektu a odhadnuta cena realizovaných objektů na základě 

technickohospodářských ukazatelů.

Provedla jsem bilanci  hlavních zdrojů -  konkrétně počet  a termín nasazení  pracovníků,  návrh 

a termín nasazení strojního vybavení a souhrn hlavních materiálů a návrh dopravních tras z místa 

zdroje.
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