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Abstrakt 

 Diplomová práce obsahuje vybrané části stavebně technologického projektu pro 
stavbu domu s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích. Tato práce zahrnuje 
technickou zprávu, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu a jeho rozpočet, 
projekt zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, zásady údržby zelené střechy  
s polointenzivní vegetací, smlouvu o dílo, plán bezpečnosti a rizik na stavbě, tepelně 
technické posouzení vybraných konstrukcí a schémata postupu výstavby. Součástí 
diplomové práce jsou rovněž technologické předpisy pro tři varianty střešních plášťů na 
dvou různých nosných konstrukcích, jejich vzájemné porovnání a nejlepší varianta 
zvolená pro realizaci. 
 
Klí čová slova 

 Stavebně technologický projekt, technologický předpis, studie realizace hlavních 
technologických etap, časový harmonogram, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební 
plán, zelená střecha, zařízení staveniště, časový a finanční plán stavby. 

 

 

Abstract 
 The diploma thesis contains chosen parts of the building-technological project 
for the building of a house with a nursing service in Budweis. These are first of all 
technological instructions for three types of roof housings on two different carrying 
constructions, their comparison and the best option chosen for the realisation. Further 
on the thesis contains a technical report, a detailed time plan of the main building object 
and its budget, a project of the organisation of the building site, a checking and testing 
plan, the principles of the maintenance of the green roof with a half-intensive 
vegetation, a contract about the work, a plan concerning safety and dangers on  
a building, a thermal-technological appraisal of chosen constructions and the schemes of 
the methods of construction.  
 
Keywords 
 Building-technological project, technological instruction, study of realisation of 
the main technological stages, time line, item budget, checking and testing plan, green 
roof, organisation of the building site, time and financial plan of building.  
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ÚVOD 
 
 V rámci diplomové práce je řešena stavebně technologická příprava výstavby 
pro dům s pečovatelskou službou v Českých Budějovicích. V tomto duchu jsou 
zpracovány potřebné dokumenty pro přípravu a realizaci stavby. Cílem bylo navrhnout 
optimální řešení organizace výstavby po stránce časové, technologické a prostorové  
s ohledem na ekonomiku, kvalitu a bezpečnost provádění.  
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1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:  Dům s pečovatelskou službou 
Charakter stavby: Novostavba 
Místo stavby:  Stará cesta 12, 370 06 České Budějovice 5 
Kraj:   Jihočeský 
Dotčené parcely: 2762/9 a 2762/15, k.ú. České Budějovice 5 
Termín zahájení: 16.3. 2015 
Termín dokončení: 16.2. 2015 
Cena stavby:  18 052 930,- Kč bez DPH 
 
 

1.2 HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 

Investor:  Město České Budějovice 
   Náměstí Přemysla Otakara II. 1 
   370 92 České Budějovice 1 
 
Zpracovatel PD: Bc. Petra Rokašová 
   Větrná 863/34 
   370 05 České Budějovice 2 
 
Zhotovitel:  Jelen DEVELOPMENT s.r.o. 
   Brigádnická 1723/4 
   370 06 České Budějovice 5 
 
 

1.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

Stavební objekty: 
SO 01.1 Dům s pečovatelskou službou - hrubá spodní stavba 
SO 01.2 Dům s pečovatelskou službou - hrabá vrchní stavba 
SO 01.3 Dům s pečovatelskou službou - dokončovací práce 
SO 02  Přístřešek na komunální odpad 
Inženýrské objekty: 
SO 03  Parkovací stání 
SO 04  Chodníky a areálové komunikace 
SO 05  Sadové úpravy pozemku 
SO 06  Hrubé a konečné terénní úpravy 
SO 07  Přípojka elektrické energie 
SO 08  Přípojka splaškové kanalizace 
SO 09  Přípojka dešťové kanalizace 
SO 10  Přípojka vodovodního potrubí 
SO 11  Přípojka plynovodu NTL 
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1.4 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

Celkové stavebně architektonické řešení stavby 
 Novostavba domu s pečovatelskou službou bude situována v klidové zástavbě na 
okraji Českých Budějovic. Stavba je v souladu s územním plánem města a je navržena  
v designu, který odpovídá požadavkům moderní doby. Řešený objekt je třípodlažní, 
přidanou hodnotu mu dodává zastřešení na 2/3 objektu zelenými plochými střechami. 
Vše ještě podtrhuje atypický půdorys tvaru zkoseného H. 
 
Řešení užívání a přístupu do objektu osobám s omezenou schopností pohybu  
a orientace 
 Hlavní vstup je bezbariérový situovaný čelem k ulici Stará cesta. Stejně jako 
ostatní dva vedlejší vchody umístěné po bocích objektu. Svislý pohyb vnitřními částmi 
novostavby je umožněn lanovým výtahem Schindler. 
 Ve všech bytech určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
nejsou osazeny prahy a naopak jsou doplněny přídavná madla u dveří. Vybavení 
koupelen a kuchyňských linek je taktéž bezbariérové. 
 Z 21 parkovacích míst náležících k objektu splňují 3 parametry invalidního 
stání. 
 

1.4.1 SO 01.1 - Dům s pečovatelskou službou - hrubá spodní stavba 

 Novostavba je pod prostřední spojovací částí částečně podsklepena. Hrubá 
spodní stavba čítá jedno podlaží o vnitřních půdorysných rozměrech 12,8 x 11,2 m. 
Jeho obestavěný prostor je vyčíslen na 486,4 m3. 
 Hloubka založení je v nezámrzné hloubce, základová spára se nachází v -4 m, 
vztaženo k ±0. Pod kostrou z železobetonových pasů C30/37 je ještě umístěn podkladní 
prostý beton. Schodiště je založeno na vlastním železobetonovém pasu. Dojezdový 
prostor výtahu představuje železobetonová vana stejné třídy jako základové pasy. 
Nosný systém této části dále tvoří přesné tvárnice od výrobce Porotherm tl. 440, 300 
mm na zdící pěnu Dryfix a tvárnice ztraceného bednění DITON ZB-30 a ZB-15.  
K zastropení slouží filigránové panely. Podlaha v 1.PP je provedena ve dvou variantách 
- skladba A1 a A4. Jednotlivé skladby je možno vyčíst z výkresu ŘEZ A-A' (viz Přílohy 
výkres č. 4). Podzemní stavební objekt je zateplen extrudovaným polystyrenem  
a chráněn proti působení tlakové vody a radonu dvěma hydroizolačními pásy výrobce 
KVK PARABIT a.s.. Skladba F3 je rozebrána na výkresu zmíněném výše. 
 

1.4.2 SO 01.2 - Dům s pečovatelskou službou - hrubá vrchní stavba 

 Pod pojmem hrubá vrchní stavba si představme 3 části. Prostřední dvoupatrová 
spojovací část je stejných rozměrů jako podzemní objekt, další 2 části tvoří půdorysy 
obdélníkového tvaru. Zastropení je taktéž filigránovými deskami. 
 Pro lepší popis a orientaci rozděluji nadzemní objekty pohledem od přístupové 
komunikace k hlavnímu vstupu na část levou (B), prostřední (A) a pravou (C). 
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Levá část (B) 
 Představuje ji jedno podlaží - 1.NP vnějších půdorysných tvarů 24,65 x 9,9 m. 
Na tomto patře je celkově 6 bytových jednotek s vlastní terasou, všechny bezbariérové. 
Obestavěný prostor je vyčíslen na 738 m3.  
 Způsob založení je stejný jako u podzemního objektu. Základová spára je  
v hloubce +0,315 m - vztaženo k výšce podlahy v části A v 1.NP. Zdivo z nabídky 
Porotherm tvoří obvodové přesné tvárnice tl. 440 mm, vnitřní nosné tl. 300 a 175 mm, 
nenosné příčky jsou zastoupeny v tl. 140 mm. Vše je vyzděno na pěnu Dryfix.  
O tepelnou pohodu v této části se stará zateplovací systém Baumit Premium, v soklové 
části je zaměněn za extrudovaný polystyren ve skladbě s keramickým obkladem. 
Skladby F1-3 je možné vyčíst z výkresu ŘEZ A-A' (viz Přílohy výkres č. 4). Z této části 
je umožněn přístup po ocelovém venkovním schodišti na střešní zahradu náležící 
tomuto segmentu. 
 
Prostřední část (A) 
 Představuje celkově 3 podlaží, z toho 2 nadzemních vnitřních rozměrů 12,8 
x 11,2 m. Obestavěný prostor zde dosahuje 972,8 m3. Zaplňují jej části společného 
užívání, technické zázemí a kanceláře. 
 Nosný systém zde tvoří přesné tvárnice Porotherm tl. 440, 300, 175 a příčky 140 
mm na zdící pěnu Dryfix. Zateplení pokračuje z levé části. 
 
Pravá část (C) 
 Na rozdíl od levé části má pravá část dvě podlaží - 1.+ 2.NP a je půdorysně větší 
31,65 x 9,9 m. Obestavěný prostor zde dosáhl rozměru 1896 m3. Na těchto patrech je 12 
bezbariérových obytných jednotek, z toho polovina disponuje vlastní terasou a zbytek 
prostoru zabírá zázemí pracovníků, spojovací chodby a technické zázemí. 
 Způsob založení, zateplovací a nosný systém zůstávají stejné. Základová spára 
se nachází v hloubce -2,685 m od podlahy v 1.NP ve spojovací části. Z této části je 
taktéž umožněn přístup na střešní zahradu tohoto segmentu pomocí ocelového 
venkovního schodiště. 
 

1.4.3 SO 01.3 - Dům s pečovatelskou službou - dokončovací práce 

 V rámci prací vnitřních a dokončovacích se budou provádět elektrikářské  
a instalatérské práce. Zhotoví se omítky, podlahy, nátěry, malby. Dále budou osazeny 
zařizovací předměty a výplně otvorů prvky zvolenými investorem. 
 

1.4.4 SO 02 - Přístřešek na komunální odpad 

 Pro nevšední design byly zvoleny kovové přístřešky MODULAR 3 - PK-04 
výrobce KOVYB s.r.o. Nevadí jim ani mírně svažitý terén a mohou být umístěny na 
libovolnou zpevněnou plochu. Podmínkou ale je, že kotvení musí být provedeno buď 
ocelovými nebo chemickými kotvami do podkladních betonových patek. 
 Přístřešky jsou modulární, lze tedy postupně tvořit souvislou řadu pro  
x kontejnerů (popelnic). Každý modul má vnitřní rozměr vhodný pro 1 standardní 



 

7 
 

kontejner nebo 2 popelnice. Konstrukce přístřešku je ocelová žárově zinkovaná. Základ 
tvoří ocelové profily J 50/50 s úchyty pro výplň, kterou tvoří děrovaný žárově 
zinkovaný plech. Rám střechy je z oblých nosníků s podélným profilem. Střešní rám 
bude sešroubován s nosnými sloupy a vyplněn polykarbonátem trapézového profilu. [1] 
 

1.4.5 SO 03 - Parkovací stání 

 Z 21 míst pro parkování náleží 3 osobám s omezenou schopností pohybu  
a orientace. Asfaltová plocha parkoviště bude odvodněna do 2 dvorních vpustí, které 
budou ústit do odlučovače ropných látek. 
 

1.4.6 SO 04 - Chodníky a areálové komunikace 

 Na dotčených pozemcích budou zbudovány celkem 4 chodníky. Dva lemující 
kratší stranu areálu a další dva na ně kolmé, které je budou spojovat a ústit před hlavní 
vstup do objektu, před kterým je vyhrazena i požární nástupní plocha. Všechny zmíněné 
chodníky budou opatřeny betonovou dlažbou v tl. 80 mm. Jak hlavní, tak dva vedlejší 
vstupy do domu budou v prostoru závětří obohaceny o hrubou čistící zónu. 
 Jediná areálová komunikace je dvouproudý asfaltový vjezd k parkovacím 
stáním. Šířka jednoho pruhu bude 2,75 m. Tento vjezd bude napojen na stávající 
komunikaci v ulici Stará cesta. 
 

1.4.7 SO 05 - Sadové úpravy pozemku 

 Na přání investora bude při terénních úpravách v dolní jižní části hlavního 
pozemku a levé horní vysázeno podle osazovacího plánu celkem 30 kusů dřevin a další 
okrasná zeleň. 
 

1.4.8 SO 06 - Konečné terénní úpravy 

 Konečné terénní úpravy sestávají ze zpětného dovezení výkopku z mezideponie, 
zásypů a jejich hutnění kolem nosných konstrukcí, celkové úpravě pláně včetně 
svahování, dále vysbírání kamenů o průměru větším než 10 cm a odstranění odpadků 
vyprodukovaných během výstavby. 
 

1.4.9 SO 07 - Přípojka elektrické energie 

 Kabely přípojky NN se povedou výkopem volným terénem. Budou umístěny ve 
dvou vrstvách v chráničkách v hloubce 1,2 m do pískového lože. Nad každou vrstvu se 
položí plastový plát a výstražná červená folie z PVC se uloží 0,4 m nad kabel. Nesmí se 
opomenout umístit ještě na dno výkopu zemnící pásek FeZn 30x4. Celková délka 
přípojky nepřesáhne 39 m. 
 Elektroměr se umístí do kapličky nacházející se v pravé severní části na obálce 
budovy. Po provedení rozvodů v objektu bude provedena revize elektrického zařízení 
kvalifikovaným revizním technikem. 
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1.4.10 SO 08 - Přípojka splaškové kanalizace 

 Místo napojení přípojky splaškové kanalizace do stávající gravitační stoky je na 
pozemku investora. Přípojka je dimenzována na DN 200 a spád 3%. V provedení  
z kameninových trub je vyvedena prostupem v základu na jihovýchodní straně objektu. 
Délka nově budovaného úseku činí 9 m. Samozřejmostí je schválení přípojky správcem 
sítě ČEVAK. 
 

1.4.11 SO 09 - Přípojka dešťové kanalizace 

 Celková délka nově vytvořených úseků je 125,4 m. Přípojka je dimenzována na 
DN 200 a před napojením do dešťové stoky ústí ještě do revizní šachty o průměru 1000 
mm, která bude osazena cca 5 m od jihozápadního rohu budovy. Přípojka je navržena   
z kameninových trub KT. 
 Kvůli ochraně spodní stavby je kolem prostřední části objektu navržena drenáž.  
V exponovaných místech, jako je nároží objektu a dlouhé úseky, jsou umístěny 
kontrolní šachty. Napojení drenáže do přípojky dešťové kanalizace je přes revizní 
šachtu o průměru 1000 mm. 
 K odloučení lehkých ropných látek z parkovacích stání slouží produkt GSOL-
2/4P výrobce Sekoprojekt Turnov určený pro 50-300 m2. Než se z něj odfiltrovaná voda 
dostane do přípojky dešťové kanalizace projde ještě výše zmíněnou revizní šachtou. 
 Přípojka bude schválena správcem sítě ČEVAK. 
 

1.4.12 SO 10 - Přípojka vodovodního potrubí 

 Vodovodní šachtou o rozměrech 1000 x 1000 mm je přípojka pomyslně 
rozdělena na domovní a veřejnou část. Domovní část je dimenzována na DN 50, 
venkovní, uložená v nezámrzné hloubce 1,8 m, na DN 100. Na obě části bude použit 
materiál z PE. Celková délka přípojky nepřesáhne 39 m (vztaženo od paty budovy  
k napojení na vodovodní řad o DN 200.) Stávající vodovod se nachází severním 
směrem od pozemků investora. 
 Stejně jako u objektů SO 10 a SO 11 musí přípojku schválit správce sítě 
ČEVAK. 
 

1.4.13 SO 11 - Přípojka plynovodu NTL 

 Plyn vstoupí do objektu prostupem v základu v levé části objektu. Délka nově 
budovaného úseku činí 11,5 m. HUP bude osazen do zděného sloupku s dvířky 0,5 m 
od východního okraje pozemku 2762/9. Plynovodní přípojka je dimenzována  
z materiálu PE 100 SDR 11 63 x 5,8 mm a bude napojena na stávající plynovod o DN 
150 navrtávkou. 
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1.5 SITUACE STAVBY 

 Pozemky 2762/9 a 2762/15 dotčené výstavbou se nacházejí v mírně svažitém 
terénu městské části České Budějovice 5. Jsou pro stavbu tohoto typu vhodné. Budoucí 
dům s pečovatelskou službou bude architektonickou dominantou místní převážně 
řadové zástavby. 
 Severní část pozemků lemuje asfaltová cesta, po které bude umožněn přístup na 
budoucí staveniště. Tato cesta plynule navazuje na silnici II.třídy 157, která je hlavním 
tahem na trase České Budějovice - Ledenice. Nevýhodou zmiňované asfaltové 
komunikace v ulici Stará cesta je její technický stav a úzkost. Je uzpůsobena pro průjezd 
jednoho osobního vozidla. Po určitých daných metrech jsou zřízeny výhybny ve směru 
do obce Dobrá Voda. Aby zde nedošlo k problému v případě rozměrnějšího vozidla  
s podvalníkem, bude se muset cesta vždy na nezbytně nutnou dobu uzavřít. 
 Před samotným zahájením stavebních prací bude nutné provést odstranění 
náletových dřevin, které se nacházejí v severovýchodní části pozemků. Nejedná se  
o pořez vzrostlých stromů, ale jen o vyřezání křovin malého vzrůstu. 
 V prostoru staveniště nebyl zjištěn výskyt žádných stávajících inženýrských sítí. 
 Podle ČSN 73 1001 byly základové poměry označeny za jednoduché a samotné 
staveniště jako podmínečně vhodné. Vyplynulo to z výsledku inženýrsko-geologického 
průzkumu. 
 Měření radonového indexu bylo provedeno investorem v roce 2013 a stavebním 
parcelám 2762/9 a 2762/15 byl přiřazen střední radonový index. 
 
 
1.6 ZPŮSOB REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH 
ETAP HLAVNÍHO SO 

 Struktura výstavby se dá rozdělit na následující dílčí činnosti:  
1. Etapa - zemní práce: 

- kácení náletových dřevin 
- skrývka ornice na stavebních pozemcích 
- určení hlavní polohové čáry a 2 pevných výškových bodů geodetem 
- zřízení zařízení staveniště a jeho oplocení 
- vytýčení stavby 
- vytýčení inženýrských sítí a ochranných pásem 
- provedení výkopových prací 

 
2. Etapa - základy: 

- betonáž podkladního betonu základových pasů 
- zřízení bednění a vyztužení základových pasů 
- betonáž obvodových, vnitřních pasů 
- demontáž bednění základových pasů 
- provedení zásypu a zhutnění okolo základových pasů 
- provedení bednění a příprava podkladu pro podkladní betonovou desku 
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- betonáž podkladní desky 
- přípojky inženýrských sítí 

 
3. Etapa - hrubá vrchní stavba: 

- vyzdění svislých nosných konstrukcí 
- vyzdění vnitřních příček 
- osazení a zmonolitnění vodorovných nosných konstrukcí 
- montáž prefa schodiště 
- realizace zelené střechy 
- realizace jednoplášťové ploché střechy 

 
4. Etapa - dokončovací práce 

- montáž oken, dveří 
- provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí a jejich kompletace 
- osazení zařizovacích předmětů 
- zhotovení vnitřních omítek 
- provedení vnitřních podlah 
- montáž vnitřních dveří 
- realizace veškerých zpevněných a parkovacích ploch, komunikací a prostorů 

okolí stavby 
- zbudování přístřešku na kontejnery 
- dokončení terénních úprav okolí stavby, sadové úpravy 

 
 Popis postupu prováděných prací obsahuje kapitola č.3: Studie realizace 
hlavních technologických etap hlavního SO. 
 
 

1.7 ČASOVÝ A FINAN ČNÍ PLÁN STAVBY 

 Doba výstavby byla investorem stanovena na 11 měsíců. Stavební práce se 
zahájí 16.3. 2015 kácením zeleně. Celá stavba je rozdělena na 11 stavebních objektů. 
Hlavní objekt byl oceněn programem KROS plus. Časovým a finančním plánem 
objektovým se podrobněji zabývám v textové příloze č.1. 
 
 Časový plán objektový spolu s finančním jsem zpracovala do jedné společné 
tabulky. Přesnost je počítána na měsíce. Z jednotlivých měsíců je poté možné vyčíst 
počet pracovníků, o kterých se předpokládá, že budou na staveništi pracovat. Podle 
histogramu nasazení pracovníků je dimenzováno zařízení staveniště. 
 Finanční plán čerpání finančních prostředků je zpracován po jednotlivých 
objektech taktéž s přesností na měsíce. Pro větší přehlednost jsem pod něj umístila graf 
měsíčních nákladů a křivku součtových nákladů po měsících. Náklady na realizaci SO 
01-11 jsou předběžně vyčísleny na 34 161 600 Kč bez DPH. 
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Termíny zahájení a dokončení 
SO 01.1 Dům s pečovatelskou službou - hrubá spodní stavba 

- Zahájení: 16.3. 2015 
- Dokončení: 6.7. 2015 

 
SO 01.2 Dům s pečovatelskou službou - hrubá vrchní stavba 

- Zahájení: 7.7. 2015 
- Dokončení: 18.11. 2015 

 
SO 01.3 Dům s pečovatelskou službou - dokončovací práce 

- Zahájení: 27.10. 2015 
- Dokončení: 16.2. 2016 

 
SO 02 Přístřešek na odpady 

- Zahájení: 5.1. 2016 
- Dokončení: 9.1. 2016 

 
SO 03 Parkovací stání 

- Zahájení: 1.12. 2015 
- Dokončení: 19.12. 2015 

 
SO 04 Chodníky a areálové komunikace 

- Zahájení: 1.12. 2015 
- Dokončení: 18.12. 2015 

 
SO 05 Sadové úpravy pozemku 

- Zahájení: 1.10. 2015 
- Dokončení: 20.11. 2015 

 
SO 06 Konečné terénní úpravy 

- Zahájení: 1.10. 2015 
- Dokončení: 12.10. 2015 

 
SO 07 Přípojka NN 

- Zahájení: 1.4. 2015 
- Dokončení: 6.4. 2015 

 
SO 08 Přípojka splaškové kanalizace 

- Zahájení: 6.4. 2015 
- Dokončení: 10.4. 2015 

 
SO 09 Přípojka dešťové kanalizace 

- Zahájení: 4.5. 2015 
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- Dokončení: 24.6. 2015 
 
SO 10 Přípojka vodovodu 

- Zahájení: 20.4. 2015 
- Dokončení: 30.4. 2015 

 
SO 11 Přípojka plynovodu 

- Zahájení: 4.5. 2015 
- Dokončení: 7.5. 2015 

 
 

1.8 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 Podle zadání diplomové práce jsem zpracovala projekt zařízení staveniště pro 
HSS, HVS a PVD hlavního stavebního objektu - SO 01. Podrobný popis návrhu  
a technickou zprávu zařízení staveniště obsahuje část 4 - Projekt zařízení staveniště. 
Výkresy zařízení staveniště se nachází v přílohách pod čísly 8 a 9. 
 Staveniště bude zabezpečeno mobilním oplocením do výšky 2 m. Jediný přístup 
bude přes uzamykatelnou bránu. Za ní jsou umístěny kanceláře, šatny, WC a zpevněné 
plochy. Materiály drobné velikosti budou skladovány v uzavřených uzamykatelných 
skladech. Další materiály jako výztuž a bednění se budou skladovat na odvodněných 
zpevněných plochách. Realizační část se nachází 30 m od severovýchodní části oplocení 
a přístupové komunikace. Přípojka vedení elektrického proudu se provede v době etapy 
zemních prací jak ke stavebním kontejnerům tak do realizační části staveniště. Do té 
doby bude proud vyrábět generátor. Vzhledem k poloze stavby se další důležitá 
přípojka, vodovod, provede postupně ve stejné etapě. Staveništní přípojka splaškové 
kanalizace se realizovat nebude. Místo toho je navržen pod sanitární kontejner fekální 
tank. Do doby jeho osazení a propojení se sanitárním kontejnerem se bude používat 
mobilní chemický záchod. Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečným sklonem 
pozemku - srážková voda se zachytí do nově vytvořených příkopů, ve stavební jámě se 
odčerpá ze studní. 
 
 

1.9 HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 

 Pro výstavbu jsem navrhla strojní sestavy v dostatečném rozsahu tak, aby 
realizace proběhla do stanoveného termínu. Zevrubný seznam spolu s návrhem 
zvedacího mechanismu je sepsán níže. Podrobněji tuto problematiku řeším v kapitole  
č. 5 - Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 Během realizace domu s pečovatelskou službou budou použity tyto uvedené 
stavební mechanismy: 

− pásový dozer - NEW HOLLAND D150B 
− rypadlo na kolovém podvozku - KOMATSU PW180-T 
− rypadlo-nakladač na kolovém podvozku - KOMATSU WB93S-5 
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− nákladní automobil Tatra T158 - 6x6 
− čistící vůz MATHIEU AZURA MC 200 

− vibrační pěch AMMANN ACR 60 
− nákladní automobil MAN 26.414: valník a hydraulická ruka HIAB 200 C-4 
− Autodomíchávač STETTER AM 10C 

− Čerpadlo Schwing P 2025 + S 36 SX 
− svařovací agregát TechnoMig 225 PULSE 

− jeřáb MB 1030.1 
− automobil s hákovým nosičem kontejnerů Avia D120N 

− vibrační deska WACKER NEUSON WP 1540 
− stavební výtah GEDA 200 Z 
− kontinuální míchačka + silo KM 40 

− omítací stroj a čerpadlo S 5 EVTM 
− tandemový vibrační válec Caterpillar CD54 

− kolový finišer AMMANN AFW 270 
 
 Jako hlavní zvedací mechanismus jsem navrhla samostavitelný jeřáb MB 1030.1 
s 31 m výložníkem.  Na staveništi bude využíván pro usnadnění vyložení a dopravy 
materiálu ze země do úrovní jednotlivých pater. Nejvíce potřeba bude především při 
realizaci stropních konstrukcí, kdy bude zvedat filigránové desky. 
 
 

1.10 KVALITATIVNÍ, ENVIROMENTÁLNÍ A BEZPE ČNOSTNÍ 
 POŽADAVKY 

 Při pohybu a práci na staveništi musejí být pracovníky důsledně dodržovány 
předpisy, zákonné požadavky, ČSN normy a platné bezpečnostní a hygienické předpisy 
v době realizace díla, které bude zaštiťovat zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon. 
  

1.10.1 Kvalitativní požadavky 

 Veškeré činnosti prováděné během výstavby budou prováděny podle 
zpracovaných technologických předpisů. Na jednotlivé činnosti se zpracují kontrolní  
a zkušební plány, které budou dodržovány a průběh jednotlivých kontrol stvrdí svým 
podpisem pověřené osoby. 
 Při kolaudaci je hlavní dodavatel stavby povinen předložit doklady a atesty od 
jednotlivých zabudovaných  materiálů, předepsané zkoušky a revizní zprávy, 
dokumentaci skutečného provedení a předat všechny záruční listy a návody k používání. 
 

1.10.2 Environmentální požadavky 

 Postoj k ochraně životního prostředí  se během posledních let stal jedním  
z důležitých hledisek pro výběr dodavatele v nabídkovém řízení. Během realizace se 
tedy výstavba bude řídit platnými zákony a legislativou s ohledem na životní prostředí: 
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− Zákon č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech + novela předpis č. 297/2009 Sb., 

− Zákon č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí, 

− Zákon č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách, 

− Zákon č. 114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny, 

− Zákon č. 100/2011 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, 

− Zákon č. 356/2003 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, 

− Zákon č. 86/2002 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší, 

− Zákon č. 59/2006 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

− Zákon č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

− Zákon č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování,  
o integrovaném registru znečišťování, 

− Zákon č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, 

− Zákon č. 334/1992 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, 

− Zákon č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech 

− NV č. 597/2006 Sb. - Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality 
ovzduší, 

− NV č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, 

− Vyhláška č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů + novela předpis č. 374/2008 Sb. 

− Vyhláška č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

1.10.3 Bezpečnostní požadavky 

 Pracovníci, kteří se budou během výstavby pohybovat po staveništi, musí být 
proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP, předpisy požárními a hygienickými. Za 
proškolení BOZP odpovídá dodavatel stavby a veškerá školení jdou do jeho nákladů.  
Z hlediska bezpečnosti práce jsou nejrizikovější práce ve výškách a při zemních 
pracích, proto se doporučuje na ně více zaměřit. Pracovníci po poučení stvrdí svým 
vlastnoručním podpisem účast na proškolení. Tím potvrdí, že byli seznámeni se 
zásadami BOZP a dalšími předpisy uvedenými výše. V rámci školení dojde i na poučení 
o pohybu po staveništi, správné manipulaci s materiálem a dále i poučení o umístění 
hasicích přístrojů a hlavních vypínačů energií . 
 Bezpečnost na stavbě bude během výstavby zajištěna podle: 
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− Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci + novely č. 362/2007 Sb. a č. 189/2008 Sb., 

− Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, 

− Zákon č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky, 

− NV č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

− NV č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

− NV č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, 

− NV č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, 

− NV č. 201/2010 Sb. - Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení  
a zasílání záznamu o úrazu, 

− Vyhláška č. 398/2009 Sb. - O obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. - O technických požadavcích na stavby. 
 
 Seznam a vyhodnocení vybraných rizik, se kterými mohou pracovníci přijít do 
styku, obsahuje textová příloha č. 5: Seznam a vyhodnocení vybraných rizik. 
 
 Dodavatel je povinen zajistit před zahájením stavby požární ochranu celého 
staveniště podle zákona č. 133/1985 Sb. - Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. Kancelář stavbyvedoucího bude po celou dobu výstavby sloužit jako požární 
bod stavby a ohlašovna požáru. U činností při kterých se zvyšuje riziko vzniku požáru  
a dochází k práci s otevřeným ohněm, budou vyžadovány přenosné hasicí přístroje. 
Samozřejmostí bude proškolení pracovníků a dodržování požárně bezpečnostních 
předpisů. 
 
Bezpečnostní zásady při práci se stroji 

• Pásový dozer - NEW HOLLAND D150B 

 Podle technického listu stroje je maximální přípustný úhel svahu při hrnutí 
zeminy dozerem: 

− ze svahu 30°, 
− do svahu 25°, 
− po vrstevnici 16°. 

 Při hrnutí zeminy: 
− kolmo k okraji svahu nesmí břit radlice přesáhnout přes okraj svahu, 
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− souběžně s okrajem svahu se smí dozer přiblížit nejblíže na 2 m k jeho okraji. 
 

• Čerpadlo Schwing S 36 SX 

 Podle technického listu se při dopravě čerstvého betonu za pomoci čerpadla 
musí zajistit následující opatření: 

− čerpadlem může být přepravován jen beton předepsaného složení podle pokynů 
výrobce, 

− před zahájením betonáže se musí provést tlaková zkouška celého systému  
s tlakem o 50%  vyšším než je provozní, 

− kolem čerpadla a potrubí se musí nechat vždy nejméně 1 m široká ulička, 

− místo, kam se transportbeton bude ukládat, musí být signalizací spojeno  
s obsluhou čerpadla, 

− aby se předcházelo zanášení potrubí na dopravu čerstvého betonu, je více než 
vhodné ho periodicky čistit vodou. 

 

 Během provozu čerpadla je zakázáno: 
− přehýbat hadice, 

− ručně přemísťovat potrubí a hadice, manipulovat se spojkami, 
− pohybovat se po konstrukci stroje a v nebezpečném prostoru u koncovky hadice. 

 

• Tandemový vibrační válec - Caterpillar CD54 

 Při provozování vibračního válce se musí dbát v potaz tato opatření: 
− odstavený stroj se musí vždy zajistit klíny, 

− při jízdě válců ve sklonu je zakázáno přeřazovat rychlost, 
− vibrační válec se může použít jen všude tam, kde nehrozí nebezpečí přenášení 

vibrací vyvolaných strojem do okolních objektů. 
 

• Jeřáb MB 1030.1 

 Při obsluze jeřábu je zakázáno: 
− obsluhovat jeřáb při nepříznivých povětrnostních podmínkách: větru 

překračujícím rychlost 11 m/s a snížené dohlednosti, kdy jeřábník nevidí na 
zdvíhané břemeno a místo určené ke složení, 

− ovládat zdvihací zařízení tak, aby došlo k nadměrnému rozhoupání břemene, 

− pokračovat v provozu, když se na laně vytvoří smyčka nebo se lano vysmekne  
z drážek kladky nebo bubnu, 

− zvedat nebo obracet břemeno, které převyšuje hmotnost zdvihacího zařízení, 

− zvedat a přesouvat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí bez náležitých 
bezpečnostních opatření. 
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Bezpečné provozování jeřábů závisí na: 
− udržování jeřábu v dobrém technickém stavu, 

− obsluze, která musí vlastnit jeřábnický průkaz, 

− dodržování předpisů souvisejících s provozem jeřábů. 
 

• Stavební výtah GEDA 200 Z 

 Při používání musí být výtah rovnoměrně vyvážen, tj. náklad se musí umisťovat 
do středu podlahy. Stroj je vybaven ochranou proti přetížení a pokud by k němu došlo, 
zařízení se nerozjede. Na staveništi je nutné jeho ohrazení a montáž etážového zařízení.  
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 Podrobný časový plán hlavního stavebního objektu se nachází v textových 
přílohách pod číslem 2. 
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3.1. ZEMNÍ PRÁCE 

Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Tato etapa nenavazuje na žádnou předcházející - před započetím prací se předá 
staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby. Předání se zúčastní i další hlavní účastníci 
výstavby a také stavební dozor investora. Aby tato činnost proběhla řádně je zapotřebí 
doložit zadavatelem následující doklady: 

- platné stavební povolení 
- schválenou stavební dokumentaci 
- vyznačené polohy podzemních sítí 

 
 Do stavebního deníku se provede o předání zápis a vyhotoví se protokol  
o předání a převzetí staveniště. Od tohoto data se odpočítává lhůta pro dokončení 
stavby. 
 
Výkaz výměr 

- sejmutí ornice: 941,9  m3 
- hloubení jam:  757,6 m3 
- hloubení rýh:  576,2 m3 

 

3.1.1 Kácení náletových dřevin 

 V severovýchodní části pozemků se nachází náletové dřeviny, které je třeba před 
skrývkou ornice odstranit. Pořez zajistí specializovaný subdodavatel. 
 

3.1.2 Skrývka ornice 

 Skrývka ornice bude probíhat cca na 1/3 plochy pozemků investora. 
V severovýchodní části se nachází 2 vzrostlé stromy a keře. Keře se před samotnou 
skrývkou vykácejí, vzrostlé stromy zůstanou zachovány a ochrání se dřevěným 
pletivem. Část zeminy bude uskladněna na staveništi pro využití při terénních úpravách 
v okolí objektu a zásypech. Zbytek bude pro své výživné hodnoty a obsah organických 
látek využit pro zemědělské účely a odprodán. Místo, na kterém bude ornice uskladněna 
je vyznačeno na výkresu zařízení staveniště. Skrývka ornice bude provedena na 
přibližné ploše o rozměrech 55 x 66 m, v maximální tloušťce 250 mm.  
 
Postup práce 
 Je třeba vzít na zřetel vrstevnice a související svažitost pozemku směrem  
k jihozápadu. Výškový rozdíl mezi severovýchodní a jihozápadní stranou jsou necelé 
2 m. Pohyb mechanizace se proto tomuto terénu uzpůsobí. Shrnovat se bude  
z nejvyššího místa směrem k nejnižšímu. Spodní polovina nahrnuté zeminy bude 
přesouvána na místo mezideponie za použití dozeru a rypadlo-nakladače. Zbylá vrchní 
polovina se naloží na nákladní automobil a odveze na trvalou skládku. Pohyb 
mechanizace při skrývce je patrný z výkresu č. 10: Zemní práce. 
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Ke skrývce ornice se využije dozer na pásovém podvozku D150B. Pro přesunutí 
zeminy na mezideponii a nakládání zbylé na nákladní automobil Tatra T158 se použije 
rypadlo-nakladače WB93S-5 na kolovém podvozku. Pracovníci budou vybaveni 
lopatami, krumpáči, rýči, kolečky pro dočištění skrývky, dále kalibrovanými měřícími 
přístroji a standardními ochrannými pracovními prostředky - přilbou, pracovními 
rukavicemi a pevnou obuví, reflexním oděvem. 
 
Pracovníci 
obsluha dozeru    1 
obsluha rypadla na kolovém podvozku 1 
řidič nákladního automobilu   2 
pomocní pracovníci    2 
 

3.1.3 Oplocení staveniště 

 Staveniště se oplotí mobilním neprůhledným plotem CITY výrobce TOI TOI 
sanitární systémy s.r.o. Ohrazení bylo zvoleno záměrně plné, aby co nejvíce 
zachycovalo nečistoty unikající ze stavby a kvůli blízké řadové zástavbě i zamezovalo 
pohledu na stavbu. V místě vjezdu na staveniště bude do oplocení osazena dvoukřídlá 
brána, která bude sloužit pro vjezd a výjezd vozidel na staveniště a pro vstup 
pracovníků. Hlavní prvky oplocení jsou plotové dílce a patky. Dílce hmotnosti 38,5 kg 
tvoří pole o rozměru 2160 x 2070 mm. Jsou z kovového trapézového plechu osazeného 
horizontálně do rámu profilu U 60 x 40 x 60 mm se sílou stěny 2 mm a vertikálně do 
trubek průměru 42 mm. Pro stabilizaci plotových dílců se použijí nosné betonové patky 
725 x 240 x 145 mm se čtyřmi otvory, do kterých se zasunují konce plotových dílců. 
Jedna patka váží 35 kg. Jednotlivé panely jsou spojeny bezpečnostními svorkami. 
 
Postup práce 
 Nejdříve se v místě plánovaného vjezdu osadí dvoukřídlá brána a poté se začne 
sestavovat samotné mobilní oplocení. Nachystají a rozestaví se od sebe nosné patky ve 
vzdálenostech odpovídající délce plotových dílců. Poté se konce jednotlivých dílců 
zasunou do otvorů v patkách a tak vznikne souvislé oplocení. Až po namontování 
několika polí dojde k postupnému spojování pomocí bezpečnostních svorek. Na každý 
spoj se použije vždy jen jedna svorka. 
 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Není zapotřebí žádná mechanizace. Pracovníci se pouze vybaví krumpáči  
a lopatami na urovnání povrchu pod patkami. Samozřejmostí jsou osobní ochranné 
pracovní pomůcky. 
 
Pracovníci 
vedoucí pracovní čety  1 
pomocní pracovníci  6  
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3.1.4 Určení a vytýčení hlavní polohové osy stavby, hlavního 
stavebního objektu 

 Hlavní polohovou osu stavby spolu s dvěma polohovými a výškovými body je 
možné vyčíst z výkresu č. 1: Koordinační situace. Vytýčení hlavní polohové osy  
a hlavního stavebního objektu je záležitostí geodeta. V zájmu plynulé výstavby by mělo 
být provedeno co nejdříve po ukončení prací na skrývce ornice, aby bylo možné hned 
navázat výkopovou činností.  
 

3.1.5 Vytýčení inženýrských sítí 

 Jelikož se na pozemku investora nevyskytují žádné stávající inženýrské sítě ani 
ochranná pásma, nebude třeba jejich vytýčení. 
 

3.1.6 Vybudování zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště je živý organismus, který bude růst a zmenšovat se podle 
aktuálních požadavků stavby. Vznikne z nutnosti poskytnutí zázemí pro pracovníky 
stavby a zajistí potřebné plochy pro skladování dovezených materiálů. Při sestavování 
staveniště se počítá s vybudováním těch částí přípojek, které jsou nutné pro provoz 
staveniště. Místa připojení inženýrských sítí jsou patrná z výkresu č. 1: Koordinační 
situace. 
 V kapitole 4: Zařízení staveniště se nachází popis jednotlivých objektů ZS se 
zdůvodněním jejich rozsahů a velikostí, výpočtů jednotlivých ploch, potřeb vody  
a energií a také komentář k časovému plánu budování. 
 

3.1.7 Výkopové práce 

 Díky svažitosti pozemku se musí základová pláň srovnat do roviny a poté se až 
začne s výkopovými pracemi. Místa výkopu budou pro lepší orientaci vysypána 
vápnem. 
 
Postup práce 
 Výkopové práce na objektu začnou hloubením stavební jámy pro 1.PP prostřední 
části domu. Hloubit se bude ze severní strany pod ochranou záporového pažení, zbylé 
strany se vysvahují. Během hloubení se provede z jihozápadní strany i sjezd do stavební 
jámy. Současně při hloubení jámy se budou se zvětšující se hloubkou vkládat dřevěné 
pažnice do ocelových zápor. Hloubka základové spáry prostřední části se nachází  
v úrovni -3,85 m. Pro dojezd ve výtahové šachtě je v hloubce -4,55 m. Počítá se ale 
ještě s jejím ručním dočištěním a sejmutím ochranné vrstvy zeminy. Skutečná hloubka 
založení je tak o u obou případů 150 mm níže. 
 Poté se rypadla přesunou na výkop základových pasů a přípojek inženýrských 
sítí. Hloubka základové spáry je u pasů ve dvou úrovních. Obvodové mají hloubku 
1000 mm, u vnitřních pasů se počítá s 500 mm. 
 Veškerý výkopek se odveze nákladními automobily na trvalou skládku. 
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Pro menší výkopové práce, přesunutí zeminy na mezideponii a nakládání zbylé 
na nákladní automobil Tatra T158 se použije rypadlo-nakladač WB93S-5 na kolovém 
podvozku. Pro hlavní výkopové práce se použije rypadlo na kolovém podvozku 
KOMATSU PW 180-T. Pracovníci budou vybaveni lopatami, krumpáči, rýči, kolečky 
pro dočištění skrývky, dále kalibrovanými měřícími přístroji a standardními ochrannými 
pracovními prostředky - přilbou, pracovními rukavicemi a pevnou obuví, reflexním 
oděvem. 
 
Pracovníci 
obsluha rypadla na kolovém podvozku  1 
obsluha rypadlo-nakladače na kolovém podvozku 1 
řidič nákladního automobilu    2 
pomocní pracovníci     4 
 
 

3.2 ZÁKLADY 

Návaznost na předchozí technologické etapy 
 Základy navazují na předešlou technologickou etapu v době, kdy jsou plně 
hotovy zemní práce v prostřední a pravé části budoucího objektu. Nejsou pouze 
dokončeny výkopové práce vnitřních základových pasů levé části.  
 
Výkaz výměr 

- podkladní beton:  15,2  m3 
- základové pasy:  119,3 m3 
- podkladní betonová deska: 70,2 m3 
- bednění pasů:   357,5 m2 
- bednění desky:  40,2 m2 
- drenážní trubky:  93,9 m 
- hydroizolace:   732,16 m2 

 
 Základové pasy společně s podkladní deskou tvoří základovou konstrukci 
stavby. Obvodové žb pasy jsou ve vztahu k ±0 založeny do hloubky -2,585 m; -3,7 m  
a +0,415 m, vnitřní žb pasy se nacházejí v hloubce -2,585 m; -3,6 m; -2,085 m a +0,815 
m. Základová spára žb vany pod výtahovou šachtou se nalézá v hloubce -4,7 m. Základ 
pro komín a schodiště je v -3,4 m. Konstrukce základů je navržena z podkladního 
prostého betonu C 12/15 na který navazuje železobeton C 30/37 v základových pasech  
a podkladní desce. 
 Při této technologické etapě se také provedou prostupy pro přípojky 
inženýrských sítí a během technologických přestávek i jejich vedení. 
 Pracovníci budou v rámci této etapy seznámeni s riziky prováděných prací  
a bezpečnostními požadavky, dále se seznámí s technologií provádění a absolvují 
školení. 
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3.2.1 Základové pasy 

 Betonovat se smí při teplotách nad + 5°C. V období kdy se tato činnost bude 
provádět, je možnost velmi nízkých teplot vyloučena, protože se staveniště nenachází 
nad sněžnou čarou a ani v horské oblasti. Pro betonáž se použije sestava 
autodomíchávače a autočerpadla, které dopraví čerstvý beton až do vykopané rýhy. 
Automixy zajistí přísun transportbetonu v určených intervalech. Betonovat se nesmí  
z vyšší výšky než 1,5 m, aby se tak předešlo nežádoucí segregaci kameniva. Čerstvý 
beton při ukládání do výkopu hutníme pomocí ponorného vibrátoru. Způsob a četnost 
ošetřování betonu vodou nebo jeho zakrytí určí stavbyvedoucí spolu se statikem podle 
aktuálního počasí. 
  
Postup práce 
 Po začištění, vizuální kontrole a převzetí základové spáry je čas provést 
podkladní beton C 12/15 v mocnosti 100 mm. Betonáž započne výtahovou šachtou  
a prostřední částí, poté se přesune na pravou stranu objektu. Na levé části se začne 
pracovat až po vyzdění obvodové zdi v prostřední části, která přiléhá k levé straně 
objektu. Osadí se drenáž na betonový podklad. Následně se za touto zdí provede zásyp 
štěrkopískem a zeminou do výšky základové spáry základů levé části a její zhutnění. 
Podkladní beton se v těchto místech bude vylévat do připraveného bednění. 
 Během vyzrávání podkladního betonu se na něj po 3 dnech položí zemnící 
páska. Páska 4 x 40 mm je z pozinkovaného železa. Pokládá se naplocho a v rozích se 
pomocí dvou kleští s přestavitelnou čelistí překroutí o 90 stupňů, ohne a překroutí zpět 
naplocho. Spoje jednotlivých pásek a zemnících vodičů se zatřou Tlumexem Speciál. 
Platí zásada, že čím méně provedených spojů, tím lépe. Zemnící páska se v místě 
rozvaděče a ve dvou protilehlých rozích domu vyvede nad úroveň terénu pro budoucí 
napojení na hromosvod a v místě budoucího přestupu beton-vzduch se také zatře. Je 
více než důležité ji uložit tak, aby po betonáži žb pasů byla zcela obklopena betonem  
a nedocházelo tak k jejímu znehodnocování. 
 Podkladní beton slouží jako výchozí podklad jak pro zmíněný zemnící pásek, 
který se ve vzdálenostech ne větších než dva metry připevní k výztuži, tak pro pokládku 
distančních prvků výztuže a proto musí být co nejrovnější. Po jeho provedení se 
nachystá systémové bednění pro další betonáž žb pasů. Aby se nepřilepilo k betonu, je 
nutné jej natřít odbedňovacím prostředkem. Při sestavování bednění je třeba hlídat jeho 
svislost a rovinnost, což bude před ukládáním betonu ještě ověřeno.  
 Do připraveného bednění železáři umístí výztuž podle projektové dokumentace. 
Při armování se nesmí zapomenout na prostupy inženýrských sítí. Stavbyvedoucí 
odpovídá za správnou polohu výztuže a je povinen přizvat technický dozor investora  
k její přejímce. TDI následně při nezjištěných nedostatcích výztuž převezme, provede 
zápis do stavebního deníku a povolí zalití betonem C 30/37.  
 Míra s jakou se bude beton uložený v bednění ošetřovat, závisí na aktuálním 
vlivu počasí. Spočívá v zakrývání a kropení konstrukce vodou. Způsob a intenzitu určí 
stavbyvedoucí. 
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 Odbedňovat se začne po dosažení alespoň 70% pevnosti betonu v tlaku. Přesnou 
dobu určí statik, ale konečné slovo demontáže bednění má vždy stavbyvedoucí. Na 
stavbě se přibližná tvrdost betonu může zjistit jednoduchou nedestruktivní zkouškou. 
Na základě velikosti odrazu Schmidtova kladívka od betonu se odvodí pevnost 
betonové konstrukce v tlaku. 
 Vnější část bednění obvodových pasů zůstane zachována a využije se při další 
pokračující betonáži. 
 
Použitý materiál 
Beton: 
C 12/15 - X0 - Cl 0,2 - Dmax 22 - S1 

- Pevnost v tlaku fck = 12 MPa, fck,cube = 15 MPa 
- Stupeň vlivu prostředí X0 = prostředí vystavené všem vlivům kromě 

zmrazování/rozmrazování, obrušování nebo chemickým vlivům 
- Cl 0,2 = maximální obsah chloridů je 0,2% hmotnosti cementu 
- Dmax 22 = maximální velikost zrna 22 mm 
- Konzistence S1 = 10 - 40 mm, zkouška sednutí kužele 

 
C 30/37 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 

- Pevnost v tlaku fck = 30 MPa, fck,cube = 37 MPa 
- Stupeň vlivu prostředí XC2 = prostředí mokré, občas suché 
- Cl 0,2 = maximální obsah chloridů je 0,2% hmotnosti cementu 
- Dmax 16 = maximální velikost zrna 16 mm 
- Konzistence S3 = 100 - 150 mm, zkouška sednutí kužele 

Výztuž: 

B500B - ∅∅∅∅ 10 a 14 mm 
- Minimální mez kluzu fyk = 500 MPa 
- Minimální pevnost v tahu ftk = 550 MPa 
- Třída tažnosti B 
- Povrch žebírkový 

 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Pro betonáž základových pasů se spotřebuje 134,5 m3 betonu, z toho 15,2 m3 do 
podkladního a 119,3 m3 do železobetonu. Pro dopravu budou využity autodomíchávače 
STETTER AM 10C a pro dopravu čerstvého betonu do konstrukce autočerpadlo 
SCHWING P 2025 s výložníkem S 36 SX. O hutnění se postará ponorný vibrátor 
DYNAPAC RACOON - AT 29/39/49. 
 Pracovníci budou vybaveni kalibrovanými měřícími přístroji, hlavně nivelačním 
přístrojem se stativem a latěmi pro kontrolu správných výšek základových pasů, dále 
lopatami na posunování betonu v bednění a případné srovnání povrchu. Samozřejmostí 
jsou osobní ochranné prostředky - pevná obuv a reflexní oděv, ochranné rukavice  
a přilba. 
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Pracovníci - betonáž základových pasů 
řidič autodomíchávače  2 
obsluha autočerpadla   1 
obsluha ponorných vibrátorů  2 
pomocní pracovníci   4 
 
Pracovníci - armovací práce, osazení uzemňovací soustavy 
železář     3 
elektrikář    1 
pomocní pracovníci   4 
 
Pracovníci - bednící a odbedňovací práce 
tesař     4 
pomocní pracovníci   4 
 

3.2.2 Provedení prostupů přípojek inženýrských sítí 

Postup práce 
 Prostupy inženýrských sítí bedněním se vytvoří buď vložením polystyrenu nebo 
kastlíků ze stavebních desek do bednění. Počet a rozmístění prostupů bude možné vyčíst  
z výkresu základů. Po dosažení požadované pevnosti betonu se prostup opatrně 
odbední. Veškeré prostupy hydroizolací v podmínkách tlakové a gravitační vody se řeší 
pomocí trouby s pevnou a volnou přírubou. Trouba se vsune do prostoru v základu  
a pevná příruba se šrouby se k ní poté přímo přivaří. Přes pevnou přírubu se až k troubě 
nataví hydroizolační pás. Na ten přijde kolem prostupu ještě jeden zesilující. Oba dva 
pásy se poté stáhnout volnou přírubou k sobě a s pomocí matic se spoj zpevní. 
 

 
Obr. 1.: Prostup základem [2] 

 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Není zapotřebí žádná mechanizace. Pracovník bude vybaven propanbutanovým 
hořákem, momentovým klíčem s nástavcem v příslušné velikosti. Samozřejmostí jsou 
osobní ochranné prostředky - pracovní pevná obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 
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Pracovníci 
izolatér    1    
 

3.2.3 Podkladní deska 

 Betonáž podkladní desky přímo navazuje na betonáž základových pasů. Platí pro 
ni stejné podmínky provádění jako pro základové pasy. Ukládání čerstvého betonu  
a další práce okolo provádíme opatrně, aby nedošlo k poškození již hotových 
základových konstrukcí. Zhotovitel je povinen seznámit pracovníky s bezpečnostními 
riziky budoucích prováděných prací a s technologií jejich provádění.  
 
Postup práce 
 Před započetím betonáže je nutné mezi již hotové pasy provést štěrkopískové 
polštáře v mocnosti 100 mm. Poté se až může začít s dalšími navazujícími pracemi jako 
je montáž bednění. Podkladní deska bude při horním povrchu vyztužena pomocí KARI 
sítí 2 x 3 m s průměrem drátu 6 mm a velikostí ok 150 x 150 mm. Aby sítě neležely 
přímo na podkladu a byla zajištěna krycí vrstva výztuže, osadí se na distanční podložky. 
Jednotlivé sítě se budou spojovat za pomoci vázacího drátu a to vždy v krytí přes dvě 
oka. V nejvíce namáhaných místech, v rozích a místech prostupů se KARI sítě zesílí 
betonářskou výztuží proti zamezení vzniku trhlin. Pod vnitřní stěny tl. 175 mm se vždy 
v pásu položí další vrstva KARI sítí. 
 Pro betonáž se využije již postavené vnější bednění obvodových základových 
pasů a tak se dobední jen malá potřebná část. Horní hranu desky určíme natlučenými 
hřebíky. Doprava čerstvého betonu do konstrukce bude probíhat za pomoci 
autodomíchávače a autočerpadla. Pro betonáž podkladní desky v tl. 100 mm se použije 
beton třídy C30/37. V prostřední části se horní hrana betonované desky dostane do 
úrovně -3,1 m. Poté následuje technologická přestávka 5 dní a ošetřování betonu. 
Betonáž se mezitím přesune do pravé části. Po dosažení 70% pevnosti betonu v tlaku ve 
střední části se celá konstrukce odbední. Do volného prostoru mezi betonovou 
konstrukci a zeminu se osadí drenáž. Po celém obvodu podkladní desky se nataví pás 
hydroizolace a na zakládací maltu se vyzdí obvodové stěny. V dalším kroku následuje 
svislá hydroizolace a zateplení extrudovaným polystyrenem. V místech svahování  
k částem B a C se ještě provede přizdívka ze ztraceného bednění. Poté se prázdný 
prostor nad drenáží zahrne štěrkopískem a zeminou, ve vrstvách se bude hutnit vibrační 
deskou.  
 Po nabytí požadované únosnosti podkladu se podle kroků zmíněných v oddílu 
3.1.1 Základové pasy vybetonují základové pasy v levé části a pokračuje se podkladní 
deskou. V levé části se horní hrana desky dostane na +1,285 m a v pravé do -1,685 m. 
Po odbednění se bude moci provést dokončení veškerých prostupů přípojek 
inženýrských sítí a započne se s přípravou navazujících izolatérských prací a následnou 
výstavbou hrubé vrchní stavby. 
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Použitý materiál 
Beton: 
C 30/37 - XC2 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 

- Pevnost v tlaku fck = 30 MPa, fck,cube = 37 MPa 
- Stupeň vlivu prostředí XC2 = prostředí mokré, občas suché 
- Cl 0,2 = maximální obsah chloridů je 0,2% hmotnosti cementu 
- Dmax 16 = maximální velikost zrna 16 mm 
- Konzistence S3 = 100 - 150 mm, zkouška sednutí kužele 

Výztuž: 

B500B - ∅∅∅∅ 6 mm 
- Minimální mez kluzu fyk = 500 MPa 
- Minimální pevnost v tahu ftk = 550 MPa 
- Třída tažnosti B 
- Povrch žebírkový 

 
KARI síť 

- ∅ 6 mm, velikost ok 150 x 150 mm 
- Plocha pole: 2 x 3 m 
- svařovaná betonářská ocel B500B 

 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Při betonáži podkladní desky se spotřebuje 70,2 m3 betonu. Pro dopravu budou 
využity autodomíchávače STETTER AM 10C a pro dopravu čerstvého betonu do 
konstrukce autočerpadlo SCHWING P 2025 s výložníkem S 36 SX. O hutnění se 
postará 2,5 m vibrační lať výrobce BARIKELL. O zásyp volných prostor zeminou se 
postará rypadlo-nakladač KOMATSU WB93S-5 a vibrační deska WACKER zeminu 
zhutní. Pracovníci budou potřebovat lopaty na posouvání betonu v bednění, vibrační lať 
a hladičky na srovnání povrchu a osobní ochranné prostředky - holinky a reflexní oděv, 
ochranné rukavice a přilbu. 
 
Pracovníci 
řidič autodomíchávače  2 
obsluha autočerpadla   1 
obsluha vibrační desky  1 
obsluha vibrační latě   2 
pomocní pracovníci   2 
 

3.2.4 Hydroizolace spodní stavby 

 Pokládka hydroizolačního souvrství nezačne dříve než podklad zcela vyschne, 
aby nedošlo k akumulování vlhkosti pod hydroizolací a tvorbě puchýřů. 
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Postup práce 
 Před pokládkou izolace musí být podklad rovný a zbavený nečistot. Takto 
připravené pracoviště se natře asfaltovým lakem Penetral Alp pro zvýšení přilnavosti 
podkladu s budoucí hydroizolační vrstvou. Pásy hydroizolace se natavují krátce  
a intenzivně propanbutanovým hořákem kolmo na nejdelší stranu desky se 100 mm 
přesahem v podélném směru a 150 mm příčném. Pás se musí natavovat rychle, aby 
nedošlo ke stékání krycí vrstvy a tak narušení nosné vložky a degradaci hydroizolačního 
pásu.  
 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Pracovníci budou potřebovat brusičky na případné srovnání povrchu, 
propanbutanový hořák, sirky, váleček, zednickou lžíci a osobní ochranné prostředky 
jako pracovní pevnou obuv a reflexní oděv, ochranné rukavice a přilbu. 
 
Pracovníci 
izolatéři    3 
pomocní pracovníci   2 
 
  

3.3 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

Návaznost na předchozí technologické etapy 
 S prováděním této etapy se začne až po úplném dokončení etap předešlých. Musí 
být kompletně hotovy základové konstrukce s ošetřenými prostupy a natavena 
hydroizolace pod obvodovým zdivem. Přípojky jsou také z velké části už provedeny.  
 V této fázi výstavby se na staveništi zřídí stacionární zvedací mechanismus. Celá 
stavba až na vodorovné konstrukce je navržena v systému Porotherm. Stropy tvoří 
filigránové desky. Dům je zastřešen třemi jednoplášťovými plochými střechami. Z toho 
dvě jsou zelené. 
 Samozřejmostí je proškolení a seznámení pracovníků s technologií provádění 
svislých a vodorovných konstrukcí a také bezpečnostními riziky při této etapě. 
 
Výkaz výměr 
Svislé konstrukce: 
Obvodové zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix: 987,4 m2 
Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 Profi Dryfix:  1033,8 m2 
Vnitřní nosné zdivo Porotherm 17,5 Profi Dryfix:  507,6 m2 
Příčky Porotherm 14 Profi Dryfix:    155,7 m2 
Věncovka:       306,5 m 
 
Vodorovné konstrukce: 
Překlad Porotherm vysoký dl. 1000 mm: 4 ks 
Překlad Porotherm vysoký dl. 1250 mm: 208 ks 
Překlad Porotherm vysoký dl. 1500 mm: 140 ks 
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Překlad Porotherm vysoký dl. 1750 mm: 64 ks 
Překlad Porotherm vysoký dl. 2250 mm: 8 ks 
Překlad Porotherm vysoký dl. 3000 mm: 80 ks 
Beton věnců:     51,1 m3 
Výztuž věnců:     0,785 t 
Bednění věnců:    122,6 m2 
Filigránové desky šíře 1200 mm:  44 ks 
Filigránové desky šíře 2400 mm:  54 ks 
Beton stropních desek:   148,4 m3 
Bednění stropů:    131,5 m2 
Výztuž stropů:    1,6 t 
Zastřešení: 
 Podrobný výkaz materiálů obsahuje textová příloha č. 3: Položkový rozpočet 
Domu s pečovatelskou službou včetně limitky materiálů. 
 

3.3.1 Svislé konstrukce 

 Se zděním se začne v prostřední části a po zasypání prostoru kolem obvodových 
konstrukcí budou následovat práce již popsané v oddílu 3.2.3 Podkladní deska. Zdění  
v levé a pravé části bude probíhat souběžně. 
 Během provádění se neočekává pokles teploty pod + 5°C. Zdící práce by tak 
mohl zastavit jen silný déšť a vítr, větší jak 11 m/s a snížená dohlednost pod 30 m. 
 
Postup práce 
 Před samotným zahájením prací se zkontroluje stav pracoviště a v případě 
žádných připomínek se místo převezme vedoucím čety zedníků. Poté se zaměří rohy po 
obvodu objektu. Po tomto vyměření bude zahájeno zakládání rohů zdiva na zakládací 
maltu Porotherm Profi AM v tl. minimálně 10 mm. Zedníci natáhnou mezi rohy po 
vnější straně šňůru, která bude při dalším zdění sloužit jako vodítko. Podél tohoto 
provázku se v pásu o něco širším než obvodové zdivo nanese minimálně 10 mm vrstva 
zakládací malty. Zedníci poté jednotlivě kladou tvárnice do připraveného lože 
zatlačením a umístění korigují gumovou paličkou a vodováhou. Od druhé vrstvy se zdí 
ve dvou pruzích na pěnu Porotherm Dryfix. Tvárnice se ukládají stejně jako v první 
vrstvě až na ten rozdíl, že je třeba broušené cihly ukládat přesněji, aby se s nimi co 
nejméně dodatečně manipulovalo a nedocházelo k porušení vodorovného směru pěny. 
Vedoucí čety kontroluje postup prováděných prací a dbá na to, aby se ve zdivu 
nezapomněly vynechat mezery pro výplně otvorů a v místě plánovaných příček spony  
v každé druhé ložné spáře pro jejich pozdější připojení. V místech styku různých druhů 
broušených cihel musí dojít k jejich provázání. Aby nedošlo ke vzniku svislých spár, 
tvárnice se vždy ve dvou sousedních vrstvách předsadí o délku rovnou větší z hodnot 
0,4 ∗ ℎ a 50 mm. Za h se bere výška uvažované tvárnice. Díky konstrukční výšce 3 m se 
zdění rozvrhne na dvě části. Do 1,5 m se zdí ze země a nad 1,5 m, který se považuje už 
za práci ve výškách, se použije lešení. Ve výšce ve které se mají osadit překlady se 
vynechá prostor pro jejich lože. Překlady se ukládají na celou nebo na polovinu 
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tvárnice, která byla už jako půlka vyrobena. Poté se konstrukce klasickým způsobem 
dozdí do výšky požadované projektem. Součástí zdiva jsou také nenosné příčky, které 
se budou provádět stejnou metodou a řídit podle stejného technologického předpisu jako 
nosné zdivo. Výše popsaný postup zdění bude aplikován na všechna další patra  
v objektu.   
 Pomocní pracovníci budou zajišťovat neustálý přísun materiálu kvalifikovaným 
silám a budou využíváni na další nenáročné práce. 
 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Jako hlavní zdvihací mechanismus staveniště je určen rychlomontovatelný 
stavební věžový jeřáb MB 1030.1 s 31 m výložníkem. Pracovníci budou vybaveni latí, 
zednickými lžícemi, vodováhou osobními ochrannými prostředky - pevnou obuví  
a reflexním oděvem, nákoleníky, ochrannými rukavicemi a přilbou. 
 
Pracovníci 
zedník     6 
pomocný pracovník   4 
jeřábník    1 
 

3.3.2 Vodorovné konstrukce 

 Strop nad každým podlažím tvoří železobetonová konstrukce s využitím 
filigránových desek.  Celková mocnost vodorovné nosné konstrukce je 250 mm. Z toho 
190 mm zaujímá nadbetonávka z betonu třídy C30/37. Deska je vyztužena KARI sítí s 
průměrem drátu 6 mm a betonářskou výztuží stejného průměru. Zároveň s betonáží 
stropní konstrukce se budou provádět i ztužující věnce. Do nich patří pruty betonářské 
výztuže o průměru 8 mm a třmínky s průměrem drátu 6 mm. 
 
Postup práce 
 Podrobný popis operací při zhotovení filigránového stropu obsahuje kapitola 
č. 6: Technologický předpis pro variantní řešení zelené střechy. Dobu trvání lze vyčíst  
z přílohy č. 2: Podrobný časový plán hlavního SO a směr postupu výstavby je 
znázorněn na výkresech č. 13.2 a 13.3: Schéma postupu výstavby. 
 Nejdříve se zastropí část A v 1.PP, poté se pokračuje položením stropu nad 1.NP 
nad každou z částí A, B a C a naposled se provede strop nad částmi A a C, který bude 
zároveň sloužit jako nosná konstrukce střešního pláště. 
 
Použitý materiál 
Beton: 
C 30/37 - XC0 - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 

- Pevnost v tlaku fck = 30 MPa, fck,cube = 37 MPa 
- Stupeň vlivu prostředí XC0 = prostředí suché 
- Cl 0,2 = maximální obsah chloridů je 0,2% hmotnosti cementu 
- Dmax 16 = maximální velikost zrna 16 mm 
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- Konzistence S3 = 100 - 150 mm, zkouška sednutí kužele 
 
Výztuž: 

B500B - ∅∅∅∅ 6 a 8 mm 
- Minimální mez kluzu fyk = 500 MPa 
- Minimální pevnost v tahu ftk = 550 MPa 
- Třída tažnosti B 
- Povrch žebírkový 

 

KARI síť 
- ∅ 6 mm, velikost ok 150 x 150 mm 
- Plocha pole: 2 x 3 m 
- svařovaná betonářská ocel B500B 

 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Jako hlavní zdvihací mechanismus je na staveniště použit rychlomontovatelný 
stavební věžový jeřáb MB 1030.1 s 31 m výložníkem, který se využije k pokládce 
filigránových desek. Při nadbetonávce stropních desky bude třeba 35,36 m3 betonu. Pro 
jeho dopravu budou použity autodomíchávače STETTER AM 10C a pro dopravu 
čerstvého betonu do konstrukce autočerpadlo SCHWING P 2025 s výložníkem S 36 
SX. Hutnění zajistí vibrační lať BARIKELL. 
 Pracovníci budou potřebovat krumpáč, lopaty, hladičky na srovnání povrchu  
a osobní ochranné prostředky - pracovní pevnou obuv / holinky a reflexní oděv, 
ochranné rukavice, přilbu a budou vybaveni úvazy. 
 
Pracovníci 
tesař      4 
izolatér     2 
železář      4 
betonář     4 
obsluha autodomíchávače   2 
obsluha autočerpadla    1 
jeřábník     1 
řidič nákladního automobilu   1 
obsluha vibračních latí   2 
pomocní pracovníci    4 
 
Montáž schodiště 
 Mezi ŽB prefabrikované prvky které budou použity při výstavbě tohoto objektu, 
patří vnitřní schodiště, které je na obrázku níže zakresleno červenou barvou. Pro jeho 
montáž, která bude navazovat na pokládku filigránových desek, bude použit jeřáb MB 
1030.1, který osadí celkem 6 schodišťových ramen. V objektu se nachází další 2 vnější 
pomocná schodiště, která budou ocelová. S jejich osazováním se začne ale až  
v listopadu 2015, na závěr hrubé vrchní stavby. 
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Obr. 2: Schéma umístění schodiště v 1.NP 

Postup práce 
 Schodišťové rameno se za pomoci vahadla zavěsí na zvedací mechanismus  
a dopraví se na místo určení. Započne montáž. Rameno prefabrikovaného schodiště 
bude ukotveno k základovému pasu pomocí ocelových trnů a následným zmonolitněním 
tohoto spoje. Na mezipodestu, která je uchycena do obvodové konstrukce, se schodiště 
přichytí  
k sobě svařením pomocí ocelové plotýnky. 
 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Jako hlavní zdvihací mechanismus je na staveništi použit rychlomontovatelný 
stavební věžový jeřáb MB 1030.1 s 31 m výložníkem. Ke spojování schodišťových 
ramen s nosnou konstrukcí se použije svařovacího agregátu TechnoMig 225 PULSE. 
Pracovníci budou vybaveni reflexním oděvem, ochrannými rukavicemi, pevnou obuví 
přilbou a úvazy. 
 
Pracovníci 
vazač      1 
svářeč      1 
obsluha jeřábu     1 
 
 
 

hlavní schodiště 

vedlejší schodiště 
schodiště 

pomocné schodiště 

pomocné schodiště 
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Zastřešení 
Postup práce 
 Podrobný popis operací při zastřešení a pokládce střešního pláště obsahuje 
kapitola č. 6: Technologický předpis pro variantní řešení zelené střechy. V diplomové 
práci srovnávám 3 střešní pláště na 2 nosných konstrukcích. Z porovnání vyšla vítězně 
varianta zelené střechy s PIZ na filigránovém stropu, podle které je napsána i technická 
zpráva. Dobu realizace zelené střechy s PIZ lze vyčíst z přílohy č. 2: Podrobný časový 
plán hlavního SO a směr postupu výstavby je znázorněn na výkresu č. 13.3: Schéma 
postupu výstavby. 
  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 Materiál pro konstrukci střešního pláště se na stavbu doveze na nákladních 
automobilech Tatra T158 a MAN 26.414 s hydraulickou rukou před zahájením prací  
a na střešní úroveň jej vyzvedne jeřáb MB 1030.1 
 
Pracovníci 
izolatér (hydroizolace)  4 
izolatér (TI)    4 
zahradník    4 
pomocní pracovníci   5 
 

 

3.4 DOKONČOVACÍ PRÁCE 

 Technologická etapa dokončovacích prací navazuje na předešlé v době, kdy jsou 
už všechny předchozí etapy kompletně dokončeny.  
 
Jednotlivé části technologické etapy 
Plastová okna         
Plastové dveře 
Kontaktní zateplovací systém  
Vnitřní omítky  
Hrubá podlaha  
Sádrokartonové konstrukce  
Obklad keramický  
Dlažba keramická  
Malby  
Podlaha vlysová  
Kovové zárubně 
Obložkové zárubně  
 
Výkaz výměr 
 Podrobný výkaz prací obsahuje textová příloha č. 3: Položkový rozpočet Domu  
s pečovatelskou službou včetně limitky materiálů a časový sled je uveden v příloze č. 2: 
Podrobný časový plán hlavního SO. 
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Postup práce 
 Po dokončení hrubé vrchní stavby se osadí výplně otvorů obvodového zdiva. Po  
jejich osazení se může začít se zateplováním obálky budovy a dalšími vnějšími 
úpravami povrchů. Po uzavření objektu se může začít s montáží TZB jako jsou 
vzduchotechnika, ústřední topení, zdravotechnické instalace a elektromontáže. Po 
dokončení TZB přijdou na řadu vnitřní povrchy. Po dokončení omítek se provede hrubá 
podlaha. Po jejím vyzrání se v objektu začnou osazovat sádrokartonové konstrukce. Až 
se dokončí sádrokartonové konstrukce, následují keramické obklady a dlažby. Po nich 
se provedou vnitřní malby a nátěry. Po provedení maleb se začne s pokládkou  
povlakové vrstvy podlah. Po dokončení nášlapných vrstev následují obložkové zárubně 
a výplně vnitřních otvorů. Pak se podle potřeby dělají další drobné dokončovací práce  
a zapravování. Po úplném dokončení všech prací se objekt vyčistí. Po splnění všech 
předešlých kroků a předání díla může být zahájena kolaudace. 
 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 
 V této etapě dojde k využití všech velkých strojů na stavbě, tj. od nákladních 
automobilů po zvedací mechanismy. Viz výše v předešlých etapách. 
 
Pracovníci 
okenář     4 
izolatér    6 
pracovník vzduchotechniky  2 
topenář    2 
elektrikář    2 
zedník     5 
sádrokartonář    2 
obkladač    4 
malíř     4 
uklízeč     2
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4.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 Viz technická zpráva oddíl 1.1 Identifikační údaje stavby. 
 
 

4.2 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠT Ě, 
PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠT Ě, OPLOCENÍ, 
TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, P ŘÍJEZD A PŘÍSTUP NA 
STAVENIŠTĚ 

Informace o rozsahu a stavu staveniště 
 Staveniště se nachází v intravilánu na předměstí Českých Budějovic v k.ú. 
stejného jména. Území určené pro zástavbu je volné a nezastavěné. Oba dva pozemky 
dotčené výstavbou jsou svažité, pohybují se v nadmořské výšce 390 m. n. m a jsou ve 
vlastnictví investora Města České Budějovice. Plocha staveniště má rozlohu cca 
2 500 m2. Mimo hlavní stavební objekt SO 01 budou realizovány i další objekty.  
 

 
Obr. 3: Lokace ZS s vyznačeným hlavním směrem příjezdu 

 
Předpokládané úpravy staveniště 
 Pozemky mají celkově nepravidelný obdélníkový tvar o ploše 11 162 m2 na které 
se nachází stávající zeleň. Z tohoto důvodu je potřeba plochu pro výstavbu domu  
s pečovatelskou službou připravit. V rámci přípravy území tak dojde k vykácení 
vyskytujících se náletových dřevin. Se zřízením staveniště se začne až po skrývce 
ornice, vytyčení stavby a jejím oplocením. U výjezdu ze stavby se zřídí čistící zóna pro 
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oplachování vozidel. Pro pohyb po staveništi se zbuduje dočasná panelová komunikace 
včetně obratiště vedoucí v místech budoucích parkovacích stání. Komunikace bude 
poskládána z panelů 3 x 2 x 0,22 m a 3 x 1 x 0,22 m. Plocha pod objekty ZS bude ze 
zhutněného štěrkopísku frakce 16 -32 mm o mocnosti 150 mm uloženého do geotextilie. 
Po skončení stavebních prací se staveniště uvede do původního stavu. V místech bývalé 
vnitrostaveništní komunikace se oseje nová tráva, dodělá zámková dlažba a živičný 
povrch. 
 
Oplocení 
 Vyčleněný prostor zařízení staveniště bude oplocen a zabezpečen proti vstupu 
nepovolaných osob. Staveniště se oplotí mobilním neprůhledným 2 m plotem CITY 
výrobce TOI TOI sanitární systémy s.r.o. Ohrazení bylo zvoleno záměrně plné, aby co 
nejvíce zachycovalo nečistoty utíkající ze stavby a kvůli nedaleké zástavbě včele s MŠ 
U Pramene i zamezovalo pohledu na stavbu. V místě vjezdu na staveniště bude do 
oplocení osazena dvoukřídlá brána o šířce 5 m, která bude sloužit pro vjezd a výjezd 
vozidel na staveniště a pro vstup pracovníků. 
 
Trvalé deponie a mezideponie 
 Vzhledem ke sklonitému terénu pozemků a vyplývající potřebě většího rozsahu 
zemních prací se na staveništi zřídí mezideponie. Uloží se na ni zhruba 40% veškeré 
zeminy a zbytek se odveze na trvalou deponii. Zeminu ponechanou na staveništi tvoří ze 
70 % ornice, která se poté využije při konečných terénních a sadových úpravách. 
 

 
Obr. 4: Vyznačená trasa ke skládce zeminy 
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 Trasa je dlouhá 9,7 km, prostá kritických průjezdných míst a při běžné hustotě 
provozu bude trvat 18 minut. Zemina bude odvážena do Recyklačního centra Jivno 80 
vlastněného firmou Lumos s.r.o. Jelikož se tato firma zabývá i recyklací materiálů, 
stejnou trasu absolvuje i veškerý staveništní odpad, který sem během výstavby bude 
taktéž převážen. 
 
Příjezd a přístup na staveniště 
 Navržené řešení zásobování stavby bude s výhodou využívat dobrého 
dopravního spojení po přilehlém průtahu městem. Konkrétní místa, kam bude odvážen 
výkopek (viz výše) a odkud bude na stavbu navážen beton, zdící a další stavební 
materiály, budou řešena v kapitole č. 9: Návrh zajištění materiálových zdrojů, 
zásobování. Vzhledem k velikosti pozemku nebude problém zajistit plynulý provoz 
nákladních automobilů a těžké mechanizace po vnitrostaveništní komunikaci. Vjezd  
a okolí staveniště bude označeno dopravním značením a cedulemi upozorňujícími na 
výjezd vozidel ze stavby. Jediné úskalí představuje stávající příjezdová komunikace  
v ulici Stará cesta, která není uzpůsobená pro průjezd jakýchkoli dvou automobilů. 
Výhybny umístěné po 100 m tento problém částečně řeší. Staveniště se nachází  
v okrajové části Českých Budějovic, tudíž výhodou je, že vytíženost dopravy v tomto 
místě je malá. Povrch příjezdové vozovky bude pravidelně čištěn a po skončení 
výstavby bude komunikace uvedena do původního stavu. 
 

 
Obr. 5: Hlavní dopravní trasy 
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4.3 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 V místě staveniště se nenacházejí žádné významné sítě technické infrastruktury. 
Cca 20 m od oplocení v severní části staveniště vedou inženýrské sítě na které se 
budoucí objekt napojí. To samé platí i pro plyn a splaškovou kanalizaci, které 
procházejí sousedním pozemkem č.p. 2762/8 (taktéž v majetku investora) a lemují 
staveniště po pravé východní straně. 
 
 

4.4 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKT ŘINY, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

4.4.1 Přípojka vodovodu 

 Napojení staveniště na vodovodní řad bude provedeno odbočkou pomocí nové 
vodovodní přípojky, která povede z vodoměrné šachty na okraji staveniště. Z této 
šachty bude poté voda vedena povrchovým rozvodem k 3 odběrným místům na 
staveništi. Míchacímu centru, stavebním kontejnerům a vysokotlakému čističi. Pro 
napojení objektů zařízení staveniště se použije nadzemní vedení v korugovaných 
dvouplášťových chráničkách KOPODUR výrobce KOPOS KOLÍN a.s. Na přípojce 
bude osazen vodoměr pro kontrolu skutečné spotřeby vody. Vodovodní přípojka (SO 
10) vedoucí k bytovému domu se po dokončení stavby napojí také do vodoměrné 
šachty.  
 Celkové množství vody - Q pro potřeby staveniště se stanoví jako voda pro 
provozní, hygienické a technologické účely. 
 

Tab. 1: Voda pro provozní účely. 

Potřeba vody pro: měrná 
jednotka 

počet měrných 
jednotek 

střední norma 
(l/m.j.)  

potřebné 
množství vody(l) 

Ošetřování betonu m3 135,8 175 23 756 

Omítky m2 3 972 25 99 300 

Podlahy m3 54,2 20 1 084 

mezisoučet A       124 140 
 

Tab. 2: Voda pro hygienické účely. 

Potřeba vody pro: měrná 
jednotka 

počet měrných 
jednotek 

střední norma 
(l/m.j.)  

potřebné 
množství vody(l) 

Hygienické účely 
1 

pracovník 24 40 960 

Sprchování 
1 

pracovník 24 45 1 080 

mezisoučet B 2 040 
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Tab. 3: Voda pro technologické účely. 

Potřeba vody pro: měrná 
jednotka 

počet měrných 
jednotek 

střední norma 
(l/m.j.)  

potřební 
množství vody(l) 

Staveniště, mystí pomůcek, atd.   450 

Mytí nákladních vozidel vozidlo 2 1 000 2 000 

mezisoučet C       2 450 
 

Výpočet spotřeby vody: 
Qn = Qa + Qb + Qc (l/sec) 
Qn = (mezisoučet A * kn + mezisoučet B * kn + mezisoučet C * kn) / (t * 3 600) 
Qn = (124 140 * 1,5 + 2 040 * 2,7 + 2 450 * 2) / (8 * 3 600) 

Qn = 6,84 l/s  →→→→ dimenze potrubí: 3 palce (Js) = 80 mm 
 

kn - koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby t - doba v hod., po kterou je voda odebírána 
 

Tab. 4: Návrh světlosti vodovodního potrubí. 

Výpočtový průtok Q (l/s) 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 

D palec ('')  1/2  3/4 1     	1
�
	  1



� 2      2



� 3 4 

mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
  
 Výpočet potřeby pro požární účely není zapotřebí, protože do vzdálenosti 200 m 
od západní strany staveniště je požární hydrant. 
 

4.4.2 Přípojka NN 

 Napojení na elektrickou energii zajistí staveništní rozvaděč, který bude napojen 
na elektrické vedení nízkého napětí. Rozvaděč bude stát vedle vodovodní šachty na 
okraji staveniště. Bude opatřen elektroměrem pro kontrolu spotřeby elektrické energie. 
Z rozvaděče bude kabel veden v plastové korugované chráničce KOPOFLEX až do 
místa buňkoviště, kde se následně rozvede. S nočním provozem se při realizaci nepočítá 
a proto není nutná instalace staveništního osvětlení. Ale s ohledem na zkrácený den  
v zimním období budou na stavbě k dispozici dva halogenové zářiče, které mohou být 
využity k osvětlení příjezdové brány nebo i při pracích uvnitř objektu. 
 Příkon elektrické energie nesmí přesáhnout předpokládaný příkon stavby za 
plného provozu vypočítaný níže. 
 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie: 
Tab. 5: Příkon mechanismů a zařízení. 

Stavební stroj 
  

štítkový 
příkon 

kW  
Ks kW  

Bloková pila LTBP 650-R 4 1 4 
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Jeřáb MB 1030.1 54,2 1 54,2 
Stavební výtah GEDA 200 Z 1,7 1 1,7 
S 5 EVTM - čerpadlo 5,5 1 5,5 
S 5 EVTM - míchačka 2,2 1 2,2 

Kontinuální míchačka KM 40 5,5 1 5,5 

Kalové čerpadlo Elpumps BT 6877 k 1,6 2 3,2 

Ponorný vibrátor Dynapac Raccon 1,5 3 4,5 
Svářečka TechnoMig 225 PULSE 6 2 12 
Vibrační lišta BARIKELL 1,1 2 2,2 
Bruska na beton Bosh GBR 14 CA 1,4 2 2,8 
Úhlová bruska Bosh GWS 15-125 CIEH 1,1 4 4,4 
Stříhačka a ohýbačka Hitachi VB16Y 0,5 1 0,5 
ROKAMAT Universal R200 0,9 1 0,9 
Zásobníkový ohřívač vody 200 l 5 1 5 
Počítač 0,3 2 0,6 

Otopné těleso v buňce 2 6 12 

P1 - instalovaný příkon elektromotorů     121,2 
 

Tab. 6: P2 - Vnitřní osvětlení. 

Osvětlené prostory 

  

příkon 
pro 

osvětlení 
kW/m 2 

m2 kW  

Šatna + umývárna + WC 0,006 59,08 0,35448 

Sklad 0,003 29,54 0,08862 
Vrátnice 0,002 3,92 0,00784 

Buňka stavbyvedoucího a mistra 0,005 29,54 0,1477 

Vnitřní osvětlení stavby 0,006 122,08 0,73248 

P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení 1,33 
 

Tab. 7: P3 - Venkovní osvětlení. 

Druh prací 

  

příkon 
pro 

osvětlení 
kW  

Ks kW  

Osvětlení staveniště - halogeny 0,5 2 1 

P3 - instalovaný příkon venkovního osvětlení 1 
 

S = 1,1 ∗ �(0,5 ∗ P1 + 0,8 ∗ P2 + 1 ∗ P3)� + (0,7 ∗ P1)� 

S = 1,1 ∗ �(0,5 ∗ 121,2 + 0,8 ∗ 1,33 + 1 ∗ 1)� + (0,7 ∗ 121,2)� 
� = ���	�� 
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 Předpokládaný příkon činí 116 kW. 
 

4.4.3 Odvodnění a kanalizace staveniště 

 V městské části České Budějovice 5 je kanalizace zvlášť dělena na dešťovou  
a splaškovou. Pro účely zařízení staveniště se ale nenapojíme na žádnou z těchto sítí. 
Jímání odpadní vody ze sanitárního kontejneru se zajistí fekálním tankem, který bude 
nutné ale pravidelně vyvážet. Odvodnění staveniště obstará samotný spád pozemku, 
trativod  
z drenážních trubek DN 160 se sklonem směrem k jižní straně pozemku a nově 
vytvořené příkopy. Ve stavební jámě se srážková voda odčerpá ze studní. 
 
 

4.5 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ T ŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO 
OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 Příjezd na staveniště bude zabezpečen dočasným neprůhledným oplocením  
s osazenou uzamykatelnou bránou. Během výstavby platí zákaz vstupu na staveniště pro 
nepovolané osoby. Přístup na stavbu mají povolen zaměstnanci hlavního dodavatele, 
subdodavatelé materiálů a strojů a osoby zúčastněné ve stavebním řízení. Upozornění, 
zákazy a termín výstavby s kontakty na vedení stavby budou vyvěšeny na oplocení. 
Konkrétně na bránu se umístí kulatá cedule zákaz vjezdu s dodatkem: Mimo vozidel 
stavby. Ve vzdálenosti 50 m na obě dvě strany od brány se umístí výstraha: Pozor - 
výjezd vozidel ze stavby. Z důvodu odlehlosti bude staveniště mimo pracovní dobu 
střeženo najatou hlídací službou. Možnost výskytu třetích osob je proto opravdu malá. 
Do doby předání stavby se na staveništi nepředpokládá pohyb osob se sníženou 
možností pohybu a orientace. Každá osoba která vstoupí na staveniště, se musí ohlásit 
na vrátnici a je povinna nosit osobní ochranné pomůcky. Základem jsou především 
helmy, reflexní vesty. Pracovníci podle druhu prováděných prací budou vybaveni 
pracovní obuví a reflexním oděvem, rukavicemi a dalšími pomůckami pro ochranu 
zraku a sluchu. 
  
 

4.6 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPE ČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA 
OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJM Ů 

 Jako hlavní zvedací mechanismus je zvolen jeřáb MB 1030.1, který musí 
splňovat předem stanovené podmínky. Jedná se především o vymezení prostoru  
pohybu ramene s břemenem tak, aby nedošlo k ohrožení osob, majetku a hlavně kolizi  
s ostatními mechanismy na stavbě. Důležité zásobovací trasy s problémovými místy 
průjezdu jsou řešeny v oddílu 9 - Návrh zajištění materiálových zdrojů, zásobování.  
S tím souvisí zřízení čistícího centra. Odjíždějící nákladní automobily budou hlavně  
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v letních měsících a při zemních pracích pravidelně čištěny. Díky tomu by se v okolí 
neměla zvyšovat prašnost. 
 Stavební práce nebudou prováděny v hodinách nočního klidu, tedy mezi 22:00 
až 6:00. 
 Staveniště nezasahuje do ochranných pásem a ani nespadá do chráněné krajinné 
oblasti. Žádným způsobem tedy neohrožuje okolí. Dopad vlivu výstavby na životní 
prostředí byl prošetřen stavebním úřadem. Veřejné zájmy nebudou realizací stavby 
dotčeny. 
 
 

4.7 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě VČETNĚ UŽITÍ NOVÝCH  
A STÁVAJÍCÍCH OBJEKT Ů  

 V průběhu výstavby se nepředpokládá využití žádného z nově zbudovaných ani 
stávajících objektů. 
 Staveniště je dimenzováno na nejvyšší počet pracovníků, o kterých se 
předpokládá, že na něm budou pracovat. To ale v praxi neznamená, že vypočtené 
objemy budou nasazeny od prvního okamžiku po celou dobu výstavby. Zařízení 
staveniště je živý organismus a je třeba jej přizpůsobit aktuálním potřebám. Tvoří ho 
sociální a hygienické objekty, výrobní a provozní zařízení. Rozmístění jednotlivých 
objektů ZS lze vyčíst z výkresů zařízení staveniště - viz výkresy č. 8 a 9. 
 Pro zařízení staveniště jsem zvolila sanitární, obytné a skladovací kontejnery 
firmy TOI TOI sanitární systémy s.r.o. Jejich uložení na betonový podklad je 
znázorněno na obrázku níže. 

 
 

Obr. 6: Detail osazení na zeminu [3] 

  
 Zařízení staveniště se začne postupně budovat při etapě zemních prací - 
současně s hloubením stavební jámy. V rozmezí 25.3. - 31.3. 2015 dovezou na 
staveniště kontejnery na svých korbách 2 nákladní automobily MAN 26.414  
s hydraulickou rukou, pomocí které je i usadí na místo určení. Jako poslední se na 
stavbu doveze v červnu jeden kontejner BK1. 

SVAŘOVANÝ RÁM Z ŽÁROVĚ 
POZINKOVANÝCH PLECHŮ 

BETONOVÝ SILNIČNÍ PANEL 3x1x0,15 m 
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm 
ROSTLÝ TERÉN 
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4.7.1 Provozní zařízení staveniště 

 Provozní část bude zajišťovat mobilní oplocení, 5 stavebních kontejnerů, 
vnitrostaveništní komunikace a skládky spolu se sklady. Z toho dva kontejnery BK1 
budou sloužit jako kancelářské zázemí stavby, jeden jako vrátnice a 2 poslední LK1 
jako zamykatelné sklady. 
 
Mobilní oplocení CITY 
 Toto oplocení jsem zvolila záměrně. Zabraňuje pohledu na stavbu a hlavně 
zachycuje nečistoty. Pro zvýšení bezpečnosti jsou jednotlivé panely spojeny svorkami. 
 

 
Obr. 7: Mobilní oplocení CITY [4] 

 Ze severní strany se oplocení opatří 5 m velkou uzamykatelnou branou. Z této 
strany se na plot umístí výstražné a informační tabule. 
 
Technické parametry: 
Rám:   horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
Výplň rámu:  kovový trapézový plech 
Průměr trubky: 42 mm vertikálně 
Rozměr pole:  2 160 x 2 070 mm 
Hmotnost:  38,5 kg 
 
Silniční panely 
 Z betonových silničních panelů KZD 3 bude sestavena vnitrostaveništní 
komunikace spolu s obratištěm. Další typ KZD 2 se použije hlavně pro zpevnění 
skladovacích ploch a plochy pod kontejnery. 
 Vnitrostaveništní komunikace bude jednosměrná, šířky 4 m. 
 
Technické parametry KZD 3: 
Rozměr (d/š/v): 3 / 2 / 0,22 m 
Hmotnost:  3,17 t 
 
Technické parametry KZD 2: 
Rozměr (d/š/v): 3 / 1 / 0,22 m 
Hmotnost:  1,59 t 
 

Obr. 8: Silniční panely [7] 
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Vrátnice 
 Bude umístěna do blízkosti příjezdové brány. Jejím jediným účelem je 
monitorovat přijíždějící nákladní automobily a zabránit přístupu nepovolaných osob. Po 
skončení pracovní doby si zde zřídí stanoviště hlídací služba. 

 
Technické parametry: 
Šířka:   1 980 mm 
Délka:   1 980 mm 
Výška:   2 600 mm 
el.přípojka:  380 V / 23 A 
 
Vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
 
 
 
 
 
Kancelář, šatna BK1 
 Počet stavebních kontejnerů je navržený na předpokládaný maximální počet 
pracovníků, kteří se na staveništi budou pohybovat. Tj. 24 dělníků v únoru 2016. Na  
1 pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy. Plocha kontejneru je přibližně 6 x 2,5 
m = 15 m2 

Počet	potřebných	buněk � 	
24 ∗ 1,25

15
� 2	ks 

 
 Pro potřeby staveniště se celkem použijí 4 buňky tohoto typu. Po jedné budou 
mít stavbyvedoucí a mistr, zbylé dvě budou patřit pracovníkům. Obě dvě kanceláře 
budou vchodem orientovány směrem k stavbě. Subdodavatelé si zajistí podle potřeb 
vlastní prostory. Na staveništi bude tomuto účelu vyhrazena plocha. 
 
Technické parametry: 
Šířka:  2 438 mm 
Délka:  6 085 mm 
Výška:  2 591 mm 
 
Vybavení: 
okna s plastovou žaluzií 
1 x elektrické topidlo 
2 x elektrická zásuvka 
 
 
 

Obr. 9: Vrátnice [8] 

Obr. 10: Stavební buňka BK1 [9] 
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Skladovací kontejner LK1 
 Na staveništi budou zřízeny 2. Do jednoho skladovacího kontejneru se budou 
vždy po skončení pracovní doby umisťovat přístroje a pomůcky drobného a cenného 
charakteru, do druhého materiály které nesmí být vystaveny povětrnostním vlivům. 
 
 
Technické parametry:  
Šířka:  4 489 mm 
Délka:  6 058 mm 
Výška:  2 591 mm 
 
 
 
     
      Obr. 11: Skladovací kontejner LK1 [5] 
Skládky 
 Všechny skládky budou zpevněné a odvodněné. Skladovací plochy jsou 
provedené buď ze silničních panelů nebo jako zpevněné štěrkopískové. Každý materiál 
má výrobcem stanoveno, do jaké výšky se může bezpečně skladovat tak, aby nedošlo 
během uskladnění a manipulaci k újmě na zdraví. Mezi jednotlivými skládkami se musí 
zajistit mezera minimálně 0,75 m pro průchod a manipulační prostor. Proti nepřízni 
počasí se náchylný materiál ochrání zaplachtováním. 
 

4.7.2 Výrobní zařízení staveniště 

 Jsou to výrobní zařízení a objekty potřebné k provedení stavby. Rozdělují se na 
staveništní a mimostaveništní. Za mimostaveništní se považují všechny výrobny 
subdodavatelů. Jsou jimi hlavně dodavatelé transportbetonu, výztuže a prefa prvků. Ze 
staveništních se jedná o míchací centrum. 
 
Míchací centrum 
 Malta se na stavbě bude vyrábět z předem 
připravených suchých směsí. Na stavbu se budou 
dodávat v silech. Dodavatelem bude Baumit s.r.o. přes 
odběrné místo zprostředkovatele TONSTAV-SERVICE 
s.r.o. 
 Schéma s rozměry manipulačního prostoru 
silostavěče je znázorněno vpravo.  
 

4.7.3 Sociální a hygienické zařízení staveniště 

 Objekty vyjmenované níže budou sloužit sociálním a hygienickým potřebám 
pracovníků na stavbě, eventuálně i návštěvníkům stavby. Patří sem WC, umývárny  
a šatny. Vše je dimenzovány na nejvyšší počet pracovníků. 
 

7 m 

3,5 m 

12,5 m 
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Staveništní WC 
 Na staveništi bude použito jedno mobilní chemické WC TOI TOI Fresh firmy 
TOI TOI sanitární systémy s.r.o. Umístí se v blízkosti hlavního stavebního objektu. Do 
doby zprovoznění kombi kontejneru SK1 bude jediným WC na staveništi.  
 

Technické parametry: 
Šířka:   1 200 mm 
Hloubka:  1 200 mm 
Výška:   2 300 mm 
Hmotnost:  82 kg 
Fekální nádrž:  250 l 
 
Vybavení: 
držák toaletního papíru 
dávkovač tekutého mýdla 
zásobník papírových ručníků 
zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
 
Kombi kontejner SK1 (hygienické účely) 
Technické parametry: 
Šířka:    2 438 mm 
délka:    6 589 mm 
Výška:    2 800 mm 
El.přípojka   3/4" 
Odpad potrubí:  DN 100 
 

Vnitřní vybavení: 
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umyvadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler na 200 litrů 
 
Kombi kontejner splňuje následující podmínky: 
min 1 umyvadlo na 10 osob  
min 1 sprchová kabina na 15 osob  
1 sedadlo na 10 mužů a 2 sedadla na 11 - 50 mužů → počet pisoárů stejný jako sedadel 
 
 Kombi kontejner se nebude napojovat na splaškovou kanalizaci, ale osadí se 
přímo na fekální tank se schodištěm. 
 
 
 

Obr. 13: Kombi kontejner SK1 [12] 

Obr. 12: Mobilní WC [11] 
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Fekální tank 
 Na fekální tank se usadí Kombi kontejner SK1 ze kterého se do něj svede odpad. 
Tank má obsah pouze 9 m3 a proto se musí pravidelně vyvážet. 
 
Technické parametry: 
Šířka:    2 438 mm 
délka:    6 589 mm 
Výška:    600 mm 
 
 
 
 
 

4.8 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě VYŽADUJÍCÍ 
STAVEBNÍ OHLÁŠENÍ 

 Na staveništi budou realizovány objekty, které podle Stavebního zákona 
183/2006 Sb. §104 podléhají ohlášení. Jedná se o stavební objekty zařízení staveniště 
(kanceláře, šatny a sprchy s WC). 
 
 

4.9 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
Z HLEDISKA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

 Bytový dům s pečovatelskou službou se bude realizovat podle schválené 
projektové dokumentace, požadavků investora a technologických předpisů. Staveniště 
bude mimo pracovní dobu uzamykáno a hlídáno bezpečnostní službou, aby se zabránilo 
vstupu nepovolaných osob. 
 Všichni pracovníci budou mít v povědomí umístění hlavního vypínače, aby  
v případě nehody byla přerušena dodávka elektrického proudu. K rozvodní skříni se 
umístí práškový hasicí přístroj, pro případ vzniku požáru. Další dva budou v kanceláři 
mistra a stavbyvedoucího. 
 Samozřejmostí je poučení všech pracovníků o bezpečnosti a předpisech BOZP, 
požárních a hygienických předpisech před zahájením prací a zajištění jejich dalšího 
pravidelného proškolování. Součástí školení je i seznámení o správné manipulaci  
s materiálem, staveništní dopravě a celkovém pohybu po staveništi. O školení se sepíše 
protokol, kam se každý účastník podepíše. Tím stvrdí, že byl seznámen se zásadami 
BOZP na stavbě a nastavenými podmínkami. Těmi jsou: přísný zákaz pohybu po 
staveništi pod vlivem alkoholu a omamných látek a dobrý zdravotní stav pracovníka. 
Stavbyvedoucí bude provádět namátkové kontroly a v případě pozitivního nálezu 
vyvodí stavbyvedoucí patřičné kroky.  
 Zhotovitel na vlastní náklady vybaví svoje pracovníky vhodnými osobními 
ochrannými prostředky, které jsou pracovníci v rámci pohybu po staveništi povinni 
nosit  

Obr. 14: Fekální tank [13] 
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a používat. Obsluha strojů a strojních zařízení musí mít platná řidičská oprávnění  
a profesní průkazy. Rameno s břemenem se smí pohybovat pouze ve vymezeném 
prostoru a nikde jinde. Stroje samotné musí mít platnou revizní prohlídku a nesmí 
ohrožovat bezpečnost na staveništi a přilehlém okolí. 
 Na příjezdové bráně a v kanceláři stavbyvedoucího bude vyvěšena cedule  
s důležitými kontakty - telefonními čísly na zdravotnickou záchrannou službu, hasičský 
záchranný sbor ČR, policii ČR, jednotné evropské číslo tísňového volání a také  
i dodavatele elektrické energie. 
 Během výstavby se budou dodržovat platné zákony a předpisy vyjmenované  
v technické zprávě v části 1.10.3 Bezpečnostní požadavky. Seznam vybraných rizik  
a jejich vyhodnocení se nachází v textových přílohách pod č. 5. 
 
 

4.10 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ 

 Během výstavby musí všichni účastníci důsledně dodržovat zákony a předpisy 
týkající se ochrany životního prostředí a respektovat stanovené zásady nakládání  
s odpady. 
 Při stavebních pracích nesmí dojít ke kontaminování půdy a podzemních vod 
stroji, které nejsou v dobrém technickém stavu. Jakmile se stroje odstaví nebo budou  
v prostoru čistící zóny, je třeba pod ně umístit vany na možný odchyt unikajících 
pohonných hmot a dalších ekologicky nevhodných a nebezpečných látek. 
 Stavební odpad bude třízen podle druhu a poté odvezen k zrecyklování do Jivna. 
Musí se vést přehled o tom, kde bude odpad uložen a jakým způsobem zlikvidován. Při 
kolaudačním řízení bude nutné tyto doklady doložit. Staveniště se během realizace bude 
pravidelně uklízet a celkově udržovat v čistotě. Po skončení prací se místo uvede zpět 
do původního stavu. 
 Hluk vznikající výstavbou nebude zásadně ovlivňovat obyvatele z okolí. 
Staveniště se nachází na okraji předměstí Českých Budějovic. Nejbližší řadový dům je 
ve vzdálenosti cca 250 m od budovaného objektu. 
 Riziko vzniku požáru je vzhledem k umístění a vzdálenosti od okolních objektů 
velmi malé. I přesto bude staveniště vybaveno hasícími přístroji umístěnými v každé  
z buněk. Během výstavby se budou dodržovat platné zákony a předpisy vyjmenované  
v technické zprávě v části 1.10.2 Environmentální požadavky. 
 
Tab. 8: Přehled odpadů. 

KÓD 
ODPADU 

NÁZEV DRUHU ODPADU  KATEGORIE 
ODPADU (podle zákona č.381/2001 Sb.) 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
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15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné  

N 

17 01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 05 04 Zemina a kamení O 
Pozn.: 
O - odpady ostatní  N - odpady nebezpečné 
 
 

4.11 LHŮTA VÝSTAVBY A P ŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH 
TERMÍN Ů 

 Doba výstavby byla investorem stanovena na 11 měsíců. Podrobný časový plán 
hlavního stavebního objektu s dílčími termíny je zpracován ve stejnojmenné textové 
příloze pod pořadovým číslem 1. 
 
Zahájení výstavby: 16.3. 2015 
Ukončení výstavby: 16.2. 2016 
 
Tab. 9: Plán budování a likvidace objektů ZS 

NÁZEV  DATUM Z ŘÍZENÍ  DATUM LIKVIDACE  
Mobilní oplocení CITY 24.3.2015 16.2.2016 
Staveništní přípojky 25.3.2015 16.2.2016 
Silniční panely 25.3.2015 30.12.2015 
Šťerkopískové plochy 25.3.2015 30.12.2015 
Kontejner vrátnice 26.3.2015 16.2.2016 
Kontejner BK1 - kancelář 26.3.2015 16.2.2016 
Kontejner BK1 - kancelář 26.3.2015 16.2.2016 
Kontejner BK1 - šatna 26.3.2015 16.2.2016 
Kontejner BK1 - šatna 1.6.2015 16.2.2016 
Kombi kontejner SK1 31.3.2015 16.2.2016 
Mobilní WC 24.3.2015 15.2..2016 
Fekální tank 31.3.2015 16.2.2016 
Skladovací kontejner LK1 15.4.2015 26.1.2016 
Skladovací kontejner LK1 29.5.2015 10.2.2016 
Silo na suché směsi 6.11.2015 26.1.2016 
Jeřáb 11.5.2015 30.11.2015 
Třídící centrum 26.3.2015 16.2.2016 
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4.12 NÁKLADY NA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě  

 V rozpočtu, který jsem zpracovala v programu KROS Plus, jsou náklady na 
zařízení staveniště stanoveny procentuálně jako 2,5 % z ceny objektu. 
 
Celkové náklady na zařízení staveniště se dají jiným způsobem vyčíslit jako cena za: 

− elektrickou energii 
− vodu 

− ostrahu 
− zpevněné plochy 

− oplocení 
− pronájem obytných kontejnerů 

− pronájem skladových kontejnerů 
− zřízení a demolici ZS 
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5.1 STAVEBNÍ STROJE 

5.1.1 Pásový dozer - NEW HOLLAND D150B 

 
Obr. 15: NEW HOLLAND D150B [6] 

Návrh a využití stroje: 
 Tento stroj jsem vybrala pro jeho všestrannou použitelnost a manévrovací 
schopnost. Bude využíván při skrývce ornice, rozprostírání štěrkových vrstev, zásypech 
a obecně při konečných terénních úpravách. Je vybaven i rozrývačem pro snadné 
rozpojování horniny a odstraňování kořenů stromů. 
 Na výše zmiňované práce bude použit jeden stroj. 
 
Základní technické parametry: 
Výkon motoru:  110 kW 
Maximální rychlost:  13 km/h 
Maximální tažná síla:  275 kN 
Provozní hmotnost:  15,5 t     
Objem radlice:  3,2 m3 
 
Rozměry stroje: 
Celková délka:  4,8 m 
Výška traktoru:  2,9 m 
Šířka traktoru:   2,4 m 
Šířka radlice:   3,2 m 
Výška radlice:   1,1 m 
 
Doprava na staveniště: 
 Stroj bude na staveniště dopraven na podvalníku s tahačem. 
 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení pásového dozeru je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram 
nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textových přílohách pod číslem 1. 
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5.1.2 Kolové rypadlo - KOMATSU WB93S-5 

 
Obr. 16: Rypadlo - nakladač KOMATSU WB93S-5 [7] 

Návrh a využití stroje: 
 Díky své všestrannosti bude stroj využíván při všech zemních pracích. Při 
výkopech, zásypech, rozprostírání i nakládání výkopku. Během výstavby bude nasazen 
jeden stroj, přidáním druhého by se celková doba výstavby nijak významně nezkrátila, 
protože během těžení zeminy budou zároveň prováděny práce na zajišťování stability 
stavební jámy - kotvené záporové pažení a svahování. Dva stroje by si tedy vzhledem  
k malému prostoru překážely. Pro další práce na výkopech inženýrských sítích, 
zásypech a obsypech bude jeden stroj plně postačující. 
 
Základní technické parametry: 
Výkon motoru:  74 kW 
Maximální rychlost:  40 km/h 
Provozní hmotnost:  8,2 t 
Objem nakládací lopaty: 1,03 m3 

Šířka podkopové lopaty: 300 - 1400 mm 
Trhací síla násady:  39 kN 
Max rypná hloubka:  5 020 mm 
Max vodorovný dosah: 5 750 mm 
Max výsypná výška:  2 840 mm 
 

Doprava na staveniště: 
 Rypadlo-nakladač se na staveniště dopraví po vlastní ose. 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení rypadlo-nakladače je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram 
nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textových přílohách pod číslem 1. 
 

5.1.3 Tatra T158 - 6x6, PHOENIX 

Návrh a využití stroje: 
 Tento nákladní automobil bude velmi potřebný především při provádění 
zemních prací. Bude odvážet zeminu na skládku a na stavbu přivážet jiný sypký 
materiál. Tento typ je nově vybaven moderním podvozkem Tatra PHOENIX a motorem 
PACCAR MX. Díky tomu má vynikající průchodnost terénem.  
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 Během etapy zemních prací, základů a návozu substrátu do zelených střech bude 
nasazen vždy jeden pár těchto nákladních automobilů. 
 
Základní technické parametry: 
Výkon motoru:  340 kW 
Maximální rychlost:  85 km/h 
Maximální hmotnost:  30 t 
Provozní hmotnost:  13,2 t 
Objem korby:   12 m3 
Typ korby:   třísklopná s výškou bočnic 1,05 m 
     
Doprava na staveniště: 
 Nákladní automobily se na staveniště dopraví po vlastní ose. 
 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení nákladního automobilu je znázorněno v tabulce s názvem 
Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textových přílohách 
pod číslem 1. 
 

5.1.4 MAN 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 200 C-4 

 
Obr. 17: Nákladní automobil MAN 26.414 s hydraulickou rukou [8] 

Návrh a využití stroje: 
 Pro dodávky veškerého stavebního materiálu se použijí dva nákladní automobily 
MAN s hydraulickou rukou pro snadnou nakládku a vykládku materiálu. Jejich 
vzájemné nasazení bude ovlivněno mírou rychlosti spotřeby navezeného materiálu při 
prováděných pracích. Obecně lze říci, že se na stavbě objeví při zřizování oplocení  
a zařízení staveniště a budou k dispozici až do doby dokončení objektu. 
 Velkou výhodou těchto nákladních automobilů je možnost zakrytí korby 
plachtou při nepřízni počasí.  
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Základní technické parametry a rozměry MAN 26.414: 
Výkon motoru:  294 kW 
Maximální rychlost:  110 km/h 
Maximální hmotnost:  23 500 kg 
Užitné zatížení:  14 500 kg 
Délka valníku:  6,26 m 
Šířka valníku:   2,5 m 
Ložná výška:   800 mm 
 
Základní technické parametry a rozměry HIAB 200 C-4: 
Maximální nosnost:  2,4 m / 7 t 
Maximální dosah:  13,8 m / 1,02 t 
Hmotnost včetně opěr: 2780 kg 
Pracovní tlak:   26 MPa 
Otočný rozsah:  406° 
Rychlost otoče:  15°/s 
Výška v transportní poloze: 2 265 mm 
Zástavbový prostor:  890 mm 
 

 
Obr. 18: Graf únosnosti hydraulické ruky HIAB 200 C-4 

 
Doprava na staveniště: 
 Nákladní automobil se na staveniště dopraví po vlastní ose. 
 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení nákladního automobilu je znázorněno v tabulce s názvem 
Harmonogram nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textových přílohách 
pod číslem 1. 
 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16

B
ře

m
en

o 
(k

g)

Dosah (m)



 

62 
 

5.1.5 Autodomíchávač STETTER AM 10C 

 
Obr. 19: Autodomíchávač Stetter AM 10C [9] 

Návrh a využití stroje: 
 Autodomíchávač Stetter AM 10C jsem zvolila pro jeho efektivnost a výkon při 
dodávce materiálu, pro optimální jízdní vlastnosti a velký objem plnění. Na staveništi se 
během dodávek transportbetonu budou střídat celkem 2 tyto stroje. Autodomíchávač se 
použije k přepravě čerstvého betonu z betonárky na staveniště k místu betonáže přes 
čerpadlo Schwing. 
 

Základní technické parametry: 
Tab. 10: Podrobné technické parametry autodomíchávače Stetter AM 10C [9] 

POPIS HODNOTA  JEDNOTKA  
Jmenovitý objem 10 M3 
Geometrický objem 17 310 l 
Vodorys 11 080 l 
Stupeň plnění 57,7 % 
Sklon bubnu 10,5 ° 
Pohon 88 kW 
Otáčky bubnu 0-14 ot/min 
Hmotnost nástavby 4,18 t 
Vodní nádrž - tlakový vzduch 500 l 
Vodní nádrž - vodní čerpadlo 650 l 

 
Doprava na staveniště: 
 Autodomíchávače se na staveniště dopraví po vlastní ose. Co se týče jimi 
dopravovaného materiálu, tím se zabývám v kapitole č. 9: Návrh zajištění 
materiálových zdrojů, zásobování. 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení autodomíchávačů je patrné z tabulky s názvem Harmonogram nasazení 
strojů a mechanismů, která se nachází v textových přílohách pod číslem 1. 
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5.1.6 Čerpadlo Schwing S 36 SX 

 
Obr. 20: Čerpadlo Schwing S 36 SX [10] 

Návrh a využití stroje: 
 Čerpadlo bude využito při sekundární dopravě čerstvého betonu na místo 
uložení. Použije se vždy jeden stroj na provádění podkladního betonu a žb betonu do 
základových pasů, podkladní desky a žb věnců, stejně jako pro nadbetonávku stropů. 
 Moderní čerpadlo s revoluční koncepcí výložníku, SX-H podpěrami a řídícím  
a diagnostickým systémem VECTOR. Dobu potřebnou pro rozložení výrazně zkrátí 
SX-H podpěry, které zároveň zabírají o 80% menší plochu než stroje předešlých 
generací se sklopnými podpěrami. Dvoumetrový pracovní zdvih dopravních pístů 
umožňuje kontinuální tok betonu (až 165 m3/h) a zároveň minimální opotřebení. 
 

Základní technické parametry a rozměry: 
Tab. 11: Výložník S 36 SX  [10] 

POPIS HODNOTA  JEDNOTKA  
Vertikální dosah 36,1 m 
Horizontální dosah 32 m 
Skládání výložníku RZ   
Počet ramen 4   
Dopravní potrubí DN 125   
Délka koncové hadice 4 m 
Pracovní radius otoče 2x360° ° 
Systém zapatkování SX-H   
Zapatkování podpěr - přední 6,98 m 
Zapatkování podpěr - zadní 6,4 m 

 
Tab. 12: Čerpací jednotka P 2023 [10] 

Pohon 
(l/min)  

Dopravní 
válec (mm) 

Hydraulický 
válec (mm) 

Počet zdvihů (min-1) Dopravované 
množství (m3/h) 

Tlak 
betonu 

max 
(bar) 

636 230 x 2 000 110/75 32 163 85 
 
Doprava: 
 Čerpadlo se na stavbu dopraví po vlastní ose. 
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Časové nasazení: 
 Nasazení čerpadla je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram nasazení 
strojů a mechanismů, která se nachází v přílohách pod číslem 1. 
 

5.1.7 Tandemový vibrační válec - Caterpillar CD54 

 
Obr. 21: Caterpillar CD54 [11] 

Návrh a využití stroje: 
 Vibrační válec se na stavbě uplatní ve fázi zřizování staveniště a pro zpevnění 
pláně pod asfaltovým parkovištěm a příjezdovou komunikací a také jejich asfaltové 
obrusné vrstvy. Postačí nasazení jednoho stroje. 
 Caterpillar je poháněn 4válcovým motorem Cat 3054C DIT. Velkou výhodou je 
kloubové spojení přední a zadní nápravy podvozkem, který umožňuje 4 režimy řízení: 
přední, zadní, koordinované přední a zadní, krabí chod. Minimální vnitřní poloměr 
otáčení je 2,8 m a vnější 4,5 m při tzv. koordinačním řízení. 
 
Základní technické parametry: 
Výkon motoru:    74,5 kW 
Provozní hmotnost:    10,9 t 
Amplituda:     0,62 / 0,34 mm 
Frekvence:     53 / 42 Hz 
Rychlost cestovní / pracovní:   9 / 7 km/h 
Šířka běhounu:    1 700 mm 
Průměr běhounu:    1 200 mm 
Max šířka provádění:    3 000 mm (při krabím chodu) 
Max statické zatížení (na běhounu):  32 kg/cm2 

Max úhel kloubového spojení běhounu: 25° 
 
Rozměry stroje: 
Tab. 13: Rozměry tandemového vibračního válce Caterpillar CD54 [11] 

  POPIS HODNOTA  JEDNOTKA  
1 Celková délka 4 270 mm 
2 Celková šířka 1 873 mm 
3 Šířka běhounu 1 700 mm 
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  Odsazení běhounu 1 300 mm 
  Tloušťka pláště běhounu 17 mm 
  Průměr běhounu 1 200 mm 
7 Celková výška 3 042 mm 
8 Rozvor kol 3 070 mm 
9 Světlá výška nad obrubníkem 777 mm 
10 Světlá výška 372 mm 

 

 
Obr. 22: Rozměry tandemového vibračního válce Caterpillar CD54 [11] 

Doprava na staveniště: 
 Válec se na staveniště dopraví na podvalníku s tahačem. 
 

Časové nasazení stroje: 
 Nasazení vibračního válce je patrné z tabulky s názvem Harmonogram nasazení 
strojů a mechanismů, která se nachází v textových přílohách pod číslem 1. 
 

5.1.8 Jeřáb MB 1030.1 

Návrh a využití stroje 
 Jako hlavní zvedací mechanismus jsem navrhla samostavitelný jeřáb MB 1030.1  
s 31 m výložníkem.  Na staveništi bude využíván pro usnadnění vyložení a dopravy 
materiálu ze země do úrovní jednotlivých pater. Nejvíce potřeba bude především při 
realizaci stropních konstrukcí, kdy bude zvedat filigránové desky a při přesunu 
prefabrikovaného žb schodiště, palet zdícího materiálu a bednění. 
 

Základní technické parametry:  

 
Obr. 23: Přepravní poloha na podvozku a tahači [12] 
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Nosnost max.:  5,4 t / 4 m 
Nosnost min.:  2,4 t / 31 m 
Vyložení max.: 31 m 
Výška max.:  36 m 
Průjezdnost - výška: 4,58 m 
 

 
Obr. 24: Jeřáb MB 1030.1 s grafem únosnosti [12] 

 
Doprava na staveniště: 
 Jeřáb bude pronajat firmou DEMO s.r.o., která nabízí pronájem, montáže, 
demontáže  
a servis jeřábů. Sídlí na adrese Papírenská 942/11 v Českých Budějovicích. Na 
staveniště se jeřáb dopraví na tahači Tatra 815 a třínápravovém podvozku. Trasa je 
dlouhá 17 km a při běžné hustotě provozu zabere 28 minut. Kolizní místa průjezdu jsou 
vyznačena na mapě níže čísly. 
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Číslo 1: světelná křižovatka ulic Rudolfovská a Dobrovodská 

− z důvodu malého poloměru zatáčení najede tahač do protisměru 

− hladký průjezd zabezpečí doprovod nadměrného nákladu a městská policie 

Číslo 2: světelná křižovatka ulic Dobrovodská a Vodní 

− z důvodu malého poloměru zatáčení najede tahač do protisměru 
− hladký průjezd zabezpečí doprovod nadměrného nákladu a městská policie 

Číslo 3: křižovatka ulic Pohůrecká a Třešňová 

− z důvodu malé šířky silnice vedoucí ulicí Stará cesta bude po dobu nezbytně 
nutnou zastaven provoz v úseku od této křižovatky ke staveništi  

− hladký průjezd zabezpečí městská policie 
 

 
Obr. 25: Trasa průjezdu jeřábu (místa kritického průjezdu označena čísly) 

 
Ověření použitelnosti 
 Ověřila jsem všechna břemena, která by mohla vyvodit nejnepříznivější 
zatěžovací moment. Z vyhodnocení vyšly nejhůře filigránové desky, mezi kterými jsou 
také zároveň nejbližší, nejvzdálenější a nejtěžší přesouvaná břemena. Jejich hmotnosti  

3 

1 

2 
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a vzdálenosti na které jsou desky přepravovány, jsou zaneseny červeně v grafu 
únosnosti jeřábu níže. 
 Nejtěžší zvedané břemeno má hmotnost 1 755 kg a jeřáb ho přemístí na 
vzdálenost 17 m. Nejbližší břemeno o hmotnosti 1 066 kg urazí zavěšené vzdálenost 
7 m. Na nejdelší vzdálenost 26,2 m přenese jeřáb desku o hmotnosti 1 124 kg. 
 

 
Obr. 26: Graf únosnosti jeřábu MB 1030.1 s vyznačenými kritickými břemeny [12] 

 V případě, že by na staveništi bylo nutné zvedat i jiná břemena než která jsou 
uvedena v projektu, bude tato křivka k dispozici v buňce stavbyvedoucího, aby bylo 
možné rychle určit, jestli lze daný prvek zvednout nebo nelze.  
 Zvedací mechanismus pro stavbu domu s pečovatelskou službou je 
předimenzován. Jeřáb MB 1030.1 má dodavatel ve svém strojovém parku. Je proto pro 
něj výhodné tento jeřáb při pracích nasadit, než platit za pronájem jiného menšího. 
 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení jeřábu je patrné z tabulky s názvem Harmonogram nasazení strojů  
a mechanismů, která se nachází v přílohách pod číslem 1. 
 

5.1.9 Finišer kolový AMMANN AFW 270 

 
Obr. 27: Finišer kolový AMMANN AFW 270 [13] 

Návrh a využití stroje: 
 Na staveništi bude nasazen jeden stroj při provádění obrusné vrstvy příjezdové 
komunikace a parkovacího stání. Stroj jsem zvolila pro jeho dobrou manévrovatelnost  
a schopnost práce v malých prostorech. 
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Základní technické parametry: 
Výkon motoru:   33,2 kW 
Max rychlost:    10 km/h 
Provozní hmotnost:   5,2 t 
Šíře pokládky:    1 400 - 2 730 mm 
Max šíře pokládky (s rozšiřováky): 3 330 mm 
Šířka stroje:    2 900 mm 
Výška stroje:    3 100 mm 
Délka stroje:    4 120 mm 
 
Doprava na staveniště: 
 Finišer dopraví na staveniště tahač s podvalníkem. 
 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení finišeru je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram nasazení 
strojů a mechanismů, která se nachází v textových přílohách pod číslem 1. 

 

5.1.10 Stavební výtah GEDA 200 Z 

Návrh a využití stroje: 
 Své uplatnění najde stavební výtah především při 
dokončovacích pracích. Bude umístěn do prostřední části 
objektu. Je určen pro přepravu materiálu, nikoliv osob. Jeho 
výběr byl vzhledem k parametrům, tj. váha, rozměry a snadná 
přenositelnost, jednoduchý. Váží pouze 44 kg a přitom unese 
až 200 kg 
 

Základní technické parametry a rozměry: 
Nosnost:   200 kg 
Příkon:   1,7 kW 
Rychlost zdvihu:  25 m/min 
Max výška:   60 m 
Napájení:   230 V / 16 A 
Rozměr klece (d/š/v):  1 240 / 830 / 1 100 mm 
Zastavěná plocha:  1 800 x 2 500 mm 
 

Doprava na staveniště: 

 Na staveniště bude stavební výtah dovezen na korbě  
nákladního automobilu MAN 26.414. 
 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení stavebního výtahu je patrné z tabulky s názvem Harmonogram 
nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textových přílohách pod číslem 1. 

Obr. 28: GEDA 200 Z 
[22] 
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5.1.11 Čistící vůz MATHIEU AZURA MC 200 

 
Obr. 29: Čistící vůz MATHIEU AZURA MC 200 [14] 

Návrh a využití stroje: 
 Tento speciální stroj bude nasazen po celou dobu výstavby. Jeho úkolem bude 
udržovat okolí staveniště v čistotě. Tato potřeba ještě stoupne během etapy zemních 
prací, konečných terénních úpravách a před předáním stavby. 
 
Základní technické parametry: 
Výkon:   110 kW 
Přepravní rychlost:  50 km/h 
Pohotovostní hmotnost: 4,6 t 
Celková hmotnost:  10 t 
Délka:    4 600 mm 
Šířka:    1 640 mm 
Výška:    2 300 mm 
Průměr kartáčů:  1 000 mm 
Zametací šíře:   1 600 - 3 000 mm 
Boční přesah kartáčů:  700 mm vpravo a vlevo 
Objem vody:   600 l + 150 l recyklovatelné 
Šíře sací hlavy u země: 650 mm 
Průměr sací roury:  250mm 
 
Doprava na staveniště: 
 Čistící vůz se na staveniště dopraví po vlastní ose. 
 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení čistícího vozu je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram 
nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v textových přílohách pod číslem 1. 
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5.1.12 Avia D120N - kontejner 

 
Obr. 30: Nákladní automobil Avia D120N s hákovým nosičem kontejnerů [15] 

Návrh a využití stroje: 
 Jediným úkolem Avie D120N bude dovoz a odvoz 6 m3 kontejneru na 
staveništní odpad. Kontejner o rozměrech (d/š/v) 3 x 2 x 1,5 m není určen na zeminu. 
Na staveništi bude vždy jen jeden kontejner, po jeho naplnění se nahradí prázdným  
a plný se zaveze na skládku. 
 

Základní technické parametry: 
Max výkon:    185 kW 
Celková hmotnost podvozku:  11,99 t 
Nosnost:    8,405 t 
Šířka:     2 200 mm 
Délka:     5 990 mm 
Výška:     2 520 mm 
 
Doprava na staveniště: 
 Nákladní automobil se na staveniště dopraví po vlastní ose. 
 

Časové nasazení stroje: 
 Nasazení nákladního automobilu je patrné z tabulky s názvem Harmonogram 
nasazení strojů a mechanismů, která se nachází v přílohách pod číslem 1. 
 

5.1.13 Rypadlo KOMATSU PW180-10 

 
Obr. 31: Rypadlo KOMATSU PW180-10 s dvojdílným výložníkem [16] 
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Návrh a využití stroje: 
 Stroj bude použit k zaberanění zápor a poté k výkopu stavební jámy. Zaberanění 
se provede pomocí zavěšeného nástavce - beranící hlavy Movax SPH 80. 
 
Základní technické parametry a rozměry: 
KOMATSU PW180-10 s dvojdílným výložníkem, délkou násady 2,9 m 
Výkon motoru:  123 kW 
Provozní hmotnost:  18 930 kg 
Objem lopaty:   1,13 m3 
Max rypná hloubka:  6 044 mm 
Max rypný dosah:  9 683 mm 

 
Obr. 32: Detailní rozměry rypadla KOMATSU PW180-10 [16] 

 
Tab. 14: Rozměry rypadla KOMATSU PW180-10 [16] 

DÉLKA 
NÁSADY 

POJEZDOVÁ POLOHA  PŘEPRAVNÍ POLOHA  
A B C D 

2,9 m 6 720 mm 3 925 mm 8 880 mm 3 030 mm 
 

 
Obr. 33: Rozměry stroje při přepravě a pojezdu [16] 
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Beranící hlava Movax SPH 80: 
Hmotnost:    2 400 kg 
Výška:     2 284 mm 
Hloubka:    1 259 mm 
Šířka:     1 130 mm 
Max průměr beraněného materiálu: 630 mm 
Obrat / úhel náklonu:   360 / 30° 
 
Doprava na staveniště: 
 Stroj se na staveniště dopraví po vlastní ose. Beranidlo Movax SPH 80 bude 
dovezeno na korbě nákladního automobilu. 
 
Časové nasazení stroje: 
 Nasazení rypadla je znázorněno v tabulce s názvem Harmonogram nasazení 
strojů a mechanismů, která se nachází v přílohách pod číslem 1. 
 
 

5.2 PRACOVNÍ POMŮCKY A NÁŘADÍ 

5.2.1 Ponorný vibrátor DYNAPAC RACOON - AT 29/39/49/59 

 Ponorný vibrátor bude používán na hutnění čerstvého betonu při betonáži žb 
pasů. 

 
Obr. 34:DYNAPAC RACOON - AT 29/39/49/59 [17] 

Základní technické parametry: 
Výkon:    1 500 W 
Otáčky:    12 000 / min 
Čistá hmotnost:   5 kg 
Provozní hmotnost:   10 kg 
Napájení:    230V / 50 Hz 
Rozměry (d/š/v):   370 / 125 / 190 mm 
Vibrační hlavice o průměrech: 29 / 39 / 49 / 59 mm 
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5.2.2 Vibrační lišta BARIKELL 

Plovoucí vibrační lišta se na stavbě bude používat na povrchové zvibrování  
a srovnání čerstvého betonu. Při jejím použití dochází k vytlačení nežádoucích 
vzduchových bublin 

 
Obr. 35: Vibrační lať BARIKELL 

Základní technické parametry: 
Délka:   2 500 mm 
Šířka:   230 mm 
Výška:   300 mm 
Hmotnost:  18 kg 
Motor:   Honda 4-takt, typ GX 25 
Výkon:  1,1 kW 
 

5.2.3 Vibrační deska WACKER NEUSON WP 1540 A 

 Vibrační deska bude nasazena ve fázi zemních a základových prací a také při 
konečných terénních úpravách.Na stavbě se použijí 2 stroje. 

 
Obr. 36: Vibrační deska WACKER NEUSON WP 1540 A [18] 

Základní technické parametry: 
Max výkon:    3,6 kW 
Provozní hmotnost:   75 kg 
Nejnižší pracovní výška:  532 mm 
Pracovní šířka:   400 mm 
Velikost základních desek (š x d): 400 x 586 mm 
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Odstředivá síla:   15 kN 
Kmitočet:    98 Hz 
Max pohyb vpřed:   29 m / min 
Max plošný výkon:   696 m3/h 
Objem palivové nádrže:  3,7 l 
Spotřeba paliva:   1,8 l/h 
 

5.2.4 Vibrační pěch AMMANN ACR 60 

 Vibrační pěch se použije všude tam, kam se nedostane vibrační deska, tj. hutnění 
inženýrských sítí a zpětných zásypů menších ploch, které jsou těžko přístupné. Při 
výstavbě bude k dispozici jeden stroj. 

 
Obr. 37: Vibrační pěch AMMANN ACR 60 [19] 

Základní technické parametry: 
Výkon motoru: 2,2 kW 
Provozní hmotnost: 61,1 kg 
Pracovní šíře:  280 mm (165/230/260/330/400) 
   310 mm asymetrická patka pro hutnění u pažení 
Odstředivá síla: 13 kN 
Frekvence úderů: 680 / min 
 

5.2.5 Bloková pila LTBP 650-R 

 Rozložitelná stavební pila určená pro řezání cihelných zdících materiálů, 
betonových a obkladových materiálů. Na stavbě dojde k jejímu nasazení především při 
dokončovacích pracích. 

 
Obr. 38: Bloková pila LTBP 650-R [20] 
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Základní technické parametry: 
Motor:    4 kW / 3 x 400 V 
Rozměry stroje:  1 650 / 750 / 350 mm 
Rozměry pracovního stolu: 500 x 600 mm 
Maximální průměr kotouče: 700 / 60 / 40 mm 
Objem záchytné vany: 80 l 
Max prořez:   265 mm při kotouči průměru 700 mm 
Max délka řezu:  500 mm 
 

5.2.6 Svářečka TechnoMig 225 PULSE 

 
Základní technické parametry: 
Napětí:   230 V 
Příkon 60 % / max: 4 / 6 kW 
Váha:   26 kg 
Rozměry:  505 x 250 x 430 
Svařovací drát ocel: 0,6 - 1 mm 
Svařovací drát nerez: 0,8 - 1 mm 
Svařovací drát hliník: 0,8 - 1 mm 
 

5.2.7 Úhlová bruska Bosch GWS 15-125 CIEH 

 Díky ergonomické rukojeti je i vhodná pro trvalé nasazení a práci nad hlavou. 

 
Obr. 40: Úhlová bruska Bosch GWS 15-125 CIEH [21] 

Základní technické parametry: 
Výkon:   860 W 
Příkon:   1 500 W 
Napětí:    230 V 
Hmotnost:   2,3 kg 
Max průměr kotouče:  125 mm 
 

 

 
 

Obr. 39: Svářečka TechnoMig 
225 PULSE [30] 



 

77 
 

5.2.8 Aku vrtačka MAKITA 627 DWPE 12 V 

 
Základní technické parametry: 
Hmotnost:   1,5 kg 
Kapacita aku baterie:  1,3 Ah 
Typ aku baterie:  NiCd 
Napětí aku baterie:  12 V 
Vrtný výkon do dřeva: 25 mm 
Vrtný výkon do oceli:  10 mm 
Rozměry (d/š/v):  192 / 95 / 240 mm 

 

5.2.9 Motorová pila STIHL MS 461 

 Benzinová pila MS 461 se na stavbě použije při přípravných pracích před 
samotnou skrývkou ornice. Bude sloužit k pořezu náletových dřevin. 
 

 
Obr. 42: Motorová pila STIHL MS 461 [22] 

Základní technické parametry: 
Výkon:   4,4 kW 
Otáčky při max výkonu: 9 800 / min 
Dělení řetězu:   3/8", řetěz RAPID SUPER 
Hmotnost:   6,7 kg 
Objem palivové nádrže: 0,8 l 
 

5.2.10 Bruska na beton Bosch GBR 14 CA 

Základní technické parametry: 
Výkon:  820 W 
Příkon:  1 400 W 
Hmotnost:  2,7 kg 
Brusná šířka deska: 350 mm 
Otáčky naprázdno: 11 000 ot / min 
 

 

 

Obr. 41: Aku vrtačka Makita [32] 

Obr. 43: Bosch GBR 14 CA [21] 
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5.2.11 Hořák s PB láhvemi 

 
Obr. 44: Hořák s 10 kg PB lahví [23] 

Základní technické parametry hořák: 
Výkon:  54 kW 
Spotřeba:  3 850 g/h 
Váha:   1,8 kg 
Hadice:  10 m 
K 10 kg lahvi se připojuje regulátorem I210. 
 
Základní technické parametry PB láhev: 
Váha:   10 kg 
Materiál:  ocel 
Barva:   modrá 
 

5.2.12 ROKAMAT Universal R200 

 Motor je spojen s přístrojem ohebnou hřídelí a zavěšen k pasu na opasku. Je tak 
umožněna volnost pohybu, která se využije zejména při hoblování jádrových omítek, 
čištění a broušení nátěrů fasád, rovinnému broušení tepelně izolačních desek, 
sádrokartonů a panelů. Na stavbě budou umístěny dva tyto univerzální stroje a budou 
primárně určeny pro čištění bednění. Díky snadné manipulaci a nízké hmotnosti 
přístroje lze bednění čistit postavené. 
 

 
Obr. 45: Čistič bednění ROKAMAT Universal R200 [24] 

Základní technické parametry: 
Výkon motoru:  220 V / 900 W / 4,3 A 
    2 600 - 10 000 ot / min 
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Hmotnost motoru:  2,5 kg 
Hmotnost:   2,4 kg 
 

5.2.13 Kontinuální míchačka KM 40 

 Kontinuální míchačka se může plnit pytlovaným materiálem nebo materiálem 
přímo ze sila. Na stavbě se o přísun materiálu do jedné míchačky postará silo. Míchačka 
KM 40 bude použita pro zpracování potěru, při omítání a lepení obkladaček. 
 

 
 

Obr. 46: Míchačka KM 40, vlevo s násypkou pro pytlovaný materiál a vpravo s přípojem na silo 
[25] 

Základní technické parametry: 
Technický výkon:   40 dm3/h 
Jmenovitý příkon:   5,5 kW 
Celková hmotnost:   271 kg 
Max velikost zrna:   4 mm 
Napájecí soustava:   3 PEN / 50 HZ, 380 V 
Tlak vody v přívodním potrubí: 0,35 Mpa 
Přívod vody:    G 3/4" 
Délka:     2 160 mm 
Šířka:     740 mm 
Výška:     1 410 mm 
 
 

5.2.14 Omítací stroj S 5 EVTM 

 
Obr. 47: Omítací stroj S 5 EVTM [26] 
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Základní technické parametry: 
Čerpadlo motor:  El. 5,5 kW, 400 V / 50 Hz 
Míchačka motor:  El. 2,2 kW, 400 V / 50 Hz 
Výkon šneku:   typ 2L6 7 - 40 l/min, max 25 bar 
Max velikost kameniva: 6 mm 
Dopravní vzdálenost:  60 m horizontálně / 40 m vertikálně 
Hmotnost čerpadla:  400 kg 
Rozměr (d/š/v):  2 840 / 680 / 1 200 mm 
 

5.2.15 Stavební kolečko  

Základní technické parametry: 
Objem: 80 l 
Nosnost: 100 kg 

 

 

5.2.16 Kalové čerpadlo Elpumps BT 6877 k 

Výkon:    1 600 W 
Max čerpací výkon:   28 000 l / hod 
Max čerpací výška:   18 m 
Max průměr pevných příměsí: 50 mm 
Max tlak:    1,8 bar 
Hmotnost:    17 kg 
Průměr potrubí:   5/4" 
 
 

 

5.2.17 Střihač a ohýbač stavební oceli VB16Y 

Příkon:    510 W 
Hmotnost:    17 kg 
Max průměr ohýbaného materiálu: 16 mm 
Čas střihu:    3,1 s 
Čas ohybu:    5,1 s 
Možnost nastavení 45°, 90°, 135° a 180° 
Rozměry:    466 x 212 x 231 mm 
 

 
Obr. 50: Stříhačka a ohýbačka betonářské oceli HITACHI VB16Y [27] 

Obr. 48: Stavební kolečko [38]  

Obr. 49: Kalové čerpadlo 
Elpumps BT 6877 k [39] 
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5.2.18 Vysokotlaký čistič Kärcher K 3 Car 

Příkon:   1,6 kW 
Max průtok:   380 l / hod 
Hmotnost:   5,8 kg 
Maximální tlak:  120 bar 
Rozměr (d/š/v):  275 / 279 / 803 mm 
 

5.2.19 Drobné pomůcky a nářadí 

Zednické kladivo, lžíce a naběračka 
Lopata, krumpáč, rýč 
Gumová palice 

Ocelové hladítko 
Značkovací sprej 
Olovnice, provázek 
Nýtovací a falcovací kleště, nůžky na plech 
Vodováha, skládací metr 
Kbelík 
 
 

5.3 OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 

 

Obr. 52: Vybrané ochranné pomůcky [28] 

 Pracovníci pohybující se na staveništi budou pro lepší viditelnost vybaveni 
reflexním pracovním oděvem nebo vestou ze stejného druhu materiálu. Samozřejmostí 
jsou pracovní rukavice, helma a různé brýle potažmo svářečská kukla pro ochranu 
zraku. Nesmím opomenout pevnou obuv, nejlépe s kevlarovou vložkou odolnou proti 
prošlápnutí. 

 
 

Obr. 51: Kärcher K 3 Car [41] 
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6.1 OBECNÉ INFORMACE 

6.1.1 Popis stavby 

 Realizovaný objekt je  novostavba domu s pečovatelskou službou na parcelních 
číslech 2762/15 a 2762/9 o celkové výměře 11 162 m2 v k. ú. České Budějovice. 
Budova má půdorysný tvar H a její zastavěná plocha činí 764 m2. Hlavní vstup je ze 
severní strany od příjezdové komunikace a parkovacích stání. Vedlejší vstup do objektu 
má po jednom každá z částí B a C. Objekt má vyjma levé části dvě nadzemní podlaží  
a je pod prostřední částí A podsklepen. Dům je zastřešen jednoplášťovými plochými 
střechami. Odvodnění je pro všechny střechy dovnitř dispozice. Obálka budovy je 
zateplena kontaktním zateplovacím systémem Baumit Premium. 
 

6.1.2 Popis konstrukce 

 Pro účely technologického předpisu je popisována střecha nad částí C. V rámci 
diplomové práce jsem navrhla tři druhy střešních plášťů na dvou různých nosných 
konstrukcích. Střecha má rozměry 9,9 x 31,65 m a pomocí metody více spádů je 
odvodněna do dvou střešních vtoků. Horní hrana atikového zdiva je ve výšce 7,25 m od 
upraveného terénu a +5,5 m od podlahy v 1.NP prostřední části. 
 V tomto technologickém předpisu se zabývám zelenou střechou s PIZ na 
filigránovém stropu. Dále je zde uvedena i druhá varianta zelené střechy a to 
Urbanscape. Skladba této zelené střechy vychází ze skladby jednoplášťové ploché 
střechy, proto u ní budu popisovat jen provádění vrstev které nejsou součástí kapitoly  
č. 8. V technologickém předpisu použiji pro zelenou střechu s PIZ označení A a pro 
zelenou Urbanscape B. 
 
Navržené souvrství směrem do interiéru je následující: 

- Intenzivní zeleň, betonová dlažba na 
podložkách 

- Zahradnický substrát, kačírek (frakce 
8-16 mm), tl. 300 mm 

- Filtrační textilie Optigreen typ 105, tl. 
1,1 mm 

- Drenážní nopová folie Optigreen typ 
FKD 40, tl. 40 mm 

- Nesmáčivá textilie Optigreen typ RS, 
tl. 0,75 mm 

- Dow Roofmate SL-X, tl. 160 - 320 
mm 

- Elastek 50 Garden, tl. 5,2 mm 
- Sklodek 40 Special Mineral, tl. 4 mm 
- Penetrační nátěr PENETRAL ALP 
- Filigránový strop, tl. 250 mm 

  

Obr. 53: Zelená střecha s PIZ 
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- Urbanscape rozchodníkový koberec, tl. 20-40 mm 
- Urbanscape Green Roll, tl. 40 mm 
- Urbanscape retenční drenážní folie, tl. 25 mm 
- Urbanscape ochranná folie, tl. 0,5 mm 
- Elastek 40 Special Dekor, tl. 4 mm 
- Elastek 40 Special Mineral, tl. 4 mm 
- Rockwool Dachrock, tl. 100-180 mm 
- Rockwool Spodrock, tl. 120 mm 
- Dekbit AL S 40, tl. 4,2 mm 
- Penetrační nátěr PENETRAL ALP 
- Filigránový strop, tl. 250 mm 

 
 

6.2 MATERIÁLY 

6.2.1A Výpis materiálů 

Č Materiál  MJ  Množství Spotřeba na balení Počet balení 

1 

Zdivo z cihel broušených 
POROTHERM 44 EKO+ 
tl.440 mm 

m2 Celkem 60 16 ks/m2 4 

30,7*1 + 10*1 + 5,5*1 + 12875*1 = 60 m2 

2 
Sklodek 40 Special Mineral, 
tl. 4 mm 

ks Celkem 
338,45 1 bal = 7,5 m2 46 

9,1*30,7 + 30,7*1 + 10*1*2 + 5,5*1 + 12,875*1 = 338,45 m2 

3 

Elastek 50 Garden, tl. 5,2 
mm ks Celkem 385,6 1 role = 5,4 m2 72 

9*30,7 + 30,7*1 + 9,9*1*2 + 5,5*1 + 12,875*1 = 335,28 m2 

rezerva: 335,28*1,15 = 385,57 m2 

4 

Dow Roofmate SL-X, tl. 160-
320 mm 

m2 Celkem 275,3 spádové klíny 
  

vnitřní pole: 6,5*28,2 = 183,3 m2 

Krajní pole: 1,25*9,1*2 + 27,7*1,25*2 = 92m2 

5 
Zahradnický substrát m3 82,89 

    

9,1*30,7*0,2 = 82,89 m3 

6 
Betonová dlažba m2 39,8 

    

30,7*0,5*2 + 9,1*0,5*2 = 39,8 m2 

7 Filigránové desky šíře 1200 
mm, tl. 60 mm ks 64     

 

Obr. 54: Skladba zelené střechy 
Urbanscape 
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8 
Nadbetonávka z betonu 
třídy   C 30/37 m3 59,63     

0,19*9,9*31,7 = 59,63 m3 

9 
PENETRAL ALP  t 1 bal = 9 kg 0,3 kg/m2 10 

9*30,7 = 276,3 * 0,0003 = 0,083 

10 

Filtra ční textilie Optigreen 
typ 105 

m2 321,28 1 bal = 200 m2 2 

9*30,7 = 276,3 m2 

rezerva: 279,37*1,15 = 321,28 m2 

11 
Oplechování atiky rš od 470 
do 600 mm m 69     

30,7 + 9,9*2 + 5,5 + 12,875 = 68,88 m 

12 
Zábradlí rovné z trubek do 
zdi hmotnosti do 20 kg m 69     

30,7 + 9,9*2 + 5,5 + 12,875 = 68,88 m 

13 

Nesmáčivá textilie Optigreen 
typ RS 

m2 317,75 1 bal = 450 m2 1 

9*30,7 = 276,3 m2 

rezerva: 276,3*1,15 = 317,75 m2 

14 
Drenážní nopová folie 
Optigreen typ FKD m2 276,3 1 ks = 1*2 m 140 

9*30,7 = 276,3 m2 

15 Lapač střešních splavenin z 
PP se zápachovou klapkou ks 2     

16 
Střešní vtok z PP pro 
pochůzné střechy, svislý 
odtok DN 125 

ks 2 
    

 

6.2.1B Výpis materiálů  

Č Materiál  MJ  Množství Spotřeba na balení Počet balení 

1 

Urbanscape ochranná folie m2 Celkem 317,8 1 role = 6 m2 53 

9*30,7 = 276,3 m2 

rezerva: 276,3*1,15 = 317,75 m2 

2 
Urbanscape retenční 
drenážní folie 

ks Celkem 
338,45 1 bal = 7,5 m2 46 

9,1*30,7 + 30,7*1 + 10*1*2 + 5,5*1 + 12,875*1 = 338,45 m2 
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3 
Urbanscape Green Roll ks Celkem 276,3 1 role = 6 m2 47 

9*30,7 = 276,3 m2 

4 
Urbanscape rozchodníkový 
koberec m2 Celkem 276,3 1 bal = 2 m2 139 

9*30,7 = 276,3 m2 
 
 

6.2.2 Popis materiálů 

Filigránový strop 
 Je tvořen z filigránových desek tloušťky 60 mm a 190 mm zmonolitňující 
nadbetonávkou z betonu třídy C 30/37. Výrobní šíře desek je standardně 1 200 mm, ale 
prefa dodá i rozměry 2 000 a 2 400 mm. Desky budou dodány v délkách 4 000 a 5 500 
mm. 
 
PENETRAL ALP 
 Asfaltový penetrační nátěr pro nanesení na suché a očištěné podklady pod 
asfaltové hydroizolační pásy. Po odpaření rozpouštědla z nanesené vrstvy má dobrou 
přilnavost ke všem stavebním podkladům a zajišťuje pevné spojení s dalšími pásy. 
Pronikne v penetrované konstrukci až do hloubky 5 mm.  
 
Sklodek 40 Special Mineral 
 Sklodek 40 Special Mineral je pás z SBS modifikovaného asfaltu. Jeho nosnou 
vložku tvoří skleněná tkanina o plošné hmotnosti 200 g/m2 a dává pásu vysokou 
pevnost. Pás má na horním povrchu jemný separační posyp a na spodním povrchu 
separační PE fólii. Pro své široké využití bude na stavbě použit na vícero konstrukcí. 
Svými parametry odpovídá i vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace u spodní 
stavby a je taktéž vhodný pro rekonstrukce..  
 
Elastek 50 Garden 
 Pás je určen pro hydroizolaci zelených střech, jako vrchní ze dvou asfaltových 
pásů.  Ve střešním plášti bude kombinován se Sklodekem 40 Special Mineral. 
 
Dow Roofmate SL-X 
 Tepelně izolační deska s hladkým povrchem a polodrážkou vyrobená  
z extrudované polystyrenové pěn. Je vhodný pro tepelnou izolaci plochých i obrácených 
střech, suterénních stěn a podlah. Desky by se neměly pokládat za horkých letních dnů 
pod tmavé vrstvy, předejte se tak jejich zdeformování. 
 
Nesmáčivá textilie Optigreen typ RS 
 Tepelně zpevněná nenasákavá textilie tloušťky 0,75 mm která slouží jako 
ochrana tepelné izolace v inverzních střechách. 
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Drenážní nopová folie Optigreen typ FKD 40 
 Jedná se o desku z protahovaného HDPE recyklátu s vododržnou funkcí, 
difúzními otvory, systémem odvodňovacích kanálků na spodní straně, díky těmto 
specifikám se hodí do střech s dlouhým sklonem. Dodává se v černošedé barvě  
a tloušťce 40 mm. Používá se pro extenzivní střechy ale v tomto případě se použije do 
střechy s mocností substrátu 300 mm.  
 
Filtra ční textilie Optigreen typ 105 
 Filtrační textilie tl. 1,1 mm s zkoušenou vodopropustností podle směrnice FLL 
pro vegetační střechy. Používá se jako horizontální filtrační vrstva mezi drenážní vrstvu 
a substrát. 
 
Kačírek (frakce 8-16 mm) 
 Přírodní materiál s ohlazenými hranami a nízkým tvarovým indexem. 
 
Zahradnický substrát 
 Zemina ve které převládá humusovitá složka, například rašelina. Menšinovým 
přídavkem je keramzit.  
 
Betonová venkovní dlažba 
 Betonové dlaždice 500x500x60 mm budou kladené na sucho na 
rektifikovatelných podložkách. 
 
Urbanscape ochranná fólie 
 Folie je vyrobena z černé LD Polyethylenové folie. Používá se jako spodní 
vrstva skladby zelené střechy, přímo na důkladně očištěnou plochou střechu. Je určena 
do souvrství, kde není hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů. 
 
Urbanscape retenční drenážní fólie 
 Je yrobena z recyklovaných plastů. Panely jsou na jedné straně perforovány pro 
zadržování vody a tím také zabezpečují provzdušnění kořenů rostlin. Retenční drenážní 
desky zajišťují dostatek vody v suchých obdobích a rychlý odtok vody v období dešťů. 
Retenční drenážní fólie se dodává v rozměrech 0,9 x 1,96 m a v tloušťce 25 mm. 
 
Urbanscape Green Roll Standard 
 Vysoce nasákavý 40 mm substrát pro zelené střechy z kamenné minerální plsti, 
speciálně šitý do kompaktního a rozměrově stabilního pásu s nízkou hmotností. Vytváří 
optimální prostředí pro rostliny. Má velmi dobrou schopnost retence vody 49 l/m2. 
Kompaktní a rozměrově stálý díly speciálně provázaným vláknům kamenné vlny chrání 
vodu proti odpařování a vyplavování při vysokých teplotách. 
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Urbanscape rozchodníkový koberec 
 Směs 10 - 12 druhů tučnolistých rozchodníků. Ve svých listech zadržují vodu  
a dobře odolávají proměnlivému počasí. Minimálně 95% pokrytí již při dodání. Má 
schopnost retence vody 8 l/m2.  
 
 

6.3 DOPRAVA 

Primární 
 Materiál pro konstrukci střešního pláště se na stavbu doveze na nákladních 
automobilech MAN 26.414 s hydraulickou rukou a sypký materiál na tatrách T158 s 
objemem korby 9 m3. Více o nasazených strojích viz kapitola č. 5: Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů. 
 
Sekundární 
 Vnitrostaveništní dopravu obstará hlavní zvedací mechanismus - jeřáb MB 
1030.1 a pomocné prostředky jako kolečko.  
 
 

6.4 SKLADOVÁNÍ 

 Materiál dopravovaný na stavbu musí být před převzetím zkontrolován 
pověřenou osobou. Vyloučí se tak převzetí poškozeného materiálu, nedojde k záměně 
nebo dodání menšího množství než je požadováno. Z důvodu různorodosti stavebních 
materiálů jsou skladovací požadavky pro jednotlivé výrobky odlišné. Na staveništi 
budou pro tyto účely zřízeny skladovací kontejnery, odvodněné zpevněné plochy  
a jeden přístřešek. 
   
PENETRAL ALP 
 Penetrační nátěr se bude skladovat v originálních a řádně uzavřených 9 kg 
kbelících  
v skladovacím kontejneru LK1. Nesmí se umisťovat do blízkosti sálavých zdrojů tepla  
a vystavovat přímému slunečnímu záření. Podle technického listu se během skladování 
připouští zhoustnutí laku maximálně o 50%. 
 
Sklodek 40 Special Mineral 
 Role musí být během přepravy a skladování chráněny před působením 
povětrnostních vlivů. Je nařízeno je dopravovat a skladovat v jedné vrstvě. Dodávají se 
v rolích o rozměrech 7,5 x 1 x 4 m na paletové jednotce 0,8 x 1,2 m v počtu 20 kusů  
a jsou zabaleny v PE folii. Role je doporučeno zpracovat do 12 měsíců od data výroby 
uvedeného na obalu výrobku. Budou uskladněny pod přístřeškem. 
 
Elastek 50 Garden 
 Role pásů se budou skladovat ve svislé poloze na zpevněných skládkách.  
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Spádové klíny Dow Roofmate SL-X 
 Extrudovaný polystyren se bude skladovat na otevřeném prostranství na 
zpevněné a odvodněné skládce. Aby se zabránilo stárnutí povrchu desek a nedošlo tak 
jejich degradaci, musí být desky při delším skladování chráněny před přímým 
slunečním svitem. Pro tento účel jsou vhodné světlé plastové fólie, naopak nesmí se 
používat tmavé nebo průhledné fólie, které mohou způsobit zahřívání. Také bude třeba 
je umístit mimo dosah hořlavin a sálavých zdrojů tepla. Při skladování v pokojové 
teplotě mají spádové klíny dlouhou životnost.  
  
Nesmáčivá textilie Optigreen typ RS 
 Textilie se budou skladovat v ležaté poloze na zpevněných skládkách v rolích 
4,5 x 100 m a při delším skladování je bude třeba chránit před UV zářením.  
 
Drenážní nopová folie FKD 40 
 Folie bude dodána na europaletách v deskách o rozměru 2 x 1 m. Musí se 
skladovat naležato, v suchu a při delší době skladování je nutné ji chránit před UV 
zářením.  
 
Filtra ční textilie Optigreen typ 105 
 Textilie bude dodána v roli s kartonovým jádrem. Rozměry role jsou 2 x 100 m. 
Filtrační textilie se bude skladovat v ležaté poloze na zpevněných skládkách. 
 
Kačírek (frakce 8-16 mm) 
 Bude složen a uskladněn na volné skládce do výšky maximálně dvou metrů. 
Boční strany budou opatřené konstrukcí z OSB desek, které budou bránit sesypání  
a míšení kameniva. 
 
Zahradnický substrát a osivo 
 Substrát spolu s osivem na stavbu dovezou nákladní automobily Tatara T158. 
Ani jedna z položek se nebude skladovat. 
 
Betonová dlažba 
 Bude skladována na otevřených skládkách na paletách. Povětrnostní vlivy ani 
sluneční záření dlažbě nevadí. 
 
Urbanscape ochranná folie 
 Folie se bude skladovat v poloze naležato v rolích a při delším skladování se 
ochrání před UV zářením světlým zaplachtováním.  
 
Urbanscape retenční drenážní folie 
 Folie bude dodána na europaletách v deskách o rozměru 2 x 1 m. Musí se 
skladovat naležato, v suchu a při delší době skladování se ochrání před působením UV 
záření.  
 



 

91 
 

Urbanscape Green Roll 
 Substrát bude dodán v roli. Na paletě se nachází 24 rolí. Skladovací podmínky 
jsou stejné jako pro tepelnou izolaci. Před zabudováním prvku do konstrukce je 
nanejvýš nevhodné, aby do něj zatekla voda, která by následně zvýšila hmotnost prvku 
a ztížila manipulaci. 
 
Urbanscape rozchodníkový koberec 
 Dodává se v rolích na paletách. Na každé paletě je 25 rolí. Po dodání se musí do 
24 hodin instalovat. Při delším skladování rostliny odumírají. 
 
 

6.5 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

 Pracoviště k provedení souvrství jednoplášťové střechy přebere mistr. Při 
předání se sepíše protokol o převzetí pracoviště. Při převzetí se kontroluje rovinnost, 
čistota a celkový stav budoucí pracovní plochy. Nerovnosti se budou měřit za pomoci 
2 m latě. Přitom maximální přípustná odchylka se povoluje 5 mm na 2 m. 
 
 

6.6 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Obecné pracovní podmínky 
 Práce by neměla být prováděna při teplotách pod 5°C a venkovní teplota by 

neměla stoupnout nad 25°C. Práce se musí zastavit při silném dešti, sněhu, námraze, 
silném větru nad 10,7 m/s a snížené viditelnosti pod 30 m. 
 Pracovníci bez proškolení mají zákaz na staveništi pracovat. Práce ve výškách se 
budou i tak provádět se zvýšenou opatrností. 
 
PENETRAL ALP 
 Penetrovat lze jen čistý a odmaštěný povrch a to při příznivém počasí. Přízeň 
povětrnostních vlivů musí vydržet i několik hodin po penetraci, jinak by hrozilo vymytí 
penetrátu. 
 
Sklodek 40 Special Mineral, Elastek 50 Garden 
 Pásy se aplikují k podkladu natavením za pomoci plamene. Podélné a příčné 
spoje se provedou v překrytí alespoň 100 mm při teplotě vzduchu minimálně -10°C. 
 
Dow Roofmate SL-X 
 Za vysokých teplot je zakázáno pokládat spádové klíny tepelné izolace, jinak by 
mohlo dojít k nevratným deformacím tepelné izolace. Ani se nedoporučuje jej zakrývat 
černými a průhlednými materiály, hrozilo by totéž. Omezit pokládku mohou i obecné 
pracovní podmínky na střeše.  
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Nesmáčivá textilie Optigreen typ RS 
 Podmínky pokládky určuje technický list a dále obecné pracovní podmínky, 
které mohou položení vrstvy zabránit. 
 
Drenážní nopová folie Optigreen typ FKD 40 
 Pokládka nopové fólie by neměla probíhat za zvýšené intenzity slunečního 
záření a vysokých teplot. Fólie je z HDPE a při vyšších teplotách může dojít  
k nežádanému kroucení a porušení vlivem slunečního záření. Také má malou 
objemovou hmotnost a při silnějším poryvu větru hrozí její odfouknutí. 
 
Filtra ční textilie Optigreen typ 105 
 Podmínky pokládky určují technický list výrobce a dále obecné pracovní 
podmínky na střeše. 
 
Kačírek (frakce 8-16 mm), kamenná venkovní dlažba 
 S násypem a položením těchto vrstev se může začít až po provedení všech 
hydroizolačních detailů a po ošetření vrstvy spádových klínů separací. Možná omezení 
pokládky plynou z obecných pracovních podmínek na střeše. 
 
Urbanscape ochranná folie 
 Podmínky  pokládky určuje technický list výrobce a dále obecné pracovní 
podmínky na střeše. 
 
Urbanscape retenční drenážní folie 
 Pokládka tohoto materiálu by neměla probíhat za vysokých teplot a zvýšené 
intenzitě slunečního záření, protože folie je z recyklátu HDPE a mohlo by tak při 
vyšších teplotách docházet k jejímu kroucení. S tím souvisí i její dlouhodobá neodolnost 
proti UV záření a následná degradace. Za zvýšených povětrnostních podmínek hrozí 
riziko odlétnutí folie z důvodu její nízké objemové hmotnosti a zvlněného povrchu 
tohoto materiálu. Proto je vhodné folii při větším poryvu větru přitížit. 
 
Urbanscape Green Roll Standard 
 Vrstva se aplikuje volně položením na drenážní folii. Pokládá se těsně vedle 
sebe. V případě nutnosti zkracování rolí se použijí nůžky. Omezení pokládky plyne 
prováděných z prací na střeše a obecných pracovních podmínek. 
 
Urbanscape rozchodníkový koberec 
 Tato vrstva se co nejdříve po dodání materiálu položí. Koberec se pokládá příčně 
na substrát z minerální vlny. V případě potřeby je možné ho řezat nebo stříhat na 
libovolný rozměr. Jediné omezení pokládky plyne z obecných pracovních podmínek. 
Nepřízeň počasí tomuto materiálu nevadí. 
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6.7 PRACOVNÍ POSTUPY 

6.7.1 Nosná konstrukce 

 Nosnou konstrukci bude tvořit prefamonolitická konstrukce s využitím 
filigránových desek. Na zastropení se bude podílet celkem 10 pracovníků po dobu  
8 dnů. Poté bude následovat 5 dní dlouhá technologická přestávka. 
 Před zahájením pokládky stropních panelů filigrán je nutné rozmístit podpěrnou 
konstrukci složenou z příčných, podélných nosníků a stojek systému Dokaflex 1-2-4. 
Maximální rozpětí stěn, na které se budou stropní panely ukládat je 5,5 m, minimální 
rozpětí 2 m. S bednícími pracemi se začne od jižní strany části C. 
 
Montáž stropního nosníkového bednění Dokaflex 1-2-4 

 
 
Křížová hlava (spouštěcí hlavice H20) se 
nasadí do stojky a zajistí se přidržovací 
hlavicí H20 DF.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Stojky s křížovou hlavou se rozmístí na 
rovný a pevný podklad. Jednotlivě se 
zajistí trojnožkou, potom se každá stojka 
vytáhne do požadované výšky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 55: Osazení křížové hlavy [50] 

Obr. 56: Osazení trojnožky [50] 
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V dalším kroku se zaměří poloha 
stojek s křížovými hlavami. Dva 
pracovníci poté pomocí pracovní 
vidlice osadí všechny spodní 
nosníky. Křížová hlava pojme  
a zajistí proti překlopení jeden 
nebo dva nosníky. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dva pracovníci opět s pomocí 
pracovní vidlice osadí do 
požadované výškové úrovně horní 
nosníky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V následujícím kroku se horní 
nosníky zajistí proti překlopení. 
Jejich povrch se poklade panely 
Dokadur a poloha se zajistí 
hřebíky. 
Postupná montáž ochrany proti 
pádu. 

 
 
 
 

 

Obr. 57: Osazení spodního nosníku [50] 

Obr. 58: Osazení horního nosníku [50] 

Obr. 59: Osazení panelů Dokadur [50] 
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Mezilehlé stojky opatřené 
přidržovací hlavicí H20 DF se  
v požadovaném rozestupu zavěsí 
na nosník. Stojky se vytočí na 
požadovanou délku a zajistí. 
Podpěrná konstrukce je hotova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Podpěrná konstrukce Dokaflex 1-2-4 musí být svislá, správně uložená  
a především tuhá a pevná. Je nežádoucí aby se vlivem zatížení pohnula nebo sednula. 
Při realizaci podpůrné konstrukce zohlední  nadvýšení stropu, které se odvíjí od rozponu 
a způsobu uložení. U prostého nosníku bude navýšení 1/200 délky rozponu. Pro největší 
délku rozponu 5,5 m činí nadvýšení 30 mm a pro nejmenší délku 2 m 10 mm. To lze 
snadno nastavit na jednotlivých stojkách. Pomocí nastavovací matice se nastaví 
konkrétní výška s nadvýšením. Tento postup funguje ale jen pro nezatížený stav 
podpěrné konstrukce. Po pokládce panelů se se stojkami nesmí už nijak manipulovat 
nebo měnit jejich výškové nastavení. Před samotným osazováním panelů se systém 
Dokaflex 1-2-4 zkontroluje stavbyvedoucím. 
 
Osazování stropních desek 
 Osazovat filigrány bude jeřáb MB 1030.1 a 4 pracovníci, kteří budou jednotlivé 
desky vázat a umisťovat na zdivo. Pro rychlejší pokládku budou dodávky filigránových 
desek už z prefy vždy uloženy na nákladní vozidlo MAN 26.414 chronologicky tak, aby 
osazování filigránů do stropní konstrukce probíhalo kontinuálně. S osazováním se začne 
od jižní strany objektu. Zdvih panelů se bude provádět pomocí vahadla a háků. Háky se 
smí zapínat jen v místě styků diagonál a horního prutu prostorových nosníků, asi tak  
v 1/5 délky desek. Je zakázáno manipulovat s deskami zavěšenými jen za horní prut 
jejich prostorové výztuže. Dále je nutné se vyvarovat prudkým a trhavým  pohybům při 
manipulaci s filigrány, což by mělo za následek jejich rozhoupání a to vede k ohrožení 
bezpečnosti pracovníků v blízkosti břemene. Desky na závěsy jeřábu mohou uvazovat 
pouze pracovníci s platným vazačským průkazem. Panely se budou ukládat podle 
projektové dokumentace.  

Obr. 60: Osazení mezilehlých stojek [50] 
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 Filigránové desky se budou ukládat do připraveného maltového lože mocnosti 
10 mm ze zdící malty minimální třídy pevnosti M5. Minimální uložení desek je 100 mm 
na každou stranu nosné konstrukce. Po vyskládání filigránových desek mezi nimi 
vzniknou přípustné mezery v šířce 0-5 mm. Pokud vznikne mezi sousedními prvky 
mezera v rozmezí hodnot 5-10 mm je nutné ji vyplnit těsnícím materiálem. V případě 
vzniku mezery větší jak 10 mm se mezera musí vyplnit čerstvým betonem s minimální 
třídou pevnosti C 16/20, kde maximální přípustná velikost zrna v betonu činí 8 mm. 
Před betonáží se konstrukce, které přijdou do styku s čerstvým betonem, navlhčí.  
 
Osazení výztuže 
 Polohu horní betonářské výztuže zajistí prostorová výztuž stropní desky tak, že 
se na ni prostě uloží. Do výztuže věnce se nejdříve osadí třmínky, na které se uchytí 
hlavní výztuž věnce. Na věnec se dále pokračuje s uchycením horní a doplňkové 
výztuže budoucí stropní konstrukce. Je nutné nezapomenout dodržet předepsanou 
tloušťku krytí výztuže. Propojovací výztuž se bude ukládá kolmo na mezery mezi 
jednotlivými filigrány. Tvoří ji zpravidla 0,05% nosné výztuže. Jako propojovací výztuž 
se použije svařovaná ocelová síťovina. Spojení a spolupůsobení desek zaručí 
zmonolitnění konstrukce 
 
Příprava před betonáží 
 Před zmonolitněním stropní konstrukce se provede pokládka elektrorozvodů, 
očistění konstrukce pomocí rýžového kartáče a navlhčení horní plochy osazených 
panelů. Po vlhčení desek nesmí na povrchu konstrukce vzniknout louže. Dále se bude 
kontrolovat těsnost spár mezi jednotlivými deskami. Postup je popsán výše. Bednění 
prostupů. Tady je podmínka, že výška bednění prostupů musí převyšovat výšku 
nadbetonávky. Statickým výpočtem bude určeno osazení dodatečné výztuže okolo 
otvorů  v panelech. V tomto bodě také probíhá osazování tepelného izolantu do bednění.  
 
Betonáž 
 Betonáže se účastní 5 pracovníků. Pro zmonolitnění filigránových desek se 
použije beton C30/37 a jeho součástí bude kamenivo s maximální frakcí 16 mm. 
Čerstvý beton bude do bednění ukládán autočerpadlem Schwing S 36SX z maximální 
výšky 250 mm. Při betonáži je nežádoucí  hromadit beton na jednom místě a tím ještě 
více přitěžovat podpěrnou konstrukci a filigránové desky samotné. Betonovat se bude 
celý strop v části C najednou a také jeho ztužující věnce. Beton se při betonáži bude 
pravidelně hutnit plovoucí vibrační latí. Po zmonolitnění stropní desky se bude beton 
ošetřovat v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách a podle příslušných 
ustanovení norem ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
(přestože norma už neplatí, její doporučení o ošetřování čerstvého betonu zůstávají  
v platnosti i nadále).  
 
Odbedňování 
 Po dosažení 70% návrhové pevnosti betonu, cca 5 dní od vybetonování, je 
možné na nové stropní konstrukci začít s dalšími pracemi. Odbedňovací práce budou 
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provádět 4 pracovníci. Prvním krokem bude odstranění mezipodpěr, dále se stojky  
s křížovou hlavou spustí o 40 mm, pokračuje se odstraněním desek Dokaflex, horních  
a dolních nosníků Následuje vyjmutí stojek s křížovou hlavou. Úplně naposledy se 
odstraní bednění prostupů  a očištění použitého podnění 
 

6.7.2 Vyzdění atiky, očištění a příprava povrchu 

 Atikové zdivo bude provedeno do výšky 1 m z broušených cihel Porotherm 
EKO+ tloušťky 440 mm na zdící pěnu. Tuto činnost budou mít na starosti 3 pracovníci 
po dobu 5 dnů. Tato etapa se částečně prolíná s předchozí a proto se musí dávat pozor 
na dodržení projektem požadované 5 denní technologické přestávky. 
 Po dokončení atiky provede zodpovědný pracovník kontrolu přebíraného 
pracoviště před následující činností. Po kontrole podkladu a následném převzetí 
pracoviště se provede příprava podkladu pro nanesení penetrace. Nesmí se penetrovat za 
špatného deštivého počasí. PENETRAL ALP se nanáší pomocí štětce a košťat na čistě 
zametený a výstupků zbavený povrch o minimální teplotě +5°C. Zvýší se tak přilnavost 
budoucí parotěsné vrstvy k podkladu.  
 

6.7.3 Natavení parozábrany 

 Tato vrstva se nanáší 3 pracovníky až po zaschnutí napenetrovaného podkladu. 
Sklodek 40 Special Mineral se aplikuje pomocí plamene v jednom směru na podkladní 
vrstvu. Podélné a příčné spoje se provádí s minimálním přesahem alespoň 100 mm. 
Spoje nesmí být nad sebou, musí být navzájem posunuty na vazbu. Při natavování bude 
izolatér používat zahnutou trubku s rukojetí, tzv. rozbalovač rolí. Funguje to tak, že se 
trubka nasune do role a izolatér ji táhne za sebou i s rolí. Izolatér vidí na tavící se asfalt 
a nešlape tak po čerstvě nataveném pásu a sám pás se přitlačuje váhou role. 
 
 Stručný postup práce bych chtěla demonstrovat na detailu vstupu na střechu - 
vnější kout. V tomto ukázkovém případě se natavuje na maketu. (Obrázková 
dokumentace je z archivu Ing. Novotného - VUT FAST, ústav TST) 

 
 
Do exponovaných míst se nataví kolečka 
hydroizolačního materiálu pro lepší 
spojení s HI vrstvou, která kout bude 
zakrývat. 
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Následuje z levé strany natavení hlavního 
pásu. Plamenem se přejíždí po 
hydroizolaci směrem k rohu koutu. 

 

 

 

 

Po natavení se přesah pásu nařízne do 
tvaru klopy a přetáhne přes okraj rohu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V dalším kroku se z pravé strany nataví 
další hlavní pás. 

 

 

 

 Natavený pás přesahující roh seřízneme 
pod úhlem 45° a vyznačíme si na něm 
vzdálenost do které bude zasahovat jeho 
překrytí. Do vyznačené vzdálenosti 
přejedeme po pásu několikrát plamenem, 
tak aby začal tát a špachtlí se z něj dal 
odstranit posyp. 
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Následuje na pravé straně natavení 
krycího pásu s velkým přesahem. 
Postupuje se od vyznačeného místa 
směrem na vršek atiky. 

 

 

 

 

 

 

V této fázi vypadá detail po překrytí 
pásem z pravé strany. 

 

 

 

 

 

 

 

Následuje nařezání pásu pro jeho 
přehnutí přes roh. 

 

 

 

 

 

 Spodní část přehnutí se nataví  
k podkladu. Vršek ležící na atice se 
odhrne a nařízne v místě nataveného 
kolečka. 
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Vrchní část se nyní může za pomoci 
hořáku a špachtle také připevnit k 
podkladu. Neforemný kus pásu na 

vršku atiky se seřízne pod úhlem 45°. 

 

 

 

 

V dalším kroku se pás na vršku atiky 
nataví a zařízne podle hrany atiky. Dále 
si znovu pomocí odlamovacího nože  
a příložky naznačíme dosah 
překrývajícího pásu. Do této 
vzdálenosti opálíme posyp. 

 

 

 Následuje překrytí vrchním pásem  
s přesahem přes roh. Natavuje se od 
spodu směrem od vyznačeného místa 
na vršek atiky. 

 

 

 

 

 

Pod přesah pásu se umístí nějaká 
vhodná deska nebo pevné prkýnko aby 
při odřezávání vrchního pásu nedošlo  
k proříznutí již natavených částí. 
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Takto vypadá z bočního pohledu provedený detail vnějšího rohu. 

 

6.7.4 Pokládka hydroizolace proti prorůstání kořenů 

 Tuto vrstvu budou nanášet 2 izolatéři za asistence dalších 3 pomocných 
pracovníků až po provedení podkladní vrstvy Sklodek 40 Special Mineral. Elastek 50 
Garden se aplikuje k podkladu za pomoci plamene propanbutanového hořáku ve směru 
rovnoběžném s podélnou osou střechy. Plamen hořáku musí být vždy orientován 
směrem k podkladu, aby se i on prohřál. Při práci bude izolatér používat tzv. rozbalovač 
rolí - zahnutou trubku s rukojetí. Věc se má tak, že se trubka nasune do role 
hydroizolace a pracovník ji táhne za sebou i s rolí. Izolatér vidí na tavící se asfalt, tak se 
vyhne tomu, aby nešlápl na čerstvě natavený pás. Sám pás se navíc přitlačuje vlastní 
vahou a váhou role. Natavovat se nesmí při zhoršených klimatických podmínkách. 
Postup je ten, že se asfaltový pás před definitivním položením předem rozbalí a rozvine. 
Znovu se potom sroluje do kotouče a až potom se pokračuje v pokládce. Jedině tak je 
možné zjistit předem chyby a nedokonalosti v asfaltovém pásu a vyměnit ho. Pojem 
natavování představuje rozehřátí krycí vrstvy pásu do tekutého stavu a spojení vrstev. 
Správně rozehřátý asfalt se při natavování pozná vytékajícím asfaltem podél spoje pásu 
v šířce maximálně 10 mm. Výtok se poté ještě za tepla odstraní zednickou lžící se 
zaoblenými rohy. Asfaltová hmota ale nesmí nadměrně téct, je ale třeba, aby se před 
rozvinovaným kotoučem vytvořil plynulý chuchvalec roztavené hmoty, který zaručí 
spojení v plné ploše s podkladem. Za místem natavení se zahřátý pás pevně přitlačí  
k podkladu. Pás se musí k podkladu připevňovat stranou, která je potažena za tepla 
lepícím filmem. Je více než důležité, aby se při procesu natavování neporušila nosná 
vložka pásu přepálením. Pozná se to podle barvy plamene. Když se změní ze žluto-
namodralé na červenou a pás začne doutnat, je to známka, že je nejvyšší čas, kdy se 
musí natavování ukončit. Jinak by hrozila nevratná degradace pásu. Délka 
natavovaných pásů se řídí rozmanitostí podkladu. Pásy se mohou použít v celé délce 
nebo nařezat na potřebné délky.  Jelikož se nejedná o jednovrstvý hydroizolační systém, 
přesahy v podélném a příčném směru by měly dosahovat 100 mm a v rozích 120 mm. 
Postup natavování je stejný i na svislé ploše. Pásy se jen rolují zdola nahoru  
a přesahy se zakrátí odlamovacím nožem.    
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Provedení vpustí TOPWET  
 Do dešťového svodu se zasune svislý střešní vtok. Při provádění tepelně izolační 
vrstvy se do spádového klínu tepelné izolace se musí vpusť zaměřit a vynechat pro ni 
otvor pro prostup. Při pozdější pokládce spádové a tepelně izolační vrstvy se příslušný 
díl extrudovaného polystyrenu s prostupem osadí na vystupující komínek. Nejdříve se 
ale především provede spojení manžety vpusti se samotnou hydroizolační vrstvou 
střechy. Posledním krokem je osazení ochranného koše do vpusti. 
  

6.7.5 Tepelně izolační vrstva ze spádových klínů 

 Tepelnou izolaci jsem navrhla ze spádových klínu DOW Roofmate SL-X  
v mocnosti 160-320 mm. S pokládkou se smí začít až po opatření střešní konstrukce 
hydroizolací proti prorůstání kořenů. Začne se od jižní strany. Zleva doprava kolem 
vnitřních stěn atiky. Vyloží se obrys, který se pevně spojí za studena asfaltovým 
lepidlem s podkladem a poté se teprve začne osazovat vnitřek. Pokládka spádových 
klínů se provádí podle kladečského plánu 3 izolatéry, kteří budou mít k ruce 2 pomocné 
pracovníky. Začíná se pokaždé v nejnižším místě - od střešních vtoků. Položí se vždy 
stejná výšková úroveň a pak další a za ní zase další. Tak to pokračuje až se dosáhne 
požadované výšky izolace u atiky. Dílce tepelné izolace se kladou vedle sebe v jedné 
vrstvě na sraz. Vždy další řada se vůči té spodní posune o vazbu. Systém pokládání je 
vždy takový, že pracovník nanese rovnoměrně lepidlo po okrajích desky a poté bodově 
do plochy a deska se přitiskne k podkladu. Velké spáry mezi deskami se vyplnění 
přířezy z desek stejného druhu. Menší spáry a prostor kolem prostupů se vyplní PUR 
pěnou. Podmínkou ale je, že se musí dát pozor na to, aby se pěna příliš nedostala pod 
tepelnou izolaci a nedošlo tak k jejímu nadzvednutí. Až pěna úplně zaschne, tak se 
vezme odlamovací nůž a všechny nerovnosti přesahující úroveň spádových klínů se 
seříznou do roviny. 
  

6.7.6 Ochranná, drenážní a filtrační vrstva 

  Nenasákavá textilie Optigreen typ RS má v tomto navrženém souvrství 
jedinou funkci a to ochrannou. Zabraňuje vplavování částeček zeminy do tepelné 
izolace. Pokládá se volně položením s minimálně 30 cm přesahy a vytahuje se až do 
úrovně budoucího kačírku nebo betonové dlažby, kterými bude později přitížena. 
 Drenážní vrstvu zajišťuje nopová folie FKD 40, která se provádí rozprostřením 
volně na nenasákavou textilii. Její jednotlivá pole se spojují s přesahem dvou řad nopů. 
Díky nízké objemové hmotnosti a vroubkovanému povrchu má tendenci se při větší 
intenzitě větru nadzvedat. Tuto vlastnost, tedy pokud nebude folie ihned zakryta 
filtrační vrstvou a zemním substrátem, lze efektivně eliminovat částečným naplněním 
panelů vodou, která v teplých slunných dnech funguje i jako chlazení. Drenážní folie 
umožňuje rychlejší odtok přebytečné vody a zabraňuje tak jejímu hromadění na 
střechách s velkou odvodňovací délkou. 
 Filtrační textilie Optigreen typ 105 má stejně jako nenasákavá textilie od 
stejného výrobce funkci ochrannou. Zabraňuje splavování jemných substancí do 
drenážní vrstvy, ale současně si zachovává vysokou propustnost pro vodu. Pokládá se 
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volně rozprostřením s minimálně 100 mm přesahy a vytahuje se na atiku až do úrovně 
budoucího kačírku nebo betonové dlažby. 
 

6.7.7 Dokončovací práce  

 Na střešní vpustě se umístí ochranné koše. Dělící děrovaná PVC lišta se osadí 
500 mm od okraje střechy. Po osazení lišty je všechno připraveno pro rozprostření 
zahradnického substrátu, kačírku a po těchto pracích následné pokládce betonové 
dlažby na rektifikačních podložkách. Okolo okrajů střechy se do míst oddělených lištou 
rozprostře štěrkový pás frakce 8-16 mm bez vegetace. Šířka tohoto pásu bude taktéž 500 
mm. Stejně tak se obsypou střešní vtoky. V kapitole č. 14: Výběr vhodných rostlin pro 
zelenou střechu a její údržba je popsáno osázení vegetace. 
 

6.7.8 Klempířské konstrukce 

 Atika se začne oplechovávat v době, kdy na střeše bude dokončeno 
hydroizolační souvrství - parozábrana a hydroizolace proti prorůstání kořenů. Na celém 
objektu se na klempířské konstrukce použijí plechy v tl. 0,5 mm v titanzinkové úpravě. 
Realizaci mohou zhatit jen nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky. Pracovat se 
začne od levého rohu v jižní části střechy a postupovat se bude směrem k severu. 
 Pro práci s plechem budou na střeše 3 klempíři a 2 pomocní pracovníci. 
Oplechování atiky by jim, podle časového plánu jednoplášťové ploché střechy - textová 
příloha č. 6, nemělo trvat více než 3 dny. Klempířské prvky atiky se budou připevňovat 
k podkladu pomocí příponek kotvených do nadstřešního zdiva. Na ně se poté přichytí 
pomocí drážek a ohybů vrchní krycí plechy. 
 
 

6.8 POSTUP POKLÁDKY ZELENÁ STŘECHA URBANSCAPE 

Pokládka ochranné folie proti prorůstání kořenů 
 Před položením folie je nutné střechu zbavit koštětem nečistot a zkontrolovat 
těsnost hydroizolace. Folie se pokládá 2 pracovníky směrem od jihu k severu prostým 
rozprostřením kolmo na hydroizolaci. Rozvinutí probíhá se vzájemným přesahem 
200 mm a přesahem 500 mm na atiku. Jelikož je ochranná folie velmi lehká, musí se 
během realizace zatížit nebo nejlépe na ni rovnou souběžně pokládat další vrchní vrstvu 
tak, aby nám vlivem povětrnosti neodlétla. V místech střešních vpustí se ve folii opatrně 
vyřízne plocha odpovídající rozměrům vpusti. Nejvhodnější je použít kvůli ochraně 
folie a bezpečnosti nůž se zahnutou čepelí a dbát na to, aby se neprořízla i hydroizolace. 
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Obr. 61: Přesah ochranné folie na atice 

Retenční drenážní folie 
 Směr pokládání je stejný jako u předchozí vrstvy. O položení se postarají  
3 pracovníci. Folie se pokládá se vzájemným přesahem dvou řad a otvory nahoru po 
celé ploše střechy. V místech střešních vpustí se folie prořízne nožem se zahnutou 
čepelí. 

 
Obr. 62: Pokládka retenční drenážní folie 

Substrát z kamenné minerální plsti 
 Během pokládání retenční drenážní folie se zároveň realizuje i tato vrstva. Dva 
pracovníci kladou Urbanscape Green Roll kolmo na drenážní folie vedle sebe tak, aby 
jeho okraje k sobě přiléhaly co nejtěsněji. Pokud je to nutné, substrát jde snadno 
přizpůsobit rozměrům plochy nůžkami. V místě vpustí a prostupů se do substrátu 
vyříznou otvory požadované velikosti. 
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Obr. 63: Detail provedení substrátu u vpusti 

Rozchodníkový koberec  
 Finální vrstvu položí během jednoho dne 2 pracovníci. Pokládka bude probíhat 
směrem od jihu k severu. Role rozchodníkového koberce se rozprostírají na substrát 
zprostřed střechy. Začíná se středovým pásem. Dříve než se začne balení rozvinovat, je 
nutné se ujistit, že je umístěno přesně. V případě potřeby se koberec nůžkami nebo 
nožem se zahnutou špičkou upraví na požadované rozměry. Při dokončování této vrstvy 
se část ochranné folie přesahující přes okraj střechy odřízne a prázdná místa  
v rozchodníkovém koberci se vyplní rostlinami. Poté se rozchodníky zalévají tak 
dlouho, dokud se Green Roll nenasytí vodou. 
 V rámci údržby je rozchodníkový koberec nenáročný. Postačí mu pohnojení 1 - 
2x ročně a při dlouhém období sucha občasná zálivka. 
 

 
Obr. 64: Pokládka zeleně 
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Obr. 65: Odříznutí přesahující folie 

 
 

6.9 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Za provedení střešních vrstev do určeného termínu a v požadované kvalitě 
zodpovídá stavbyvedoucí. Obsazenost míst v pracovní četě bude kolísat podle druhu 
právě prováděných prací. Všichni pracovníci pohybující se po stavbě musí projít 
bezpečnostním školením a musí vlastnit platné osvědčení o své technické způsobilosti. 
  
Tesař     4 
Zedník     3  
Izolatér (hydroizolace)  2  
Izolatér (tepelná izolace)  3  
Betonář    3 
Železář    3 
Klempíř    3 
Řidič nákladního automobilu  2 
Obsluha autodomíchávače  1 
Obsluha autočerpadla   1 
Pomocní pracovníci   4 
 
 

6.10 MECHANIZACE 

Podrobnosti více viz kapitola č. 4: Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 
Velké stroje 
Jeřáb MB 1030.1   1 
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Nákladní automobil Tatra T158 2 
Nákladní automobil MAN 26.414 2 
 
Ruční nářadí 
Skládací metr, vodováha, provázky, olovnice 
Sirky, propanbutanový hořák 
Štětce z koňských žíní, špachtle, koště 
Falcovací a štípací kleště 
Pila na polystyren, odlamovací nůž 
  
Pracovní a ochranné pomůcky 
 Pracovní oblečení s reflexní úpravou, boty s pevnou špičkou a kevlarovou 
vložkou proti prošlápnutí, ochranné brýle, rukavice, přilba, zachycovací postroj, 
pomůcky pro ochranu sluchu jako jsou špunty do uší, klapky. Svářečská zástěra a kukla. 
 

6.11 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 Dozor nad průběhem výstavby bude mít ze strany investora technický dozor 
investora a ze strany hlavního dodavatele stavbyvedoucí. Na stavbě budou společně  
s průběhem prací pořádány v určeném intervalu kontrolní dny, kterých se zúčastní obě 
dvě smluvní strany. Při těchto schůzkách seznámí stavbyvedoucí druhou stranu  
s průběhem prací a možnými vyvstalými překážkami. Hotové konstrukce se budou 
přebírat investorem také v tyto dny a pokud na nich nebudou nalezeny vady  
a nedodělky, provede se úspěšný zápis o jejich převzetí do stavebního deníku.  
V opačném případě se stanoví lhůta, do které se nedostatky musí odstranit. 
 Pro jednoplášťovou plochou střechu jsem zpracovala kontrolní a zkušební plán 
kvality. Je umístěn v textových přílohách pod pořadovým číslem 4. 
 
Fáze realizační přípravy 
 V této fázi se kontroluje především samotná projektová dokumentace, její 
úplnost a rozsah. Případné připomínky se zasílají jejímu zpracovateli. Všechen 
přivezený materiál na stavbu projde kontrolou. Pověřený pracovník zkontroluje podle 
dodacích listů záruční dobu materiálu, objem dodávky a její stav, zda nedošlo k záměně 
či poškození. Při převzetí pracoviště se bude dbát na rovnost a čistotu podkladu, jeho  
rozměry a výškové zaměření musí souhlasit s projektovou dokumentací. 
 
Fáze samotné realizace 
 Každá hotová konstrukce se před zakrytím zkontroluje technickým dozorem 
investora. Pokud bude její stav bez připomínek, smí se zakrýt a dál pokračovat 
navazujícími pracemi.  
 Nejdůležitější zkouškou z celé etapy výstavby střechy je zkouška těsnosti 
hydroizolačního souvrství jednoplášťové ploché střechy. Musí se provést ještě před 
navezením kačírku. Půjde o zátopovou zkoušku. Vpusti se ucpou a střecha se zaplaví na 
48 hodin vodou. Po tuto dobu se sleduje možný průsak. 
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 Pokud technický dozor investora při předání hotového střešního pláště zjistí 
vady a nedodělky, stanoví datum, do kterého se nedostatky opraví na míru požadované 
kvality. Výsledky ze svolaného kontrolního dne se zapíší do stavebního deníku. Až 
když je jednoplášťová střecha v pořádku se pracoviště může předat. 
 
 

6.12 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

 Každý pracovník musí povinně projít vstupním bezpečnostním školením a být 
tak prokazatelně obeznámen s technologickým postupem, který se ho při práci bude 
přímo dotýkat. Záznam o absolvovaném školení se poté zanese do stavebního deníku. 
Pracovní čety dodavatele budou na jeho náklady vybaveny osobními ochrannými 
pomůckami podle druhu přidělené práce. Ochrana proti pádu z výšky bude na střeše 
zajištěna pomocí ohrazení do doby než se kolem části C dostaví lešení a převezme tak 
jeho záchytnou funkci. Pokud to situace nedovolí pracovníci použijí na úkor prostředků 
kolektivní ochrany úvazy. Lana budou mít upnutá do kotvících bodů. Hloubka volného 
pádu nesmí překročit povolených 1,5 m.  
 Kancelář stavbyvedoucího bude vybavena zdravotním materiálem a prostředky 
pro poskytnutí okamžité první pomoci. Také se zde uschovají veškeré technické  
a bezpečnostní listy pro všechny typy strojů a používaných hmot s uvedením jejich 
zdravotní nezávadnosti. 
 Jelikož se při práci na střeše bude manipulovat s otevřeným ohněm, je více než 
nutné zkontrolovat po práci všechny zabudované části kvůli možnému riziku vzniku 
požáru. 
 Více viz technická zpráva, oddíl 1.10.3 Bezpečnostní požadavky. 
 
 

6.13 EKOLOGIE 

 Ekologie je podrobněji rozebrána v stejnojmenné kapitole č. 12 této práce. 
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7.1 POPIS KONSTRUKCÍ 

 V rámci své diplomové práce jsem se zaměřila na vzájemné srovnání 3 střech na 
2 různých nosných konstrukcích. Jedná se o dvě skladby zelené a skladbu klasické 
jednoplášťové střechy na stropu porotherm nebo stropu s využitím filigránových desek. 
Jednotlivé skladby s mocností vrstev lze podrobněji vyčíst z technologických předpisů - 
kapitoly 6 a 8. Střešní pláště jsem hodnotila podle následujících kritérií: 

- cena (65%) 
- doba trvání (20%) 
- ekologická příznivost návrhu (10%) 
- počet nasazených pracovníků (5%) 

 
 Pro účely diplomové práce jsem vypracovala i tepelně technické posouzení 
kombinací skladeb střešních plášťů s nosnými konstrukcemi podle kritérií ČSN 
73 0540-2 (2011). Posudky jsou umístěny v textových přílohách pod číslem 8.  
 
Zelená střecha Urbanscape 
 Kromě klasické struktury intenzivní a extenzivní střešní zeleně je na trhu už  
k dispozici i jednodušší způsob realizace vegetační střechy. Komplexní systém 
Urbanscape zahrnuje všechny vrstvy - ochrannou fólii, drenážní systém, substrát až po 
vegetační vrstvu. Hmotnost suchého systému je 15 - 20 kg/m2, po úplném nasáknutí 
dosahuje 32 - 80 kg/m2. Díky tomu není oproti klasické zelené střeše o hmotnosti  
v suchém stavu přes 200 kg/m2 nutné statické posouzení nosné konstrukce. Další 
výhodou je možnost položení i na stávající střešní pláště. Investor tak má na trhu větší 
možnost výběru, jediným limitem oproti minulým letům tak pro něj zůstává cena. 
 
Nový systém zelené střechy bez zvýšených nároků na statiku a údržbu: 

- Urbanscape rozchodníkový koberec 
- Urbanscape Green Roll 
- Urbanscape retenční drenážní folie 
- Urbanscape ochranná folie 
- Elastek 40 Special Dekor 
- Elastek 40 Special Mineral 
- Rockwool Dachrock 
- Rockwool Spodrock 
- Dekbit AL S 40 
- Penetrační nátěr PENETRAL ALP 
- Nosná konstrukce  

 
 
  

 

Obr. 66: Skladba zelené střechy 
Urbanscape 
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Zelená střecha s polointenzivní zelení 
- Intenzivní zeleň, betonová dlažba na 

podložkách 
- Zahradnický substrát, kačírek (frakce 

8-16 mm) 
- Filtrační textilie Optigreen typ 105 
- Drenážní nopová folie Optigreen typ 

FKD 40 
- Nesmáčivá textilie Optigreen typ RS 
- Dow Roofmate SL-X 
- Elastek 50 Garden 
- Sklodek 40 Special Mineral 
- Penetrační nátěr PENETRAL ALP 
- Nosná konstrukce 

 
 Zelená střecha s PIZ je co do skladby a technologie provedení jednoznačně 
nejsložitější. V mém výběru je z důvodu mocnosti vrstvy substrátu, který jako jediný ve 
výběru zaručuje pochůznost střechy a otevírá tak domu s pečovatelskou službou nový 
rozměr. 
 
 
Jednoplášťová plochá střecha 

− Kačírek (frakce 8-16 mm) 
− Elastek 40 Special Dekor 
− Elastek 40 Special Mineral 

− Rockwool DACHROCK 
− Rockwool SPODROCK 

− DEKBIT AL S 40 
− Penetrační nátěr PENETRAL ALP 

− Nosná konstrukce 
 
 
 
 Skladba jednoplášťové ploché střechy je v tomto výběru tak trochu do počtu. Do 
porovnání jsem ji zařadila proto, abych zjistila o kolik se liší klasická jednoplášťová od 
zelené a zda se vůbec vegetační střecha pro můj stavební objekt hodí a hlavně vyplatí. 
 

Obr. 67: Skladba zelené střechy s PIZ 

Obr. 68: Skladba jednoplášťové 
ploché střechy 



 

7.2 POROVNÁNÍ ZELENÝCH ST

Porovnání podle vynaložených financí
Tab. 15: Střechy podle financí

  Kč

Urbanscape střecha 

Zelená střecha s PIZ 

Jednoplášťová střecha 
 

Obr. 69: Graf srovnání střešních pláš

 
Porovnání podle doby provád
Tab. 16: Střechy podle doby provád

  

Urbanscape střecha 

Zelená střecha s PIZ 

Jednoplášťová střecha 
 

Obr. 70: Graf srovnání střešních pláš
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7.2 POROVNÁNÍ ZELENÝCH STŘECH  
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echy podle financí 

Kč bez DPH Kč s DPH 
1 318 112 1 515 829 

829 221 953 604 

712 867 819 798 
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Porovnání podle počtu nasazených pracovník
Tab. 17: Střechy podle  pracovník

  Poč

Urbanscape střecha 

Zelená střecha s PIZ 

Jednoplášťová střecha 

 

Obr. 71:  Graf srovnání střešních pláš

 
 Zelené střechy jsou v dnešní dob
pozitivním účinkem pro životní prost
dalšího využití jako příjemná místa pro pobyt a relaxaci. P
může vysledovat například u nov
v blízkosti zelených střech vždy prodají jako první.
 
Tab. 18: Celkové shrnutí 

  
bez DPH

Urbanscape střecha 1 318

Zelená střecha s PIZ 8

Jednoplášťová střecha 712 867

 
 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že jednopláš
která je podle kritérií mojí vít
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Finance Pracovníci Doba trvání
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318 112 1 515 829 11 1

829 221 953 604 14 1

712 867 819 798 10 1

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že jednoplášťová střecha se cenov
která je podle kritérií mojí vítěznou volbou, finančně moc neliší. Nová technologie 
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8.1 OBECNÉ INFORMACE 

8.1.1 Popis stavby 

 Realizovaný objekt je  novostavba domu s pečovatelskou službou na parcelních 
číslech 2762/15 a 2762/9 o celkové výměře 11 162 m2 v k. ú. České Budějovice. 
Budova má půdorysný tvar H a její zastavěná plocha činí 764 m2. Hlavní vstup je ze 
severní strany od příjezdové komunikace a parkovacích stání. Vedlejší vstup do objektu 
má po jednom každá z částí B a C. Objekt má vyjma levé části dvě nadzemní podlaží  
a je pod prostřední částí A podsklepen. Dům je zastřešen jednoplášťovými plochými 
střechami. Odvodnění je pro všechny střechy dovnitř dispozice. Obálka budovy je 
zateplena kontaktním zateplovacím systémem Baumit Premium. 
 

8.1.2 Popis konstrukce 

 Pro účely technologického předpisu je popisována střecha nad částí C. V rámci 
diplomové práce jsem navrhla tři druhy střešních plášťů na dvou různých nosných 
konstrukcích. Střecha má rozměry 9,9 x 31,65 m a pomocí metody více spádů je 
odvodněna do dvou střešních vtoků.  Horní hrana atikového zdiva je ve výšce 7,25 m od 
upraveného terénu a +5,5 m od podlahy v 1.NP prostřední části. 
 V tomto technologickém předpisu se zabývám jednoplášťovou plochou střechou 
na stropu porotherm.  
 
Navržené souvrství směrem do interiéru je následující: 

− Kačírek (frakce 8-16 mm), tl. 50 mm 
− Elastek 40 Special Dekor, tl. 4 mm 

− Elastek 40 Special Mineral, tl. 4 mm 
− Rockwool DACHROCK, tl. 100 -180 mm 

− Rockwool SPODROCK, tl. 120 mm 
− DEKBIT AL S 40, tl. 4,2 mm 
− Penetrační nátěr PENETRAL ALP 

− Porotherm strop, tl. 250 mm 
 
 
             

8.2 MATERIÁLY 

8.2.1 Výpis materiálů 

 

Č Materiál  MJ  Množství Spotřeba na balení Počet balení 

1 

Zdivo z cihel broušených 
POROTHERM 44 EKO+ 
tl.440 mm 

m2 Celkem 72 16 ks/m2 5 

31,7*1 + 9,9*1*2 + 5,5*1 + 5,45*1 + 9,6*1 = 72 m2 

Obr. 72: Jednoplášťová plochá 
střecha 
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2 
Věncovka VT 8/23,8 ks Celkem 139 1 pal = 120 ks 2 

10*2 + 31 + 5,5 + 13 = 69,5 m 

3 Nosník POT 200 ks Celkem 41     

4 Nosník POT 550 ks Celkem 40     

5 Nosník POT 400 ks Celkem 75     

6 
Vložka MIAKO 19/PTH50  ks Celkem 640 1 bal = 72 ks 9 

16*8*5 = 640 

7 
Zálivka z betonu C 25/30 m3 Celkem 18,83   

  

31,7*9,9*0,06 = 18,83 m3 

8 
Rockwool SPODROCK        
tl. 120 mm m2 Celkem 276,3 

    

9*30,7 = 276,3 m2 

9 
Roockwool DACHROCK 
spádové klíny m2 Celkem 276,3 spádové klíny   

9*30,7 = 276,3 m2 

10 
PENETRAL ALP  t 1 bal = 9 kg 0,3 kg/m2 10 

9*30,7 = 276,3 * 0,0003 = 0,083 

11 

Elastek 40 Special Mineral m2 Celkem 359,8 1 bal = 7,5 m2 48 

9,9*31,6 = 312,84 m2  

rezerva: 312,84*1,15 = 359,77 m2 

12 

Elastek 40 Special Dekor m2 Celkem 359,8 1 bal = 7,5 m2 48 

9,9*31,6 = 312,84 m2 

rezerva: 312,84*1,15 = 359,77 m2 

13 

DEKBIT AL S40  m2 Celkem 400,55 1 bal = 10 m2 41 

Vodorovně: 9*30,7 = 276,3 m2 Svisle: 72 m2 

rezerva: 348,3*1,15 = 400,55 m2 

14 
Oplechování atiky rš od 
470 do 600 mm m Celkem 101,75     

30,7 + 9,9*2 + 4,2 + 9,6 + 4,9 = 101,75 m 
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15 
Kačírek (frakce 8-16 mm) t Celkem 2,22 1,586 t/m3   

9*30,7*0,005 = 1,4 m3 

16 
Lapač střešních splavenin 
z PP se zápachovou 
klapkou 

ks 2     

17 
Střešní vtok z PP pro 
pochůzné střechy, svislý 
odtok DN 125 

ks 2 
    

 

8.2.2 Popis materiálů 

 Porotherm strop 
 Skládá se z nosníků POT různých délek, vložek MIAKO 19/50 PTH a 60 mm 
nadbetonávky z betonu třídy C25/30. Výsledná tloušťka konstrukce je 250 mm. 
 
 PENETRAL ALP 
 Asfaltový penetrační nátěr pro nanesení na suché a očištěné podklady pod 
asfaltové hydroizolační pásy. Po odpaření rozpouštědla z nanesené vrstvy má dobrou 
přilnavost ke všem stavebním podkladům a zajišťuje pevné spojení s dalšími pásy. 
Pronikne v penetrované konstrukci až do hloubky 5 mm.  
 
 DEKBIT AL S 40 
 Parozábrana z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové folie 
kašírovanou skleněnými vlákny. Na horním povrchu má hydroizolační pás jemný 
separační posyp a na spodním zase separační PE fólii. Je sice především určen pro 
povlakové hydroizolace spodní stavby proti radonu, ale pro jeho univerzálnost ho 
použiji ve střešním souvrství jako parozábranu. 
 
 Rockwool Spodrock 
 Desky z kamenné vlny se ke konstrukci připevňují přilepením nebo mechanicky 
kotvením. Mají široké využití. Ve střešním souvrství budou sloužit jako spodní tepelná 
izolace. 
 
 Rockwool Dachrock 
 Vrchní vrstva dvouvrstvé izolace jednoplášťové ploché střechy. Stejně jako 
Rockwool Spodrock se připevňuje mechanicky kotvením nebo přilepením. Jedná se  
o spádové klíny z desek z kamenné vlny. 
 
 Elastek 40 Special Mineral a Dekor 
 Spodní a vrchní asfaltové hydroizolační pásy s jemnozrnným posypem slouží ve 
skladbě jako povlaková krytina.  
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 Kačírek (frakce 8-16 mm) 
 Bude sloužit k přitížení, ochraně hydroizolace a jako estetický prvek střechy.  
 
 

8.3 DOPRAVA 

Primární 
 Materiál pro konstrukci střešního souvrství se na stavbu doveze na nákladních 
automobilech MAN 26.414 s hydraulickou rukou. Role hydroizolace budou na paletách, 
tepelně izolační materiál v balících a lepidlo se dodá v kbelících zabalené na paletách. 
Drobný materiál jako vruty, hmoždinky se přiveze v krabicích. 
 
Sekundární 
 Vnitrostaveništní dopravu obstará hlavní zvedací mechanismus - jeřáb MB 
1030.1 a pomocné prostředky jako kolečko.  

 

8.4 SKLADOVÁNÍ  

 Materiál dopravovaný na stavbu musí být před převzetím zkontrolován 
pověřenou osobou. Vyloučí se tak převzetí poškozeného materiálu, nedojde k záměně 
nebo dodání menšího množství než je požadováno. Z důvodu různorodosti stavebních 
materiálů jsou skladovací požadavky pro jednotlivé výrobky odlišné. Na staveništi 
budou pro tyto účely zřízeny skladovací kontejnery, odvodněné zpevněné plochy  
a jeden přístřešek. 
 
Vložky MIAKO 19/50 PTH, nosníky POT a věncovky VT 8/23,8 
 Všechny části stropu se budou skladovat na zpevněných odvodněných plochách. 
Vložky a věncovky  na paletách v originálním zabalení od výrobce. Skladovat se smí 
nejvíce 2 palety na sobě. Při rozbalení palety se ochrání zaplachtováním proti 
klimatickým vlivům. POT nosníky se na skládce uloží podle svých délek. Dále budou 
podloženy dřevěnými proklady o rozměrech 40 x 20 mm, které musí být ve vrstvách 
uspořádány vždy svisle nad sebou a v maximální vzdálenosti 500 mm od konců 
nosníků. 
 
PENETRAL ALP 
 Penetrační nátěr se bude skladovat v originálních a řádně uzavřených 9 kg 
kbelících v skladovacím kontejneru LK1. Nesmí se umisťovat do blízkosti sálavých 
zdrojů tepla a vystavovat přímému slunečnímu záření. Podle technického listu se během 
skladování připouští zhoustnutí laku maximálně o 50%. 
 
DEKBIT AL S 40 
 Role hydroizolace se budou skladovat ve svislé poloze a musí se chránit před 
dlouhodobým působením povětrnosti a slunečního záření. 
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Rockwool Spodrock 
 Desky z kamenné vlny Rockwool Spodrock jsou výrobcem baleny do PE fólie. 
Na jejím povrchu jsou vyznačeny základní údaje o výrobku a výrobcovo jméno. Desky 
nesmí přijít do styku s vodou a budou proto skladovány v kontejneru LK1. 
 
Rockwool Dachrock 
 Skladovací podmínky jsou stejné jako pro spodní vrstvu tepelné izolace. 
 
Elastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Dekor 
 Oba dva hydroizolační pásy musí být jak dopravovány tak skladovány v jedné 
vrstvě ve svislé poloze a chráněny před dlouhodobým působením povětrnostních vlivů a 
slunečního záření. 
 
Kačírek (frakce 8-16 mm) 
 Nebude skladován. Hned po přivezení se zpracuje. 
 
 

8.5 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

 Pracoviště k provedení souvrství jednoplášťové střechy přebere mistr. Při 
předání se sepíše protokol o převzetí pracoviště. Při převzetí se kontroluje rovinnost, 
čistota a celkový stav budoucí pracovní plochy. Nerovnosti se budou měřit za pomoci 
2 m latě. Přitom maximální přípustná odchylka se povoluje 5 mm na 2 m. 
 
 

8.6 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Obecné pracovní podmínky 
 Práce by neměla být prováděna při teplotách pod 5°C a venkovní teplota by 

neměla stoupnout nad 25°C. Práce se musí zastavit při silném dešti, sněhu, námraze, 
silném větru nad 10,7 m/s a snížené viditelnosti pod 30 m. 
 Pracovníci bez proškolení mají zákaz na staveništi pracovat. Práce ve výškách se 
budou i tak provádět se zvýšenou opatrností. 
 
PENETRAL ALP 
 Penetrovat lze jen čistý a odmaštěný povrch a to při příznivém počasí. Přízeň 
povětrnostních vlivů musí vydržet i několik hodin po penetraci, jinak by hrozilo vymytí 
penetrátu. 
  
DEKBIT AL S 40 
 Zpracovávat hydroizolační pásy se může jen do teplot -10°C. Parozábrana se 
nataví k podkladu za pomoci plamene. Podélné a příčné spoje doporučuje výrobce 
provádět alespoň 100 mm. 
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Rockwool Spodrock a Rockwool Dachrock 
 Podmínky pokládky zadává technický list výrobce a samotný vliv obecných 
pracovních podmínek. 
 
Elastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special Dekor 
 Pro oba dva hydroizolační pásy platí stejné pracovní podmínky. S pásy je 
dovoleno pracovat jen při teplotách vnějšího prostředí i podkladu větších jak +10°C. 
Omezit pokládku mohou i obecné pracovní podmínky. 
 
Kačírek (frakce 8-16 mm) 
 S přitížení kamenivem se může začít až po provedení všech hydroizolačních 
detailů. Pokládku mohou omezit i obecné pracovní podmínky na střeše. 
 
 

8.7 PRACOVNÍ POSTUPY 

8.7.1 Nosná konstrukce 

Uložení věncového zdiva, tepelné izolace a asfaltového pásu 
 Součást přípravy pro pokládku stropu je natavení asfaltového pásu po 
obvodovém zdivu. Pás bude zlepšovat akustické vlastnosti budoucího stropu a takto 
zhotovené pružné lůžko umožní mírné pootočení stropu při dotvarování bez rizika 
vytvoření vodorovných trhlin a zabrání stékání betonu do svislých stěn. Jelikož se do 
ztužujícího věnce bude osazovat tepelná izolace z polystyrenu, nenataví se pás po celé 
ploše nosného zdiva, ale odsadí se tak, aby s izolantem nepřišel do styku  
a chemicky ho nenarušil. Také se nebude pokládat na překlady v místech nad otvory. 
Tato opatření ale přináší nežádoucí snížení únosnosti ztužujícího věnce. Proto se 
provede vyztužení hlavy stěny výztuží ložných spár MURFOR EFS/Z pro zdivo  
s tenkými ložnými spárami. Jednotlivé kusy výztuže MURFOR budou 3,05 m dlouhé  
a 190 mm široké. 

 
Obr. 73: MURFOR EFS/Z [29] 

 V dalším kroku se osazuje jedna řada věncových cihel spolu s izolací věnce EPS 
100 S. Věncovky se položí  na pěnu POROTHERM DRYFIX tak, aby lícovaly s vnější 
stranou obvodové stěny. Svislé spáry se taktéž propěnují. Při opatrné betonáži 
ztužujícího věnce je takovéto provedení dostačující i bez dalšího zajištění. Poté se podél 
věncovek z vnitřní strany umístí tepelná izolace. 
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Obr. 74: Uložení věncovek, tepelné izolace a asfaltového pásu v místě rohu [30] 

 
Podepření nosníků a jejich uložení 
 POT nosníky musejí být bodově podepřeny. Ještě předtím než se osadí na zdivo, 
se musí zhotovit podpůrná konstrukce. Pro lepší představu o možném řešení podpor je 
na obrázku: Osazené nosníky POT, zakreslena první podpěra prakticky podél zdi. Ve 
skutečnosti je ale maximální vzdálenost podpor 1,8 m, první podporu z toho nevyjímaje. 
K podepření nosníků, jako na uvedeném obrázku, mohou být použity dřevěné trámečky. 
Ty najdou na stavbě uplatnění hlavně v úzkých prostorech, kde se podpěrný systém 
DOKA nevejde. Vyjma těchto míst, se ale použije systémové řešení.  
 Postup montáže podpěr je následující. Matice se na stojce stočí tak, aby nad ní 
byl ponechán volný závit cca 150 mm. Vnitřní stojka se poté vysune tak, aby bylo 
dosaženo požadované celkové délky stojky. Vysunutí se zajistí zasunutím čepu do 
otvoru vnitřní stojky. Vytočením matice s integrovaným klínem  se nastaví přesná délka 
stojky. Poté se na ni nasadí křížová hlava. Stojky s křížovými hlavami tvořící rastr musí 
být opatřeny trojnožkou, která zajistí stabilitu, protože přenese horizontální zatížení 
vzniklé během montáže nosníků a především svislost samotné stojky. V dalším kroku se 
do křížových hlav osadí dřevěné nosníky. Křížová hlava bezpečně zajišťuje jeden nebo 
v místě spoje dva dřevěné nosníky proti překlopení. Dále se provede nivelace horního 
povrchu a stojky se za pomoci matic s integrovaným klínem podle potřeby výškově 
doladí. Je třeba brát na zřetel to, aby klín byl v pracovní poloze a čep, který zajišťuje 
horní  stojku,  musí na obou stranách plně dosedat na širší část klínu. Všechny podpory 
nosných trámů musejí být zajištěny proti posunu, vyrovnány, podloženy  
a podklínovány. Vzájemná osová vzdálenost podpor by neměla překročit 1,5 m.  
 

 
Obr. 75: Podpůrná konstrukce stropu od výrobce DOKA [31] 
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 Nosníky se budou ukládat podle kladečského plánu nasucho na asfaltové pásy 
umístěné po obvodové zdi. Minimální délka uložení je přitom 125 mm na každou stranu 
nosníku. Asfaltové pásy se nataví i na vnitřní zdi, na rozdíl od obvodových ale po celé 
šířce zdiva. Nosníky se budou ukládat od kraje stropního pole. Poloha dalších POT 
nosníků se vymezí vložením dvou stropních vložek mezi ně. Už při ukládání je potřeba 
myslet na některé detaily ve stropní konstrukci. Komínová výměna se bude řešit 
zdvojením nosníků podél otvoru a dodatečným vyztužením prostupu. 

 
Obr. 76: Osazené nosníky POT [30] 

Uložení tvarovek a výztuže 
 Stropní vložky MIAKO 19/50 PTH se budou ukládat podle kladečského plánu 
nasucho vždy mezi dva nosníky a skládat postupně v řadách rovnoběžných s nosnou zdí 
postupně od jednoho konce nosníku ke druhému. První řada vložek se bude ukládat 
střídavě po krajích, tím se tak zajistí konce nosníků. Další řady se poté budou vyplňovat 
ve směru S. 
 U prvních vložek MIAKO, které budou přímo sousedit se ztužujícím věncem se 
dutiny směřující k obvodové zdi uzavřou maltou. Předejde se tak zátekům betonové 
zálivky do vložky. 
 

 
Obr. 77: Osazování první řady vložek s uzavřenými dutinami [32] 

 Před samotnou betonáží je potřeba strop vyztužit. Po celé ploše stropu se 
rozmístí KARI sítě na distančních podložkách, tím se zajistí krytí výztuže. Sítě se budou 
navzájem přesahovat o 2 oka. Nad obvodovým zdivem a nosnými stěnami se osadí 
výztuž věnce. Budou ji tvořit dlouhé pruty betonářské výztuže spolu s třmínky. 
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Obr. 78: Stropní konstrukce před betonáží [30] 

 
Betonáž 
 S betonáží se může začít, až když jsou všechny věncové cihly spolu s tepelnou 
izolací věnce a vložky MIAKO uloženy po celé délce nosníků včetně kompletní výztuže 
předepsané projektovou dokumentací. Konstrukce se poté navlhčí a zalije 60 mm 
betonu. Všechny mezery nad nosníky a mezi stropními vložkami se zaplní betonem 
třídy C 25/30, čímž se vytvoří souvislá betonová žebra. Strop se bude betonovat od jižní 
části směrem k severní v pruzích, které mají směr nosníků. Betonáž pruhu se nesmí 
přerušit a pracovní spáru je tak možné provést pouze rovnoběžně s nosníky uprostřed 
stropních vložek. Je nepřípustné, aby technologická spára procházela betonovým 
žebrem nad nosníkem. Při zmonolitňování stropní konstrukce se zároveň betonují  
i pozední věnce. Během betonáže se čerstvý beton nesmí hromadit na jednom místě  
a nadměrně tak zatěžovat konstrukci.  Aby se co nejvíce eliminoval vznik smršťovacích 
trhlin, strop se po zhotovení bude udržovat první dny ve vlhkém stavu. 
   

 
Obr. 79: Zmonolitnění stropní konstrukce [30] 

 
Odbedňování 
 Celá stropní konstrukce se smí odbednit až za výrobcem doporučených 28 dní.  
V případě kdy je nutné začít podpůrnou konstrukci odstraňovat dříve než po zmíněných 
28 dnech, se začne s demontáží podpěr podle podmínek (třída betonu, teplota vzduchu) 
tak, aby prostřední zbylé podpory byly odstraněny ze všech jako poslední. Na 
odbedňovací práce se nasadí 3 pracovníci. 
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 Z toho ale nevyplývá, že se do doby získání plné únosnosti stropní konstrukce 
zastaví veškeré práce. Už po sedmi dnech po betonáži se na dostatečně zatvrdnutý beton 
stropu mohou přemístit palety s tvárnicemi pro atikové zdivo, věncovky a hydroizolační 
pásy. Palety s materiálem by se na nový strop měly ukládat rovnoměrně vedle sebe 
podél vnitřních nosných zdí, aby co nejméně překážely při vyzdívání atiky. 
 

8.7.2 Atika, očištění a příprava povrchu 

 Po obvodu části C se vyzdí do výšky 1 m atikové zdivo z broušených cihel 
Porotherm EKO+ tloušťky 440 mm na zdící pěnu. Postup je stejný jako při založení na 
základové desce. Nejdříve se nataví pás hydroizolace, na něj se nanese zakládací malta 
a do ní se osazují tvárnice porotherm poklepem gumové palice. Po založení prvního 
šáru tvárnic se dál vyzdí 3 další na pěnu. Zdít obecně se začíná z jižní strany od levého 
rohu střechy. Provedení atiky budou mít na starosti 3 zedníci a 2 přidavači. 
 Po dokončení atiky provede pověřený pracovník kontrolu přebíraného pracoviště 
před nanesením tekutého laku. Podklad nesmí být znečištěný od zakládací malty a pěny, 
bez větších nerovností jinak by nátěr nepronikl do podkladu a neplnil ve skladbě pláště 
svoji funkci. Nemůžou na něm být žádná ostrá vyvýšená místa a nevyplněné škvíry 
hlubší jak 5 mm. Penetrovat se nesmí také za špatných klimatických podmínek. 
PENETRAL ALP se natírá za pomoci štětce a košťat na povrch o minimální teplotě 
podkladu +5°C. Asfaltový lak zvyšuje přilnavost budoucí parotěsné vrstvy k podkladu. 

 
Obr. 80: Založení rohu atikového zdiva [30] 

8.7.3 Parozábrana 

 Tuto vrstvu budou nanášet 2 izolatéři za asistence dalších 3 pomocných 
pracovníků až po zaschnutí napenetrovaného podkladu. DEKBIT AL S 40 se aplikuje 
na stropní konstrukci za pomoci plamene propanbutanového hořáku ve směru 
rovnoběžném s podélnou osou střechy. Plamen hořáku musí být vždy orientován 
směrem k podkladu, aby se i on prohřál. Při práci bude izolatér používat tzv. rozbalovač 
rolí - zahnutou trubku s rukojetí. Věc se má tak, že se trubka nasune do role 
hydroizolace a pracovník ji táhne za sebou i s rolí. Izolatér vidí na tavící se asfalt, tak se 
vyhne tomu, aby nešlápl na čerstvě natavený pás. Sám pás se navíc přitlačuje vlastní 
vahou a váhou role. Natavovat se nesmí při zhoršených klimatických podmínkách. 
Postup je ten, že se asfaltový pás před definitivním položením předem rozbalí a rozvine. 
Znovu se potom sroluje do kotouče a až potom se pokračuje v pokládce. Jedině tak je 
možné zjistit předem chyby a nedokonalosti v asfaltovém pásu a vyměnit ho. Pojem 
natavování představuje rozehřátí krycí vrstvy pásu do tekutého stavu a spojení vrstev. 
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Správně rozehřátý asfalt se při natavování pozná vytékajícím asfaltem podél spoje pásu 
v šířce maximálně 10 mm. Výtok se poté ještě za tepla odstraní zednickou lžící se 
zaoblenými rohy. Asfaltová hmota ale nesmí nadměrně téct, je ale třeba, aby se před 
rozvinovaným kotoučem vytvořil plynulý chuchvalec roztavené hmoty, který zaručí 
spojení v plné ploše s podkladem. Za místem natavení se zahřátý pás pevně přitlačí k 
podkladu. Pás se musí k podkladu připevňovat stranou, která je potažena za tepla 
lepícím filmem. Je více než důležité, aby se při procesu natavování neporušila nosná 
vložka pásu přepálením. Pozná se to podle barvy plamene. Když se změní ze žluto-
namodralé na červenou a pás začne doutnat, je to známka, že je nejvyšší čas, kdy se 
musí natavování ukončit. Jinak by hrozila nevratná degradace pásu. Délka 
natavovaných pásů se řídí rozmanitostí podkladu. Pásy se mohou použít v celé délce 
nebo nařezat na potřebné délky.  Jelikož se jedná o jednovrstvý hydroizolační systém, 
přesahy v podélném a příčném směru by měly dosahovat 120 - 140 mm a v rozích 
150 mm. Postup natavování je stejný i na svislé ploše. Pásy se jen rolují zdola nahoru  
a přesahy se zakrátí odlamovacím nožem.   
 

 
Obr. 81: Natavování parozábrany za pomoci rozbalovače rolí a hořáku [33] 

 

8.7.4 Tepelná izolace 

 Tepelnou izolaci jsem navrhla jako dvouvrstvou. Nejdříve se tedy začne spodní 
vrstvou, kterou tvoří Rockwool Spodrock v celé ploše o mocnosti 120 mm. Pokládat se 
smí až na střešní konstrukci opatřenou hotovou parozábranou. S pokládkou se začne od 
jižní strany. Zleva doprava kolem vnitřních stěn atiky. Vyloží se obrys, který se pevně 
spojí za studena asfaltovým lepidlem s podkladem a poté se teprve začne osazovat 
vnitřek. Další vrstvou je Rockwool Dachrock v průměrné tloušťce 140 mm. Pokládka 
spádových klínů se provádí podle kladečského plánu 3 izolatéry, kteří budou mít k ruce 
2 pomocné pracovníky. Začíná se pokaždé v nejnižším místě - od střešních vtoků. 
Položí se vždy stejná výšková úroveň a pak další a za ní zase další. Tak to pokračuje až 
se dosáhne požadované výšky izolace u atiky. Dílce tepelné izolace se kladou vedle 
sebe v jedné vrstvě na sraz. Vždy další řada se vůči té spodní posune o vazbu. Systém 
pokládání je vždy takový, že pracovník nanese rovnoměrně lepidlo po okrajích desky a 
poté bodově do plochy a deska se přitiskne k podkladu. Velké spáry mezi deskami se 
vyplnění přířezy z desek stejného druhu. Menší spáry a prostupy se vyplní PUR pěnou. 
Podmínkou ale je, že se musí dát pozor na to, aby se pěna příliš nedostala pod tepelnou 
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izolaci a nedošlo tak k jejímu nadzvednutí. Až pěna úplně zaschne, tak se vezme 
odlamovací nůž a všechny nerovnosti přesahující úroveň spádových klínů se seříznou 
do roviny. 
 Při pokládce tepelně-izolační vrstvy je nejdůležitější nezapomenout při 
samotném kladení na prostupy a poté je řádně zapěnit PUR pěnou, aby se tak ukotvily.  
 

8.7.5 Povlaková krytina 

 Vrstvy Elasteku se natavují na tepelnou izolaci opatrně pomocí plamene ve 
směru kolmém k podélné ose střechy. S pokládkou se začíná na jižní straně střechy. 
Pásy se budou klást zleva doprava, od jihu k severu. Všechny podélné a příčné spoje se 
musí provádět s minimálním přesahem 100 mm. Spoje první a druhé vrstvy nesmí být 
přímo nad sebou, musí být navzájem posunuty o polovinu šířky role. Při natavování 
budou 2 izolatéři používat zahnutou trubku s rukojetí, tzv. rozbalovač rolí. Tři pomocní 
pracovníci jim budou asistovat a zabezpečovat plynulý přísun materiálu. 

 
Obr. 82: Schéma pokládky dvouvrstvého systému hydroizolace [34] 

 

8.7.6 Klempířské práce 

 Atika se začne oplechovávat v době, kdy se na střechu bude natavovat poslední 
vrchní pás ze souvrství povlakové krytiny. Vrchní pás totiž bude vytažen do poloviny 
oplechování. Na celém objektu se na klempířské konstrukce použijí plechy v tl. 0,5 mm 
v titanzinkové úpravě. Realizaci mohou zhatit jen nepříznivé klimatické  
a povětrnostní podmínky. Pracovat se začne od levého rohu v jižní části střechy  
a postupovat se bude směrem k severu. 
 Pro práci s plechem budou na střeše 3 klempíři a 2 pomocní pracovníci. 
Oplechování atiky by jim, podle časového plánu jednoplášťové ploché střechy - textová 
příloha č. 6, nemělo trvat více než 3 dny. Klempířské prvky atiky se budou připevňovat 
k podkladu pomocí příponek kotvených do nadstřešního zdiva. Na ně se poté přichytí 
pomocí drážek a ohybů vrchní krycí plechy. 
 

8.7.7 Kačírek 

 50 mm přitěžovací vrstva kačírku frakce 8-16 mm se realizuje až po dokončení 
všech výše jmenovaných vrstev. Vyzvednutí necelého 1,5 m3 materiálu na střešní 

1.vrstva 

2.vrstva 

přesah 
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úroveň zajistí jeřáb MB 1030.1. Kačírek se nesmí hromadit na jednom místě, aby 
nedocházelo k velkému přitížení porotherm stropu. Rovnoměrné rozhrnutí vrstvy zajistí 
2 pracovníci. 
 
 

8.8 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Za provedení střešních vrstev do určeného termínu a v požadované kvalitě 
zodpovídá stavbyvedoucí. Obsazenost míst v pracovní četě bude kolísat podle druhu 
právě prováděných prací. Všichni pracovníci pohybující se po stavbě musí projít 
bezpečnostním školením a musí vlastnit platné osvědčení o své technické způsobilosti. 
  
Tesař     4 
Zedník     3  
Izolatér (hydroizolace)  2  
Izolatér (tepelná izolace)  3  
Betonář    3 
Železář    3 
Klempíř    3 
Řidič nákladního automobilu  2 
Obsluha autodomíchávače  1 
Obsluha autočerpadla   1 
Pomocní pracovníci   4 
 
 

8.9 MECHANIZACE 

Podrobnosti více viz kapitola č. 4: Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Velké stroje 
Jeřáb MB 1030.1   1 
Nákladní automobil Tatra T158 2 
Nákladní automobil MAN 26.414 2 
 
Ruční nářadí 
Skládací metr, vodováha, provázky, olovnice 
Sirky, propanbutanový hořák 
Štětce z koňských žíní, špachtle, koště 
Falcovací a štípací kleště 
Pila na polystyren, odlamovací nůž 
  
Pracovní a ochranné pomůcky 
 Pracovní oblečení s reflexní úpravou, boty s pevnou špičkou a kevlarovou 
vložkou proti prošlápnutí, ochranné brýle, rukavice, přilba, zachycovací postroj, 
pomůcky pro ochranu sluchu jako jsou špunty do uší, klapky. Svářečská zástěra a kukla. 
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8.10 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 Dozor nad průběhem výstavby bude mít ze strany investora technický dozor 
investora a ze strany hlavního dodavatele stavbyvedoucí. Na stavbě budou společně  
s průběhem prací pořádány v určeném intervalu kontrolní dny, kterých se zúčastní obě 
dvě smluvní strany. Při těchto schůzkách seznámí stavbyvedoucí druhou stranu  
s průběhem prací a možnými vyvstalými překážkami. Hotové konstrukce se budou 
přebírat investorem také v tyto dny a pokud na nich nebudou nalezeny vady  
a nedodělky, provede se úspěšný zápis o jejich převzetí do stavebního deníku.  
V opačném případě se stanoví lhůta, do které se nedostatky musí odstranit. 
 Pro jednoplášťovou plochou střechu jsem zpracovala kontrolní a zkušební plán 
kvality. Je umístěn v textových přílohách pod pořadovým číslem 4. 
 
Fáze realizační přípravy 
 V této fázi se kontroluje především samotná projektová dokumentace, její 
úplnost a rozsah. Případné připomínky se zasílají jejímu zpracovateli. Všechen 
přivezený materiál na stavbu projde kontrolou. Pověřený pracovník zkontroluje podle 
dodacích listů záruční dobu materiálu, objem dodávky a její stav, zda nedošlo k záměně 
či poškození. Při převzetí pracoviště se bude dbát na rovnost a čistotu podkladu, jeho  
rozměry a výškové zaměření musí souhlasit s projektovou dokumentací. 
 
Fáze samotné realizace 
 Každá hotová konstrukce se před zakrytím zkontroluje technickým dozorem 
investora. Pokud bude její stav bez připomínek, smí se zakrýt a dál pokračovat 
navazujícími pracemi.  
 Nejdůležitější zkouškou z celé etapy výstavby střechy je zkouška těsnosti 
hydroizolačního souvrství jednoplášťové ploché střechy. Musí se provést ještě před 
navezením kačírku. Půjde o zátopovou zkoušku. Vpusti se ucpou a střecha se zaplaví na 
48 hodin vodou. Po tuto dobu se sleduje možný průsak. 
 Pokud technický dozor investora při předání hotového střešního pláště zjistí 
vady a nedodělky, stanoví datum, do kterého se nedostatky opraví na míru požadované 
kvality. Výsledky ze svolaného kontrolního dne se zapíší do stavebního deníku. Až 
když je jednoplášťová střecha v pořádku se pracoviště může předat. 
 
 

8.11 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

 Každý pracovník musí povinně projít vstupním bezpečnostním školením a být 
tak prokazatelně obeznámen s technologickým postupem, který se ho při práci bude 
přímo dotýkat. Záznam o absolvovaném školení se poté zanese do stavebního deníku. 
Pracovní čety dodavatele budou na jeho náklady vybaveny osobními ochrannými 
pomůckami podle druhu přidělené práce. Ochrana proti pádu z výšky bude na střeše 
zajištěna pomocí ohrazení do doby než se kolem části C dostaví lešení a převezme tak 
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jeho záchytnou funkci. Pokud to situace nedovolí pracovníci použijí na úkor prostředků 
kolektivní ochrany úvazy. Lana budou mít upnutá do kotvících bodů. Hloubka volného 
pádu nesmí překročit povolených 1,5 m.  
 Kancelář stavbyvedoucího bude vybavena zdravotním materiálem a prostředky 
pro poskytnutí okamžité první pomoci. Také se zde uschovají veškeré technické  
a bezpečnostní listy pro všechny typy strojů a používaných hmot s uvedením jejich 
zdravotní nezávadnosti. 
 Jelikož se při práci na střeše bude manipulovat s otevřeným ohněm, je více než 
nutné zkontrolovat po práci všechny zabudované části kvůli možnému riziku vzniku 
požáru. 
 Více viz technická zpráva, oddíl 1.10.3 Bezpečnostní požadavky. 
 
 

8.12 EKOLOGIE 

 Ekologie je podrobněji rozebrána v stejnojmenné kapitole č. 12 této práce. 
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 Do této části jsem vybrala 5 stavebních materiálů a konstrukcí potřebných  
k realizaci. Je zde popsána cesta jejich dopravy na staveniště a termíny dodání spolu se 
skladováním. Výpis všech materiálů použitých při realizaci lze nalézt v textových 
přílohách pod číslem 8: Limitka materiálů. 
 Trasa byla vytyčena z mapových podkladů na serveru www.mapy.cz. 
 
 

9.1 ČERSTVÝ BETON 

 Beton do základů, vodorovných a svislých konstrukcí se na stavbu dopraví 
autodomíchávači Stetter AM 10C v 8 dodávkách. Celkový objem přepravovaného 
materiálu činí 337,9 m3. První dodávka se podle podrobného časového plánu hlavního 
objektu uskuteční 17.4. 2015. Skladování betonu nepřichází v úvahu. Transportbeton se 
v nejkratším možném čase čerpadlem Schwing S 36 SX přečerpá na místo uložení.  
 

1. dodávka:  17.4. a 20.4. 2015 
2. dodávka:  4.5. - 6.5. 2015 
3. dodávka:  15.5. 2015 
4. dodávka:  5.6. 2015 
5. dodávka:  17.6. 2015 
6. dodávka:  29.6. - 30.6. 2015 
7. dodávka:  26.8. - 28.8. 2015 
8. dodávka:  15.10. - 16.10. 2015 
 

 Dopravní trasa je bez omezení, autodomíchávače urazí skoro celou cestu po 
hlavním tahu na Borovany. Zácpy se zde neočekávají. 
 

Adresa:  BETON HRONEK s.r.o.; Ohrazeníčko 23, 370 06 Ledenice 
Délka trasy:  6,6 km 
Doba trvání:  11 min 
 

 
Obr. 83: Trasa pro dodávky transportbetonu 
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9.2 TVÁRNICE POROTHERM 

 Tvárnice Porotherm budou na staveniště dovezeny celkem ve 4 várkách a to 
vždy v době technologických pauz po betonáži podkladní desky a stropních konstrukcí. 
Složeny budou na zpevněnou plochu před levou částí objektu (B). Skladovat se budou 
na dovezených paletách v originálním zabalení od výrobce. Nevyužité tvárnice na 
rozbalené paletě se, pro dobu než budou znovu zapotřebí, ochrání zaplachtováním. Více 
o pravidlech skladování v části č. 3 - Projekt zařízení staveniště. 
 
1. dodávka:  mezi 16.5. - 20. 5. 2015 
2. dodávka:  mezi 1.7. - 6.7. 2015 
3. dodávka:  mezi 29.8. - 3.9. 2015 
4. dodávka:  mezi 17.10. - 26.10. 2015 
  
 Trasa je bez průjezdných omezení, nevede centrem města a proto se zácpy 
neočekávají. V případě nehody je možnost volby jiné trasy. 
 
Adresa:  Stavebniny K; Dobrovodská 2129, 370 06 České Budějovice 
Délka trasy:  2,6 km 
Doba trvání:  5 min 
 

 
Obr. 84: Trasa pro dodávky tvárnic a překladů Porotherm 

 

9.3 FILIGRÁNOVÉ DESKY 

 Filigránové desky budou na stavbu dodávány z výrobního závodu firmy CZ 
NORD s.r.o. v Třeboni. Desky budou očíslovány a na korbu nákladního automobilu 
umísťovány postupně v pořadí, podle kterého budou zabudovány do stavby. Jejich 
skladování na staveništi tak nebude nutné. První dodávka plánovaná na 1.6. 2015 je pro 
strop nad 1.PP. 
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1. dodávka:  1.6. 2015 
2. dodávka:  19.8. - 20.8. 2015 
3. dodávka:  12.10. 2015 
 
 Velká část trasy vede po hlavní dopravní tepně směrem na Jindřichův Hradec. 
Zácpy se v tomto úseku neočekávají. Jiné je to při průjezdu kolem centra města České 
Budějovice, kdy v největší dopravní špičce v době od 7:00 - 9:00 a 15:00 - 17:00 se 
doba cestování prodlouží až o desítky minut. Celkově je průjezd bez omezení.  
V případě dopravní nehody je možnost volby jiné trasy.  
 
Adresa:  CZ NORD s.r.o.; Rybářská ulice 671, 379 01 Třeboň 
Délka trasy:  26 km 
Doba trvání:  34 min 
 

 
Obr. 85: Trasa pro dodávky filigránových desek 

 
 

9.4 VÝZTUŽ A OCELOVÉ PRVKY 

 Ocelové zápory a pažnice dodá do 24.3. 2015 armovna z Českého Krumlova. 
Výztuž potřebnou pro realizaci 1.PP a jeho zastropení přivezou nákladní automobily 
nejpozději do 26.4. 2015. Poslední dodávka výztuže je naplánována na období 10.6. - 
12.6. 2015. 
 Výztuž se bude skladovat na zpevněné ploše v suchu odděleně podle štítků. 
 

Adresa:  ČR Beton Bohemia s.r.o. - armovna Český Krumlov 
   ulice Za Jitonou, 381 01 Český Krumlov 
Délka trasy:  28 km 
Doba trvání:  31 min 
 
 Většina trasy vede po dopravní tepně směrem na Český Krumlov, která je bez 
průjezdných omezení. Také se vyhýbá centru města a tak se zácpy nepředpokládají. 
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Obr. 86: Trasa pro dodávky ocelových prvků 

 

9.5 BEDNĚNÍ 

 Na stavbě se použije bednění pro stropní a základovou konstrukci. Zapůjčí ho 
firma TONSTAV-SERVICE s.r.o., která jej dopraví na staveniště a po skončení prací 
znovu odveze. 
 

1. dodávka:  do 23.4. 2015 
2. dodávka:  mezi 21.5. - 29.5. 2015 
 

Adresa:  TONSTAV-SERVICE s.r.o. - divize České Budějovice 
   Okružní 630, 370 01 České Budějovice 
Délka trasy:  5,5 km 
Doba trvání:  12 min 
 

 Při průjezdu kolem centra Českých Budějovic hrozí zvýšené riziko dopravní 
zácpy a nehod. Viz výše u filigránových desek. Řidič může ale vždy vybírat náhradní 
variantu cesty. 

 
Obr. 87: Trasa pro dodávku bednění
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10.1 SEZNAM ZKRATEK A POUŽITÉ LITERATURY 

Seznam zkratek 
PD  projektová dokumentace 
SD  stavební deník 
TDI  technický dozor investora 
TP  technologický předpis 
ZS  zařízení staveniště 
 
Seznam použité literatury 
Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
ČSN EN 12 504  Zkoušení betonu v konstrukcích 
ČSN 73 0210   Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0212   Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti 
ČSN 73 2030   Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná  
    ustanovení 
ČSN 73 1373   Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody  
    zkoušení betonu 
ČSN 73 1901   Navrhování střech - Základní ustanovení 
ČSN EN 13970  Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany -  
    Definice a charakteristiky 
ČSN EN 13162  Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově  
    vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace 
ČSN EN 1253-3  Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti 
ČSN EN 14303  Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové 
    instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny 
    (MW) - Specifikace 
ČSN 72 7308   Minerální vlna. Technické požadavky. 
ČSN 73 2901   Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních  
    systémů (ETICS) 
ČSN 73 0606   Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace 
ČSN 73 3610   Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 75 0905   Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních  
    nádrží 
 

10.2 POPIS KONTROL 

10.2.1 Vstupní 

Kontrola nosné konstrukce 
 Během vstupní kontroly se určí pomocí nedestruktivní zkoušky betonu dosažení 
70%  jeho únosnosti. Kontrola se provede Schmidtovým tvrdoměrem. Princip spočívá 
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ve vymrštění kladívka proti povrchu betonu. Poté se na základě jeho odrazu od betonu 
odvodí přibližná pevnost betonu v tlaku. 
 
Převzetí pracoviště 
 Stavbyvedoucí spolu se svým zástupcem - mistrem a technickým dozorem 
investora prohlédnou práce z předchozí etapy a zkontrolují připravenost pracoviště pro 
provedení vrstev střešního pláště. Kontrolovat se bude především provedení nadezdívek 
a rovinatost podkladu.  
 
Kontrola dokumentace 
 Kontroluje se úplnost a rozsah projektové dokumentace podle PD. Dále její 
platnost a stejně tak platnost všech potřebných povolení.  
 
Materiál pro realizaci střešního pláště 
 Při každé dodávce materiálu zkontroluje buď mistr, stavbyvedoucí nebo jím 
pověřená osoba shodu dodávky s objednávkou. Viditelně poškozený materiál nebo 
neúplná dodávka požadovaného materiálu se nepřevezmou. Dále budou kontrolovány 
identifikační štítky, zda mají značku CE a prohlášení o shodě ES. 
 
Mechanizace 
 Veškerá mechanizace, která se na stavbě bude používat, musí mít platná 
osvědčení o nezávadnosti a aktuální servisní knížky. Pokud vyvstane podezření, že stroj 
jeví známky poruchy, nesmí se sním dále práce provádět. Stavbyvedoucí má povinnost 
obeznámit pracovníky o poruše stroje a sjednat jeho odbornou opravu. 
 Mistr a strojník budou pravidelně kontrolovat hladinu provozních kapalin strojů, 
celkově jejich technický stav - funkčnost výstražných signálů, ošetřování důležitých 
součástek promazáním atd. 
 
Kontrola pracovních podmínek 
 Stavbyvedoucí změří 2x denně teplotu na staveništi a spolu s aktuálními 
klimatickými podmínkami ji zanese do stavebního deníku. Všechny střechy na objektu 
domu s pečovatelskou službou se budou provádět na podzim. Pokud by viditelnost 
klesla pod 30 m nebo byla překročena povolená rychlost větru, teplota klesla pod +5 °C, 
práce se přeruší.  
 
 

10.2.2 Mezioperační 

Penetrace podkladu 
 Před nanesením asfaltového laku se stropní konstrukce důkladně zamete 
rýžovými košťaty, aby případné nečistoty nebránily proniknutí penetrátu do konstrukce. 
Během natírání se bude kontrolovat vrstva naneseného nátěru i v hůře dostupných 
místech jako jsou rohy a prostupy. Po provedení druhé vrstvy laku se nesmí na stropní 
konstrukci vyskytovat louže. 
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Parozábrana 
 Po zaschnutí penetrace se může položit parozábrana. Během pokládky se budou 
kontrolovat příčné a podélné přesahy mezi pásy, jejich přilnavost a celistvost v celé 
ploše. Nejdůležitější kontrolou bude návaznost asfaltového pásu na střešní vtoky  
a prostupy stropní konstrukcí. 
 
Střešní nástavce 
 Během natavování parozábrany se osadí střešní nástavce. Bude kontrolován 
jejich počet a správné rozmístění vzhledem k PD. 
 
Spodní vrstva tepelné izolace 
 Spodní vrstvu ve skladbě jednoplášťové střechy tvoří Rockwool Spodrock  
v mocnosti 120 mm. Desky budou kladeny na sraz a bude se kontrolovat dodržování 
vazeb mezi nimi. S pokládkou se začne od jižní části objektu a bude se striktně 
postupovat podle kladečského plánu směrem k severní straně. V případě nepříznivých 
klimatických podmínek se položená tepelná izolace zakryje.  
 
Spádové klíny tepelné izolace 
 Jako u předchozí vrstvy tak i u spádových klínů Rockwool Dachrock se 
pokládka bude řídit kladečským plánem a případnými nepříznivými rozmary počasí. 
Během obou etap provádění tepelně izolační vrstvy se bude dbát na dodržování 
technologického postupu a bude se dávat pozor, aby se do konstrukce nezabudoval 
materiál který sem není navržen. 
 
Spodní hydroizolační pás 
 Pásy spodní vrstvy hydroizolace se budou moci pokládat jen na suchý podklad. 
Pokud by se do vrstev tepelné izolace dostala voda, po zakrytí pásem by se mohla jen 
těžko odpařit. Na správný postup bude dohlížet stavbyvedoucí. Pásy musí být kladeny 
tak, aby byly ukládány od nadstřešního zdiva směrem k vpustím a aby podélné spoje 
byly ve směru toku vody. 
 
Střešní vpusti a další prostupy HI 
 Mistr zkontroluje, zda jsou střešní vtoky řádně svařeny s vodorovnou 
hydroizolací. Dále se bude kontrolovat přepadová výška hran vtoků, aby byly 
provedeny ve stejné úrovni. Lépe níže nežli výše vůči vrstvám střešního pláště. 
 
Vrchní hydroizolační pás 
 Pokládka druhé vrstvy z hydroizolačního souvrství bude probíhat za stejných 
podmínek jako u vrstvy první. Stavbyvedoucí bude dohlížet na to, aby pracovníci na 
úrovni střešního pláště chodily v obuvi s hladkou podrážkou a neodkládali ostré a těžké 
předměty na hydroizolaci. Přesahy v podélném a příčném směru budou činit nejméně 
100 mm v rozích poté 120 mm. Kontrolu provedených spojů provede stavbyvedoucí  
v doprovodu TDI. Na namátkových místech se provedou odtrhové zkoušky. 
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Klempířské prvky 
 Oplechování atik se provede v době, kdy se bude pokládat vrchní hydroizolační 
pás. Geometrie klempířských prvků musí souhlasit s výkresovou dokumentací. 
Stavbyvedoucím nebo mistrem se zkontroluje vždy vnější horní hrana prvků. Povolená 
odchylka je 10 mm na obě strany od projektované rovinné polohy prvku. Zároveň se 
průběžně bude provádět kontrola spojů klempířských výrobků. 
 
Zátopová zkouška 
 Pro zátopové zkoušky střech není dosud k dispozici žádná platná legislativa.  
V praxi se ale účelně používá ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských  
a kanalizačních nádrží. Je vhodné při provádění zátopové zkoušky postupovat podle 
některých bodů obsažených v uvedené normě a dá se i použít její protokol o zkoušce. 
 Zátopová zkouška se provede až po vizuální kontrole celého hydroizolačního 
souvrství a ucpání střešních vpustí. Optimální doba trvání je 48 hodin a začne běžet až 
po naplnění zkoušeného sektoru vodou. K vyhodnocení zkoušky bude přizván TDI. 
Zkouška je vyhodnocena jako úspěšná, když se po dobu zatopení neobjeví na spodním 
líci stropní konstrukce průsaky. V opačném případě dá stavbyvedoucí vodu odčerpat, 
vadný sektor opravit a zkouška zatopením opakovat. 
 
Kačírek 
 Během násyp kačírku frakce 8-16 mm se bude kontrolovat, aby nedošlo  
k poškození vrstev povlakové hydroizolace a aby byl násyp proveden v požadované 
mocnosti. 
 

10.2.3 Výstupní 

Kontrola provedení pohledových částí střešního pláště 
 Bude se kontrolovat celkový vzhled střešního pláště. Geometrie všech 
provedených konstrukcí a prvků musí souhlasit s PD.  
 
Kontrola dokumentace skutečného provedení, přejímka 
 Zkontroluje se platnost a úplnost protokolů o provedených zkouškách, doloží se 
certifikace stavebních materiálů a osob, prohlášení o shodě.. Když nebudou shledány 
nedostatky, jak na samotném střešním plášti, tak v dokumentaci, hotovou konstrukci 
TDI převezme. 
 

 Kontrolní a zkušební plán kvality pro jednoplášťovou plochou střechu se nachází 
v textových přílohách pod číslem 4. 
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11.1 SEZNAM A VYHODNOCENÍ RIZIK 

 Seznam jsem zpracovala podle pracovních vzorů rizik firmy ROVS - Rožnovský 
vzdělávací servis s.r.o. a jejich softwaru pro usnadnění vyhodnocování rizik - Rizika na 
PC. Analýzu a vyhodnocení stavebních rizik jsem provedla z těchto zvolených oblastí: 

− Staveniště, 
− Práce ve výškách, 

− Zemní práce, 
− Žebříky, 
− Betonářské práce, 

− Izolatérské práce, 
− Zednické práce, 

− Malá mechanizace, 
− Stavební stroje, 

− Manipulace a skladování, 
− Svařování. 

 
 Pro každé riziko je spočítána míra rizika R, která vznikne vynásobením 
parametrů P x N x H: 

− pravděpodobnost a existence rizika: P, 

− pravděpodobnost následků - závažnost: N, 
− názor hodnotitelů: H. 

 Celková průměrná míra rizika byla stanovena na 5,2 a spadá do kategorie 
akceptovatelného rizika. Seznam vybraných rizik s jejich vyhodnocením se nachází  
v přílohách pod číslem 5. 
 
 

11.2 OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD HAVÁRIE A ÚRAZU 

První pomoc 
 Na jejím včasném poskytnutí se podílí všichni pracovníci podle své přítomnosti 
u události nebo ten, kdo zraněného objevil. Organizace první pomoci zahrnuje 
poskytnout počáteční péči s cílem, aby škody a následky byly jak pro zraněného tak  
i pro zaměstnavatele co nejmenší. Když je zranění takového charakteru, kdy je zraněný 
ve stavu ohrožení života a nemůže po poskytnutí předlékařské laické pomoci vyhledat 
lékařské ošetření, voláme rychlou lékařskou pomoc současně za poskytování první 
pomoci. 
 
Důležitá telefonní čísla: 
158 Policie ČR: Při smrtelných a hromadných úrazech, při podezření na cizí 
 zavinění, 
156 Městská policie, 
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150 Hasičský záchranný sbor ČR: Při požáru a potřebě vyproštění uvízlých osob, 
155 Zdravotnická záchranná služba, 
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání. 
 
Hlášení na dispečink záchranné služby musí obsahovat: 

− přesné určení místa události, 
− počet zraněných, pokud jsou známa tak i jejich jména a příjmení, 

− rozsah zranění a jejich příčina, 
− stav postiženého ve kterém se nachází, 

− stáří postiženého, když není známo určit odhadem, 
− jméno volající osoby spolu s číslem telefonu ze kterého je hlášení prováděno. 
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12.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 Během realizace se všechny osoby přítomné na staveništi budou řídit platnými 
zákony a legislativou s ohledem na životní prostředí: 

− Zákon č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech + novela předpis č. 297/2009 Sb., 

− Zákon č. 17/1992 Sb. - Zákon o životním prostředí, 

− Zákon č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách, 

− Zákon č. 114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny, 

− Zákon č. 100/2011 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, 

− Zákon č. 356/2003 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, 

− NV č. 86/2002 Sb. - Nařízení vlády o ochraně ovzduší, 

− NV č. 597/2006 Sb. - Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality 
ovzduší 

− NV č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

− Vyhláška č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů + novela předpis č. 374/2008 Sb. 

− Vyhláška č. 383/2001 Sb. - O podrobnostech nakládání s odpady 
 
 Odpady se budou třídit do skupin, podskupin a podle druhu odpadu. Odpad se 
dělí na nebezpečné odpady N a ostatní odpady O. 
 

 

12.2 HLUK NA STAVENIŠTI 

 Ke stavebním pracím patří neodmyslitelně hluk. Nelze ho úplně eliminovat ale 
snížit použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu a zákazem 
hlučných stavebních prací o svátcích a dnech pracovního klidu. Pracovní doba je od 
7:00 do 16:00 i s přestávkou na oběd. Na pracovišti s ustáleným a proměnným hlukem 
je přípustný expoziční limit pro 8 hodinovou pracovní dobu vyjádřen ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku 85 dB. Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti se 
vypočítá jako součet základní hladiny akustického tlaku a korekce. Podle nařízení vlády 
č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je základní 
hladina akustického tlaku 50 dB a korekce je určena posuzovanou dobou. Pro dobu 
7:00-21:00 je hodnota +15dB. Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti je 65 dB. 
 

 

12.3 ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

 Největším znečišťovatelem ovzduší jsou nákladní automobily a stroje používané 
na staveništi. Proto je nutné pravidelně kontrolovat jejich emise a používat mechanizaci 
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odpovídajícího technického stavu. Aby se snížilo množství unikajících škodlivin, budou 
při dopravě materiálu nákladní automobily maximálně vytíženy a sníží se tak spotřeba 
pohonných hmot. 
 Prašné materiály budou při skladování zakryty plachtami. Prašnost se v letních 
měsících a hlavně v období sucha sníží kropením. Při dopravě volně ložených sypkých 
materiálů na korbách je třeba je opatřit proti odletování zvýšenými postranicemi. 
 

 

12.4 OCHRANA PROTI ZNEČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH 
KOMUNIKACÍ 

 Všechny komunikace přilehlé ke staveništi se musí po celou dobu realizace 
udržovat v čistém stavu. Proto je nutné dodržovat určitá opatření. Hlavně při zemních 
pracích musí být vozidla před výjezdem ze staveniště dostatečně očištěna. 
 

 

12.5 OCHRANA PŘED ZNEČIŠTĚNÍM POVRCHOVÝCH  
A PODZEMNÍCH VOD 

 Čistící zóna a vnitrostaveništní komunikace budou vyspádovány do liniového 
odvodňovacího žlabu přes usazovací nádobu, která odloučí ropné látky, až do veřejné 
kanalizace. Po skončení pracovní doby se pod mechanizaci umístí vany pro zachytávání 
ropných a dalších škodlivých látek. 
 

 

12.6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 Veškerý vyprodukovaný odpad bude odvážen do recyklačního centra v Jivně 
patřícímu firmě LUMOS s.r.o., která je oprávněna likvidovat komunální, tříděný  
i nebezpečný odpad. Likvidování bude zdokumentováno jak ze strany stavby, tak 
specializované firmy. Tyto dokumenty budou posléze důležité při kolaudačním řízení. 
 Hlavní dodavatel na stavbu přistaví na vlastní náklady kontejnery na komunální 
a tříděný odpad. Budou od sebe barevně odlišeny a popsány pro jaký druh jsou určeny. 
Kontejner na nebezpečný odpad bude opatřen nápisem s výstražným upozorněním  
a identifikačním listem se jménem odpovědné osoby. Umístění všech kontejnerů mimo 
toho na stavební odpad bude u příjezdové brány. 
 

Tab. 19: Komunální odpad 

ČÍSLO  NÁZEV  KATEGORIE  ULOŽENÍ  
20 01 01 Papír a lepenka O Skládka 
20 01 02 Sklo O Skládka 
20 01 10 Oděvy O Skládka 
20 01 21 Zářivka a jiný 

odpad obsahující 
rtuť 

N Sběrné suroviny / 
skládka 
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20 01 37 Dřevo obsahující 
nebezpečné látky 

N Sběrné suroviny / 
skládka 

20 01 38 Dřevo neuvedené 
pod č. 20 01 37 

O Skládka 

20 01 40 Kovy O Skládka 
20 03 01 Směsný komunální 

odpad 

O Skládka 

20 03 99 Komunální odpady 
jinak blíže 
nespecifikované 

O Skládka 

 

Tab. 20: Stavební a demoliční odpad 

ČÍSLO  NÁZEV  KATEGORIE  ULOŽENÍ  
17 01 01 Beton O Skládka 
17 01 07 Směsi nebo 

oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek 
a keramických 
výrobků 
neobsahující 
nebezpečné látky 

O Skládka 

17 02 01 Dřevo O Skládka 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O Skládka 
17 04 05 Železo a ocel O Skládka 
17 06 03 

Jiné izolační 
materiály, které 
jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

N Sběrné suroviny / 
skládka 

17 09 03 
Jiné stavební a 
demoliční odpady 
(včetně stavebních 
a demoličních 
odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

N Sběrné suroviny / 
skládka 

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

N Sběrné suroviny / 
skládka 

 

Tab. 21: Stavební a demoliční odpad 

ČÍSLO  NÁZEV  KATEGORIE  ULOŽENÍ  
15 01 01 Papírové a 

lepenkové obaly 
O Skládka 

15 01 02 Plastové obaly O Skládka 
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15 01 14 Kovové obaly O Skládka 
15 01 06 Směsné obaly O Skládka 
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SMLOUVA O DÍLO č. 2014/1 
dle § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Název:    Statutární město České Budějovice 
IČO:    00244732 
DIČO:    CZ00244732 
Bydliště / sídlo:  Náměstí Přemysla Otakara II. 1, 370 02 Č. Budějovice 
Bankovní spojení:  4210312/0800 
Tel. / fax:   + 420 386 801 850 
E-mail:   posta@c-budejovice.cz 
Oprávněné osoby k jednání ve věcech smluvních: Ing. Radek Klofáč 
Stavební dozor:  Ing. Radek Klofáč 
(dále jen jako "Objednatel" na straně jedné) 
 
a 
 
Jméno, příjmení / název: Ing. František Jelen /  Jelen DEVELOPMENT s.r.o. 
IČO:    26093481 
DIČ:    CZ26093481 
Bydliště / sídlo:  Brigádnická 1723/4, 370 06 České Budějovice 
Bankovní spojení:  7528357276/0800 
Tel. / fax:   +420 605 269 768 / + 420 387 420 237 
E-mail:   facon@radovky.cz 
Oprávněné osoby k jednání ve věcech smluvních:   Ing. František Jelen 
Oprávněné osoby k jednání ve věcech technických a provozních: Ing. Rudolf Machala 
 (dále jen jako "Zhotovitel" na straně druhé) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následně zákona č.89/2012 
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") 
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Předmětem plnění smlouvy je zhotovení díla (dále jen stavby): Dům  
s pečovatelskou službou na parcelních číslech 2762/9 a 2762/15 v k.ú. České 
Budějovice v ulici Stará cesta, v kvalitě a rozsahu daném projektovou dokumentací  
a položkovým rozpočtem (Příloha č.3). 
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 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených  
v tomto dokumentu, na své nebezpečí a v termínu uvedeném v kapitole č.3 níže provést 
pro objednatele kompletní stavbu tak, aby mohla být řádně zkolaudována a užívána. 
 Přípojky inženýrských sítí jako voda, kanalizace a elektro budou provedeny 
kompletně včetně jejich napojení na veřejný řád i s přístřešky pro měření. 
 Ve stavbě už jsou započítány veškeré dodávky, montáže, služby a zkoušky 
spojené s realizací díla v rozsahu stanoveném podle této smlouvy. 
 Změna předmětu smlouvy je možná jen pro objednatele, ze strany zhotovitele je 
předmět smlouvy závazný a nemůže ho měnit. 
 
 

3. DOBA PLNĚNÍ 

 Zhotovitel se zavazuje provést stavbu v následujících termínech: 
 Termín zahájení: 16.3.2015 - nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy  
o dílo nebo po nabytí právní moci Stavebního povolení. Záleží na tom, která okolnost 
nastane dříve. 
 Termín dokončení hrubé stavby (hrubá stavba po střešní krytinu včetně): 
17.11.2015 
 Termín dokončení a předání: 16.2. 2016 
 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by došlo při provádění výstavby  
k prodlení důsledkem nenadálých okolností, jako jsou požár, výbuch, záplavy, 
zemětřesení, válečný stav, archeologický průzkum nebo nepříznivé klimatické 
podmínky nezvyklé pro dané roční období, které by nastaly bez zapříčinění některým 
účastníkem, dohodnou se obě strany na posunutí termínu dokončení a předání stavby. 
Tato doba musí být úměrná trvání okolností bránících výstavbě a tak dodržení 
původního smluveného termínu. 
 Stavba se může zhotovitelem dokončit a předat i před sjednaným termínem. 
 
 

4. CENA ZA DÍLO 

 Cena díla v rozsahu podle této smlouvy: 
 Cena bez DPH: 18 052 930 Kč 
 DPH:   2 707 939 Kč 
 Cena s DPH:  20 760 870 Kč 
 
 V případě, že by bylo množství provedených prací menší než množství uvedené  
v rozpočtu, bude proplaceno skutečně provedené množství. V opačném případě, kdy 
množství provedených prací bude větší než to, které je v rozpočtu, bude naúčtováno 
množství stanovené rozpočtem. Tato poslední situace neplatí pro vícepráce požadované 
objednatelem. 
 Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou splátkové kalendáře zhotovené podle 
dílčích rozpočtů a položkový rozpočet (Příloha č.3) 
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 Dále daň z přidané hodnoty (DPH) je vypočtena podle právních úprav platných 
v roce podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů týkajících se DPH 
během realizace stavby, bude DPH přepočtena podle nově platné právní úpravy. Změna 
DPH se dotkne pouze ještě nepředané části stavby. 
 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 Cena díla bude proplacena následujícím způsobem: 
 Smluvní strany se dohodly na čerpání finančních prostředků tak, že objednatel 
zaplatí zhotoviteli nejdříve zálohu na přípravu stavby a opatření materiálu ve výši 5% 
smluvní ceny. Záloha bude uhrazena nejpozději do 14ti dnů ode dne podpisu této 
smlouvy. 
 Měsíční fakturace a následná úhrada se bude provádět na základě soupisu 
skutečně odvedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše 90% ceny díla. Po 
řádném předání a převzetí stavby a odstranění případných vad, nedodělků z přejímky 
stavby se vystaví konečná faktura, ve které bude vyúčtováno zbylých 10% ceny díla  
a také daň z přidané hodnoty. Případné vícepráce včetně cenových rozdílů výrobků  
a materiálů budou zahrnuty do splátkových faktur samostatným soupisem potvrzeným 
objednatelem. 
 Splatnost faktur bude pokaždé 14 dnů od jejich doručení do sídla objednatele  
a ten splní svou platební povinnost v den, kdy bude požadovaná částka připsána na 
bankovní účet zhotovitele. 
 Faktury vystavené zhotovitelem musí povinně splňovat náležitosti vyjmenované  
v odrážkách níže. Pokud objednatel zjistí, že tomu tak není, vrátí doklad zhotoviteli  
k doplnění. V tomto případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou. Toto vrácení se 
musí stát do konce lhůty splatnosti daňového dokladu. Zhotovitel poté vystaví fakturu 
novou s novou lhůtou splatnosti. 
 

− označení faktury spolu s čísly IČO a DIČ 
− název a sídlo objednatele a zhotovitele včetně čísel jejich bankovních účtů 
− název stavby a číslo smlouvy 

− předmět plnění 
− cenu provedených prací 

− datum uskutečnění zdanitelného plnění 
− v konečné faktuře DPH v plné výši 
− den vystavení faktury a její splatnost 

− soupis provedených prací nebo výkaz výměr v příloze 
  
 Při prodlení objednatele s placením zálohy nebo daňových dokladů zhotoviteli 
delším než stanovených 14 dní, má zhotovitel právo zastavit stavební práce na stavbě. 
Pokud během dalších 14ti dní se objednatel nedohodne se zhotovitelem na náhradním 
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termínu splatnosti nebo nebude zhotovitelem odsouhlasen návrh objednatele na řešení 
této finanční situace, je zhotovitel oprávněn stavbu zakonzervovat. 
 
 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉMU DÍLU  
A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM 

 Po celou dobu výstavby je vlastníkem nepředané stavby objednatel, ale 
zhotovitel zodpovídá za všechny škody na díle způsobené. Zajistí si proto na své 
náklady pojištění rozestavěné stavby - proti živelným pohromám a hlavně proti krádeži. 
 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném 
díle nebo jeho části a to po celou dobu výstavby, to znamená do odstranění nedodělků 
po převzetí stavby objednatelem.  
 Do této části spadají i škody způsobené zhotovitelem třetí osobě, jako jsou 
narušení nebo poškození majetku - plotů, prostranství, komunikací, vjezdů, 
inženýrských sítí atd. - ty uvede zhotovitel na své náklady do původního stavu 
nejpozději do předání stavby. Pro předcházení sporům se obě smluvní strany před 
veškerým zahájením prací na díle sejdou, aby se pořídila fotografická dokumentace 
původního stavu okolí, kterou poté obdrží obě dvě obdrží. 
 Zhotovitel má povinnost uhradit veškeré škody, které svou činností způsobil jak 
objednateli tak třetím osobám a to nejpozději do 14ti dnů ode dne prošetření škodní 
události nebo nestanoví-li se správním orgánem nebo smluvními stranami jinak. 
 
 

7. PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Předání staveniště 
 Zhotovitel převezme od objednatele při podpisu této smlouvy projektovou 
dokumentaci a ověřenou kopii stavebního povolení, které je v právní moci. 
 Objednatel předá druhé straně staveniště do 5ti dní po podpisu smlouvy. Toto 
staveniště bude směrově a výškově vytýčeno na náklady objednatele, bude prosté všech 
práv třetích osob a překážek znemožňujících provádění stavby. O předání staveniště 
sepíší smluvní strany protokol, který se spolu s fotografickou dokumentací původního 
stavu okolí stane nedílnou součástí dokumentace stavby. Bez tohoto protokolu není 
zhotovitel oprávněn začít jakékoli  stavební nebo přípravné práce na staveništi.  
 Dále objednatel prohlašuje, že v projektové dokumentaci jsou zakreslena 
všechna podzemní vedení a zařízení, které se vyskytují v prostoru staveniště a že mu 
nejsou žádné další inženýrské sítě známy. 
 Součástí plnění zhotovitele je i vytýčení hranice staveniště, napojovacích bodů 
elektrické energie, vody a kanalizace. Dále je jeho povinností obstarat zábor veřejných 
prostranství a omezující dočasné dopravní značení a další skutečnosti nutné při 
provádění prací proti střetu s provozem na veřejných komunikacích. Všechny tyto 
náklady jsou obsaženy ve smluvní ceně a zhotovitel je hradí ze svého. 
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 Dále zhotovitel dohodne se správci sítí měření spotřeby elektrické energie  
a vody a jejich úhradu. 
 
Realizace stavby 
 Veškeré zařízení staveniště vybuduje na svoje náklady zhotovitel, cena zařízení 
je již obsažena v dohodnuté ceně díla. Zhotovitel má povinnost staveniště zabezpečit 
proti vniknutí nepovolaných osob a střežit jej. Na staveništi se bude zachovávat čistota  
a pořádek. Odpady a nečistoty vyprodukované zhotovitelem, ten odstraní na své 
náklady. 
 Při výstavbě budou zhotovitelem dodrženy podmínky stanovené v územním 
rozhodnutí a povolení a zhotovitel prohlašuje, že nebude provádět změny oproti řešení 
navrženému v projektové dokumentaci bez písemného souhlasu stavebního dozoru 
objednatele. 
 Pokud zhotovitel během realizace zjistí skryté překážky, které znemožňují 
pokračování prací dohodnutým způsobem, neprodleně to oznámí objednateli a navrhne 
mu proveditelnou změnu. Objednatel má poté povinnost připomínky bezodkladně zvážit 
a vydat co v nejkratším čase písemné rozhodnutí, aby nebyl ohrožen plynulý průběh 
realizace. Stejný postup platí i pro skryté překážky, které nebyly poznat z předaných 
podkladů. Zhotovitel do vydání rozhodnutí přerušuje práce související s překážkou a je-
li pro řešení vzniklé situace nutná změna sjednaných podmínek, postupuje se podle části 
níže: Změny sjednaných podmínek. 
 Zhotovitel před každým prováděním jednotlivých částí stavby, které podle 
projektové dokumentace budou zakryty, vyzve objednatele před tím k jejich kontrole, 
aby mohl sám  prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Za výzvu se považuje 
oboustranně potvrzený zápis ve stavebním deníku alespoň 3 dny před termínem konání, 
elektronická pošta s potvrzením příjmu se stejnou lhůtou. Jestliže objednatel, který byl 
řádně vyzván k prohlídce prací, se k této prohlídce bez udání důvodu nedostaví, je 
povinen hradit náklady za případné pozdější odkrytí a nové zakrytí prací. V opačném 
případě, kdy zhotovitel nebude postupovat podle výše uvedeného ustanovení, je 
povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukci na svůj náklad. 
 Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce pouze s proškolenými pracovníky  
s odpovídající kvalifikací. Na vyžádání je zhotovitel povinen kvalifikaci doložit. 
 Do 14ti dnů po předání a převzetí stavby zhotovitel staveniště vyklidí a ve 
vyklizeném stavu ho protokolárně předá zpět druhé straně. Po oplynutí této lhůty smí 
být na staveništi jen ty stroje, zařízení a  materiál, které budou potřeba k odstranění vad 
a nedodělků vytčených objednatelem. Po odstranění nežádostí je zhotovitel povinen 
předat staveniště ve stavu prostém jakýchkoli překážek. 
 
Stavební deník 
 Ode dne, kdy budou zahájeny práce na staveništi až do dne, kdy budou 
odstraněny vady a nedodělky stavby, povede zhotovitel stavební deník podle závazné 
vyhlášky.  
 V průběhu realizace bude zhotovitel průběžně předávat objednateli první kopii 
ze stavebního deníku. Po ukončení vedení záznamů se všechny deníky předají 
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objednateli k archivaci, která trvá 10 let od nabytí moci kolaudačního rozhodnutí. Druhé 
kopie stran stavebních deníků si ponechává zhotovitel pro vlastní potřebu. 
 Oprávnění zástupci smluvních stran zapisují do stavebního deníku všechny 
důležité okolnosti týkající se stavby, jako jsou odchylky od projektové dokumentace, 
časový postup prací a další údaje potřebné pro posouzení prací stavebním úřadem  
a dalšími orgány státní správy. Jen osoba pověřená v deníku vede a jménem zhotovitele 
činí do stavebního deníku zápisy. Denní záznamy zapisuje pracovník zhotovitele jen  
v den, kterého se záznamy týkají. 
 Zmocnění zástupci smluvních stran mají povinnost odpovídat na zápisy druhé 
strany ve stavebním deníku do 3 pracovních dní. Pokud neodpoví v tomto termínu, 
znamená to, že se zápisem souhlasí. 
 Zhotovitel zajistí přístupnost deníku na stavbě oprávněným zástupcům 
objednatele a pracovníkům státní správy po celou pracovní dobu. 
 Údaje zapsané do stavebního deníku se nepovažují za změnu podmínek, které 
byly sjednány v této smlouvě, ale slouží jen jako podklad pro vypracování dodatku ke 
smlouvě v případech kdy to bude nutné a obě strany se na tom dohodnou. 
 
Kvalita stavby 
 Při realizaci budou zhotovitelem použity materiály takových vlastností, aby 
splňovaly požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací a zákonnými 
předpisy v platném znění - všechny do stavby trvale zabudované materiály a výrobky  
z nich musí splňovat všechny požadavky stanovené v nařízení vlády č.312/2005, kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 
 Výsledky kontrolních zkoušek a z nich zkušební protokol, revizní zprávy se 
průběžně předkládají stavebnímu dozoru objednatele.  
 
Stavební dozor 
 Stavební dozor objednatele má právo kontrolovat kvalitu a hladký průběh 
stavebních prací podle harmonogramu prací. Při svojí činnosti sleduje, jestli jsou práce 
prováděny kvalitně, tedy v souladu se smlouvou a projektem, podle technických  
a technologických norem a hlavně doporučených technologických postupů. Disponuje 
právem dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není dosažitelný 
odpovědný zástupce zhotovitele a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
pracovníků nebo je dílo prováděno vadně, v rozporu s požadavky objednatele. Stavební 
dozor až na tyto případy není oprávněn nijak dále zasahovat do činnosti zhotovitele  
a narušovat jeho práce. 
 Pokud stavební dozor objednatele zjistí rozpor provedených prací oproti 
podmínkám sjednaných ve smlouvě nebo vážné nedostatky plynoucí z nekvalitně 
prováděných prací, neprodleně na tyto nedostatky upozorní zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku a pořídí dosvědčující fotografickou dokumentaci. Zhotovitel musí 
tyto vady na díle neprodleně odstranit. 
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Konzervace stavby 
 Pokud se z důvodů uvedených v této smlouvě zastaví nebo přeruší zhotovitelem 
provádění prací, dohodnou se smluvní strany na rozsahu a způsobu konzervace stavby, 
na její úhradě včetně nákladů na přerušení a zabezpečení stavby. Bude stanoven 
předběžný termín opětovného zahájení stavebních prací. Před opětovným zahájením se 
upraví harmonogram. Formu a způsob těchto ujednání obsahuje část Změny sjednaných 
podmínek. 
 
 

8. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré subdodávky budou realizovány jen na základě 
předem uzavřených písemných smluv se subzhotoviteli. V těchto smlouvách se vždy 
objeví záruční podmínky a ujednání o předání a převzetí dodávaných prací a bude zde 
upraven pohyb pracovníků subzhotovitele po staveništi, dále pojednání o montážních  
a technologických postupech. 
 Dalším závazkem zhotovitele je předání všech ustanovení ze smluv se 
subzhotoviteli týkající se záruky a jejích podmínek objednateli. 
 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní, protipožární, hygienické  
a ekologické předpisy a normy na staveništi. Zhotovitel své pracovníky řádně proškolí  
a seznámí je s riziky na jednotlivých pracovištích a určí způsob ochrany a prevence 
proti úrazům. 
 
 

9. ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

 Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému 
provádění díla a to nejpozději do 5ti dnů od podpisu smlouvy. Další práva a povinnosti 
objednatele úzce souvisejí s činnostmi vyjmenovanými v jiných částech této smlouvy. 
 
 

10. PŘEVZETÍ DÍLA 

 O připravenosti stavby k odevzdání vyrozumí zhotovitel objednatele písemně 
buď na adrese k doručování doporučeným dopisem nebo za vyrozumění je smluvními 
stranami považován i oboustranně potvrzený zápis ve stavebním deníku. Domluvená 
lhůta je 14 dní předem. 
 Objednatel je povinen stavbu převzít pouze v případě, kdy na něm nebudou  
v době převzetí shledány žádné podstatné vady a nedodělky bránící řádnému využívání 
stavby. Shledané vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu  
s dohodnutými termíny jejich odstranění. 
 Zhotovitel při předání stavby předá druhé straně seznam všech subzhotovitelů, 
kteří byť jen na části realizovali své výkony s uvedením názvu a adresy příslušného 
subzhotovitele, názvu realizované práce na staveništi, doby po kterou byla práce 
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prováděna a její záruční doby, kterou subzhotovitel garantuje. Dalším bodem je předání 
dokladů o výrobcích a materiálech na stavbě použitých. S tím souvisí i veškeré revizní 
zprávy, atesty, zkušební a revizní protokoly. Pokud je zhotovitel nepředával zhotoviteli 
průběžně, učiní tak teď. 
 Zhotovitel předá objednateli i další doklady jako jsou: dokumentace skutečného 
provedení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby provedené autorizovaným 
geodetem. 
 Stavbyvedoucí - pověřená osoba jménem zhotovitele - je oprávněn sepsat  
a podepsat zápis o předání a převzetí díla a posoudit výtky týkající se vad, stanovit 
jejich odstranitelnost nebo opak. 
 
 

11. ZÁRUKA A JAKOST 

 Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce 60ti měsíců ode dne převzetí stavby 
podle této smlouvy. Tato záruka se vztahuje na všechny práce realizované zhotovitelem 
a jeho subzhotoviteli. 
 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání 
stavby k účelu, ke kterému ho objednatel objednal. 
 
 

12. VADY DÍLA A REKLAMACE 

 Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáními v této smlouvě a také ustanoveními 
Občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že v průběhu záruční doby 
má objednatel právo požadovat odstranění řádně reklamovaných vad a zhotovitel 
povinnost bezplatně tyto vady odstranit. Objednatel uplatní reklamaci vady díla  
u zhotovitele nejpozději poslední den platnosti záruky, přičemž i reklamace odeslaná  
v tento den se bere jako za včas uplatněnou. Po zjištění vady se reklamace objednatelem 
musí uplatnit bezodkladně písemnou formou do sídla zhotovitele. Objednatel má 
povinnost v tomto doporučeném dopise vady popsat a uvést jak se projevují, určit lhůtu 
odstranění. Zhotovitel má poté povinnost do 14ti dnů oznámit, zda vadu uznává a do 
jakého termínu ji odstraní a nebo naopak proč ji neuznává. Pokud se v uvedené době 
neozve, má se za to, že reklamaci objednatele v celém rozsahu přijal. 
 Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, zhotovitel je povinen odstranit vady 
které nebrání užívání předmětu díla do 30ti dnů od obdržené reklamace a vady které 
brání užívání do 4 dnů. 
 I když zhotovitel vadu neuzná, je povinen ji odstranit. Náklady na její odstranění 
nese v tomto případě zhotovitel až do rozhodnutí soudu. Pokud zhotovitel 
reklamovanou vadu neodstraní v oznámeném termínu, zajistí si objednatel jinou firmu 
na odstranění. Náklady s tím spojené uhradí zhotovitel. 
 O odstranění vady musí být zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě 
dvě smluvní strany. Musí obsahovat náležitosti jako jsou jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo této smlouvy o dílo, datum uplatnění a číslo reklamace, popis  



 

163 
 

a rozsah vady, způsob jejího odstranění, celkovou délku trvání vady spolu s datumem 
zahájení a odstranění vady. 
 
 

13. ZMĚNY SJEDNANÝCH PODMÍNEK 

 Veškeré změny sjednaných podmínek smlouvy musí být provedeny formou 
písemného dodatku k této smlouvě. Dodatky musí být postupně řádně číslovány, 
podepsány zmocněnci obou smluvních stran a vstupují v platnost dnem podpisu. 
 
Změna termínů 
 Pokud v průběhu realizace vzniknou podmínky, které zhotoviteli znemožní 
provádět práce, bude se postupovat následovně: 
 Počátek a konec přerušení prací se zapíše do stavebního deníku, oprávněnost 
takového přerušení potvrdí stavební dozor. Toto přerušení pak není prodlením  
v případě, že nemohl v této době provádět jiné práce. 
 Když dojde při aktualizaci harmonogramu k přesažení termínu dokončení 
stavby, předloží zhotovitel druhé straně návrh dodatku smlouvy. 
 
Změna ceny 
 Změna ceny, ať její zvýšení nebo snížení, je možná jen na popud objednatele, 
když dojde při realizaci ke změně předmětu smlouvy nebo k neprovedení prací  
a dodávek z požadavku objednatele. 
 V prvním případě se za změnu předmětu smlouvy považuje změna taková, při 
které dojde ke zvětšení nebo zmenšení rozsahu díla nebo jinému technickému řešení 
oproti projektové dokumentaci. 
 Ve druhém případě se smluvní strany mohou na žádost objednatele dohodnout 
na úpravě předmětu plnění. V případě většího rozsahu bude cena rozšířena  
o realizovanou část díla. Při požadavku na zmenšení je zhotovitel povinen vyhovět  
v každém případě a cena se poměrově sníží o neprovedené práce. 
 Ať už dojde k jedné nebo druhé situaci, zavazují se obě strany sjednat změnu 
ceny dodatkem ke smlouvě. Součástí bude i výpočet změněné ceny. 
 Vícepráce vyžádané objednatelem nebo ty, které byly nepředvídatelné ale  
z technického hlediska nutné, se ocení zhotovitelem podle aktuálních ceníků ÚRS. 
 
Změna materiálů 
 Pokud nemůže zhotovitel některé hmoty nebo výrobky obstarat, mohou se  
k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Takovéto změny musí před použitím 
odsouhlasit objednatel. 
 Když použití náhradních hmot a výrobků vede ke zvýšení ceny díla v důsledku 
vyšších nákladů na jejich pořízení, může být ona cena zvýšena jen se souhlasem 
objednatele. 
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Změna prováděcí projektové dokumentace 
 Doplňky a změny prováděcí projektové dokumentace předává pověřenému 
zástupci zhotovitele - stavbyvedoucímu - jen stavební dozor objednatele. Převzetí 
dokumentace musí být zaneseno do stavebního deníku a předávaná dokumentace musí 
být opatřena datumem předání a každý jednotlivý výkres popsán podpisy předávajícího 
a přejímacího. 
 
 

14. VZÁJEMNÝ STYK A DORU ČOVÁNÍ 

 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně doporučenou 
formou nebo elektronickou poštou s potvrzením převzetí. Jakékoli oznámení se bude 
považovat za doručené jeho převzetím i odmítnutím nebo když bude třetím dnem 
uloženo na poště. 
 Oznámení budou zasílána na adresy: 

− objednatele:  Statutární město České Budějovice 

Náměstí Přemysla Otakara II. 1 
370 05 České Budějovice 2 

− zhotovitele:  Jelen DEVELOPMENT s.r.o.  

Brigádnická 1723/4  
370 06 České Budějovice 5 

 
 

15. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

 Objednatel se zavazuje v případě nedodržení termínu splatnosti zálohových listů  
a daňových dokladů uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý byť  
i započatý den prodlení. 
 V případě prodlení ze strany zhotovitele které se bude týkat dokončení díla nebo 
hrubé stavby, sníží objednatel druhé straně cenu za provedené dílo o 0,05% ze sjednané 
ceny stavby každý den. Pro prodlení týkající se odstranění reklamované vady se 
stanovila pokuta 1000 Kč za každý započatý den. Stejná denní částka se týká  
i nevyklizeného staveniště. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů. 
 
 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 Když zhotovitel ohrozí nebo zmaří realizaci dohodnutého díla nebo podstatným 
způsobem poruší smlouvu, má objednatel právo využít odstoupení od smlouvy. 
 Mezi důvody, pro které jde od smlouvy odstoupit, patří prodlení se splněním 
termínu předání dokončené stavby oproti schválenému harmonogramu delší než 60 dní, 
dále nekvalitně provedené práce na které byl zhotovitel opakovaně písemně 
upozorňován a například i pokud nebyly objednateli předloženy doklady atestů, 
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revizních zpráv apod. nezbytných ke kolaudaci stavby. Zhotovitel může od smlouvy 
odstoupit v případě, kdy objednatel neplní své finanční závazky a bude v prodlení více 
než 14 dnů po termínu splatnosti faktur. 
 Pokud dojde k zániku závazků vyplývajících z této smlouvy odstoupením  
z důvodu na straně objednatele, tak ten uhradí druhé straně všechny prokázané náklady 
vynaložené na realizaci stavby. 
 Když dojde k zániku závazků vyplývajících z této smlouvy odstoupením  
z důvodů na straně zhotovitele, ten uhradí objednateli jednorázově 400 000 Kč. 
 
 

17. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

 Smluvní vztahy vyplývající touto smlouvou se řídí českými obecně závaznými 
předpisy a skutečnosti které nejsou výsledně upraveny tímto dokumentem, se řídí 
občanským zákoníkem a předpisy spolu souvisejícími 
 Obě strany se zavazují, že všechny spory vzniklé touto smlouvou a jejím 
prováděním, se nejdříve pokusí řešit smírnou cestou vzájemné dohody. V případu 
soudního sporu to bude řešit soud v místě sídla zhotovitele. 
 
 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 Smlouva se může měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků 
odsouhlasených oběma stranami. Je vyhotovena ve 4 výtiscích - každé straně po  
2 vyhotoveních. Tento dokument nabývá právní účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 
 
Přílohy: 

− Příloha č. 3: Položkový rozpočet domu s pečovatelskou službou 

 
 
 
 
V Č.Budějovice dne 6.2. 2015   V Č.Budějovice dne 7.2. 2015 
Objednatel: Ing. Radek Klofáč   Zhotovitel: Ing. František Jelen 
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14.1 ZELEŇ 

14.1.1 Rostliny k osázení 

• Rozchodníky, netřesky, suchomilné 

trávy 

Rozchodník bílý (Sedum album) 
Výška kvetoucí rostliny: 120 mm 
Doba květu:   červen - srpen 
Barva květu:   bílá 
Barva listu:   zelenočervená 
Vysazuje se ve velkých skupinách   
 

 
Rozchodník šestihranný (Sedum sexangulare) 
Výška kvetoucí rostliny: 100 mm 
Doba květu:   červen - červenec 
Barva květu:   žlutá 
Barva listu:   zelená 
Vysazuje se ve velkých skupinách 
 
 
 

Kostřava šedá (Festuca glauca) 
Výška kvetoucí rostliny: 250 mm 
Doba květu:   květen - červenec 
Barva květu:   světle hnědá 
Barva listu:   šedá 
Vysazuje se v jednotlivě po trsech 
Snadno se semení, ale vytlačuje ostatní druhy 
 

 

Rozchodník kamčatský  
(Sedum kamtschaticum) 
Výška kvetoucí rostliny: 200 mm 
Doba květu:   červen - srpen 
Barva květu:   žlutá 
Barva listu:   žlutozelená 
Vysazuje se ve velkých skupinách 
 
 
 

Obr. 88: Rozchodník Bílý 

Obr. 89: Rozchodník šestihranný 

Obr. 90: Kostřava šedá 

Obr. 91: Rozchodník kamčatský 
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Netřesk Rubín (Sempervivum hybridum) 
Výška kvetoucí rostliny: 150 mm 
Doba květu:   červen - srpen 
Barva květu:   růžovočervená 
Barva listu:   zelená-červená 
Vysazuje se jednotlivě nebo ve skupinách 
Nesnáší návětrná místa, snadno se kříží 
 

Smělek sivý (Koeleria glauca) 
Výška kvetoucí rostliny: 200 mm 
Doba květu:   červen-červenec 
Barva květu:   světle zelená 
Barva listu:   modrozelená 
Vysazuje se jednotlivě po trsech 
 

 

• Suchomilné trvalky 

Rožec plstnatý (Cerastium tomentosum) 
Výška kvetoucí rostliny: 100 mm 
Doba květu:   květen-červenec 
Barva květu:   bílá 
Barva listu:   šedá 
Vysazuje se ve velkých skupinách 

Pomalu se rozrůstá 
 
Hvozdík Kartouzek  
(Dianthus carthusianorum) 
Výška kvetoucí rostliny: 300 mm 
Doba květu:   červen - září 
Barva květu:   červená 
Barva listu:   tmavě zelená 
Vysazuje se ve velkých skupinách 
 
Jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) 
Výška kvetoucí rostliny: 150 mm 
Doba květu:   květen - říjen 
Barva květu:   žlutá 
Barva listu:   tmavě zelená 
Vysazuje se ve velkých skupinách 
 
 

Obr. 92: Netřesk rubín 

Obr. 93: Smělek sivý 

Obr. 94: Rožec plstnatý 

Obr. 95: Hvozdík kartouzek 

Obr. 96: Jestřábník chlupáček 
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Třezalka mnoholistá  
(Hypericum polyphyllum) 
Výška kvetoucí rostliny: 150 mm 
Doba květu:   červen - srpen 
Barva květu:   žlutá 
Barva listu:   žlutozelená 
Vysazuje se po jednotlivých trsech 

 

 
Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 
Výška kvetoucí rostliny: 300 mm 
Doba květu:   červenec-srpen 
Barva květu:   růžová 
Barva listu:   zelená 
Vysazaje se ve velkých skupinách 

 
 
Mochna jarní (Potentilla Verna) 
Výška kvetoucí rostliny: 100 mm 
Doba květu:   březen-květen 
Barva květu:   žlutá 
Barva listu:   zelená 
Vysazuje se ve velkých skupinách 
Rychle se rozrůstá 

 
 

• Trávník 
 Pro osev ploch, které nezaplní dlažba, kačírek a výše vyjmenované rostliny 
spolu s keři, jsem zvolila rekreační směs travin. V této směsi je nejvíce zastoupen Jílek 
vytrvalý (Lolium perenne) a Lipnice luční (Poa pratensis). V různých procentech je 
doplňuje Kostřava červená (Festuca rubra sensu lato) spolu s Psinečkem tenkým 
(Agrostis tenuis Sibth).  

Obr. 97: Třezalka mnoholistá 

Obr. 98: Dobromysl obecná 

Obr. 99: Mochna jarní 
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• Suchomilnější keře 

Borovice kleč (Pinus mugo) 
Výška rostliny:  až 1 000 mm 
Neopadavá jehličnatá rostlina 
 
 
 
 
 
Brslen Fortuneův (Euonymus fortunei) 
Výška rostliny:  1 500 mm 
Doba květu:   červen-červenec 
Barva květu:   bílá 
Barva listu:   žlutozelená 
Neopadavá rostlina 
 

 
 
Skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri) 
Výška rostliny:  300 mm 
Doba květu:   červen 
Barva květu:   bílá 
Barva listu:   zelená 
Snáší znečištěné ovzduší 
Nahrazuje trávník na stinných místech 

 
 

14.1.2 Realizace 

 Při výběru vegetace pro ozelenění střech jsem vzala v potaz různé faktory, které 
by rostliny do budoucna mohly ovlivňovat. V prvopočátku při samotném návrhu jsem 
se rozhodovala mezi extenzivní a intenzivní zelenou střechou. Nakonec jsem zvolila 
střední cestu v podobě polointenzivní zeleně. Tato volba mi umožnila skloubit 
dohromady dva důležité faktory - cenu a pochůznost - nalézt tak nejlepší řešení. 
Extenzivní střechy mají tu nevýhodu, že díky malé vrstvě substrátu jsou ve většině 
případů nepochozí, ale za to finančně příznivější než jejich protějšek. Další nespornou 
výhodou je minimální péče o vegetaci. Za intenzivní zeleň lobuje neomezená možnost 
výsadby, která je limitována jen výškou substrátu určující druh výsadby. Omezující je 
stálá péče o trávník a pořizovací náklady. 
 Na střechách v části B a C bude vyset trávník v kombinaci s místy se 
suchomilnými trvalkami, rozchodníky, netřesky a suchomilnějšími keři a dalšími méně 
náročnými rostlinami umístěnými v květináčích. Doplňovat je bude kačírek a dlážděné 
cestičky. 

Obr. 100: Borovice kleč 

Obr. 101: Brslen Fortuneův 

Obr. 102: Skalník Dammerův 
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 Trávník se na střeše založí hydroosevem. Jedná se o směs vody, umělého 
hnojiva, organické hmoty, protierozních přísad a směsi osiva. Díky přísadám je  
v počátečních fázích osivo chráněno proti erozi. Osívat se může během celého roku, 
limitem je zamrznutí půdy. Osev jsem naplánovala na období konce října až začátku 
listopadu. Stejně jako trávník se suchomilná zeleň může založit v průběhu roku krom 
období, kdy teplota klesne dlouhodoběji pod bod mrazu. Vegetační substrát se bude 
pokládat po vrstvách do vany z filtrační geotextilie. Netřesky, rozchodníky  
a suchomilné trávy se do něj vysadí v počtu 20 ks/m2. Tento počet zaručuje vytvoření 
souvislé vrstvy zeleně do jednoho roku od výsevu. Suchomilnější keře, až na Skalník 
Dammerův, se vysadí jako solitéři. Jsou pro ně vyhrazeny plochy v místech s největší 
mocnosti substrátu. 
  
 

14.2 OBECNÉ POKYNY K ÚDRŽBĚ 

 Pojem údržba ozeleněných střech představuje zavlažování, hnojení, doplňování 
vyplavovaného substrátu, udržovací řez trávníku a odstraňování odumřelých rostlin.
 Každé dva měsíce se budou pravidelně kontrolovat vtoky. Nežádoucí je jejich 
zanesení, což by mohlo způsobit kumulaci vody v daném místě a tím větší zatížení 
konstrukce a také úhyn rostlin. Samotné čištění se bude provádět jednou až dvakrát do 
roka. 
 Seč trávníku se v období intenzivního růstu musí provádět jednou týdně. Není 
potřeba motorová sekačka, díky svým kompaktním rozměrům a váze postačí lehká 
vřetenová. Posečená tráva se nemusí sbírat, poslouží výborně jako přírodní hnojivo. 
Trávník se nesmí nechat přerůst, vzrostlo by tak riziko vzniku plísní, neboť vnitřek 
porostu by se přizpůsobil nedostatku světla a vzniklé prostředí by bylo pro růst spor 
ideální. Pro optimální růst se během jarního období na trávník rozprostře vrstva 1 - 2 cm 
speciálního trávníkového substrátu nebo kompostované zeminy. 
 
 

14.3 ZÁVLAHA 

 Zavlažovací systém navrhuje projektant závlah. Při projektování vychází z tvaru 
a plochy půdorysu, spektra vegetace, sklonu střechy, jejího typu, vydatnosti a tlaku 
zdroje vody a energie. 
 Zajistit dostatečnou vláhu potřebuje hlavně vegetace s vyššími vláhovými 
nároky a čerstvě vysazené rostliny do doby než se ujmou a kořenový systém se plně 
rozvine. Je obecně mylný předpoklad, že extenzivní porost nepotřebuje zavlažovat. Jsou 
to rostliny stejné jako druhé a vodu také potřebují, hlavně v letních měsících. Jen oproti 
ostatní zeleni klesá jejich frekvence zalévání a dávka zálivky. Nejmenší nároky na 
spotřebu vody budou mít tučnolisté rostliny a rostliny s cibulemi zasazené do 
zahradnického substrátu. Požadavky na vláhu se odvíjí nejen od různorodosti 
pěstovaných rostlin, ale také od sklonu střechy. Čím je střecha strmější, tím na 1 m2 
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jejího pláště dopadá méně srážek - podle modelu dvou střech s různým sklonem ze 
stejné srážkové oblasti. Dešťový spad na půdorysnou plochu bude stejný, ale ne tak 
spad na skutečné plochy obou střech, který závisí právě na jejich sklonu. 
 Jako zdroj vody se na obou zelených střechách bude využívat především 
vodovodní řád (myšleno pro období, kdy bude srážek méně) a doplňkově dešťová voda 
zachytávaná do dvou nádrží umístěných na střechách, každá o objemu 1,5 m3. Dešťová 
voda se použije k přihnojování. Její výhodou je, že při zachycení a následném odstátí  
v nádrži je teplejší než kohoutková a zeleni tak více vyhovuje - omezí se teplotní šoky. 
Využití dešťové vody má ale ten nedostatek, že v období letních měsíců kdy je potřeba 
nejvíce, se nám nedostává, a naopak vykazuje přebytek v měsících na začátku a konci 
roku, kdy ji zase tak moc nepotřebujeme. O obsahu těžkých kovů a škodlivých látek 
nemluvě. Před vstupem do závlahového systému se musí filtrovat. Z dat ČHMÚ se 
roční srážkový úhrn pro oblast Českých Budějovic pohybuje v rozmezí 500 - 700 mm, 
což v přepočtu představuje 500 - 700 l dešťové vody na 1 m2 za rok. Zachytávat v této 
oblasti vodu má tedy smysl a finančně se i vyplatí, je zadarmo a počáteční investice do 
nádrží se po čase navrátí. Oproti ceně vodnému 43,37 Kč s DPH / 1m3 v tomto 
krajském městě je to velký rozdíl. 
 Jednotlivé rostliny potřebují k životu rozdílné množství vody. K zalévání se tedy 
bude přistupovat individuálně. Pro bezpracnou pravidelnou zálivku jsem navrhla 
závlahový systém. Každá ze střech bude mít vlastní okruh s ovládací jednotkou. Byla 
prokázána úspora 30 - 60 % oproti zalévání klasickou hadicí. Dávka vody se v průměru 
pohybuje okolo 60 l / m2 / den. Nejvhodnější doba pro závlahu střechy, vztaženo  
k letnímu období, bude v brzkých ranních nebo podvečerních hodinách. V té době není 
teplota příliš vysoká, aby vegetace nebyla vystavena teplotnímu šoku, a ani příliš nízká, 
kdy povrch během dne dobře oschne a omezí se riziko vzniku plísní. 
 Rozchodníky a netřesky se musí v období po výsadbě 1 - 2x týdně zalévat. 
Zajistí se tím rychlejší zakořeňování suchomilek a tím také jejich rozrůstání. Při dobré 
péči pokryjí do jednoho roku vymezený povrch a stanou se skoro nezávislými co se týče 
nuceného zalévání člověkem. Suchomilné trvalky vyžadují ještě o něco větší péči. 
Potřebují zalévat 3 - 4 měsíce po výsadbě pro dobré zakořenění. Poté už jen v letních 
měsících pro udržení vitality a barvy. Suchomilnější keře a trávník potřebují největší 
péči. Půjde o řízenou závlahu podle vlivu počasí. Tato zeleň vyžaduje péči ihned po 
výsadbě. Jedná se zejména o hnojení, okopávání a odplevelování.  
 
 K zalévání se použije tlakový závlahový systém z kategorie bodových - 
kapkovací hadice a z plošných - postřikovače a mikropostřikovače. Kapkovací potrubí 
je nejčastějším druhem mikrozávlahy. Na střeše bude použité hnědé nadzemní PC 
Multibar s kompenzací tlaku a průměrem 16 mm se vzdáleností spon 300 mm. Jeho 
výhodou je, že kompenzace tlaku zachovává stejné výtokové množství vody ze spon po 
celé délce rozvodné větve. Potrubí je po určitých vzdálenostech vybavené 
integrovanými kapkovači (sponami) se dvěma výtokovými otvory ze kterých vytékají  
2 l/hod. Aby příliš nehyzdilo okolí, bude schované do mulčovací kůry a přichycené po 
dvou metrech zemními bodci. 



 

Obr. 103

Obr. 104: Rotač

 Mikropostřikovače se umístí k rostlinám, jako jsou suchomiln
vyžadují častější zálivku. Zavlažují jen v bezprost
asi 0,4 m. Na rozdíl od prvně
a jen v pracovní fázi se zvedá nad povrch. Je ur
poloměr dostřiku se pohybuje v rozmezí 2 
 
Tab. 22: Výhody a nevýhody druh

ZPŮSOB ZÁVLAHY  
Postřik ručně hadicí 

Postřikovače volně položené 
na terén 

174 

103: Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku 

 
: Rotační mikropostřikovač a rozprašovací postřikovač

ř če se umístí k rostlinám, jako jsou suchomilně

jší zálivku. Zavlažují jen v bezprostředním okolí, v maximálním rádiusu 
asi 0,4 m. Na rozdíl od prvně jmenovaného je rozprašovací postřikovač
a jen v pracovní fázi se zvedá nad povrch. Je určen pro závlahu velký

iku se pohybuje v rozmezí 2 - 6,5 m. 

: Výhody a nevýhody druhů zavlažování [1] 

VÝHODY  NEVÝHODY
Nízká pořizovací cena Zvýšená spotř

Časová nároč

Nepravidelná a nerovnom
zálivka 

Příznivá pořizovací cena Časová nároč
přemísťováním a 
rozmísťováním post

Nepravidelná a nerovnom
zálivka 

 

 

řikovač 

e se umístí k rostlinám, jako jsou suchomilnější keře, které 
edním okolí, v maximálním rádiusu 

řikovač ukrytý v zemi  
en pro závlahu velkých ploch. Jeho 

NEVÝHODY  
Zvýšená spotřeba vody 

asová náročnost 

Nepravidelná a nerovnoměrná 

asová náročnost způsobená 
ťováním a 
ťováním postřikovačů 

Nepravidelná a nerovnoměrná 
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Závlahový systém (kapkovací 
potrubí a postřikovače) 

Menší spotřeba vody Vyšší pořizovací cena 
Úspora času 
Cílená pravidelná a 
rovnoměrná závlaha  

Závlaha i v nepřítomnosti 

Zlepšení mikroklimatu 
 

 Mozkem zavlažovacího systému bude ovládací jednotka. Každá střecha bude 
mít svoji, umístěnou na atikovém zdivu u vstupu na střechu. Na základě informací  
z čidel větru a srážek bude ovládací jednotka řídit spouštění závlahy. 

 
Obr. 105: Ovládací jednotka 

 Čidlo větru bude posílat do ovládací jednotky aktuální informace  
o povětrnostních podmínkách a v případě překročení nastavené mezní hodnoty síly 
větru vyšle pokyn k zastavení procesu zavlažování. Při velké rychlosti větru je postřik 
větrem odvíván a dochází k nerovnoměrnému zalévání. 
 Srážkové čidlo bude posílat ovládací jednotce informace o dešťovém spadu. Při 
deštivém počasí se proces zavlažování vypíná a předchází se tak přelití. Naopak v době 
potřeby závlahy se opět spouští. 

 
Obr. 106: Kombinace čidla větru a deště 

 

14.4 VÝŽIVA A HNOJENÍ 

 Výživa a hnojení úzce souvisí se zavlažováním. Vodě rozpustná hnojiva zajistí 
chemickou ochranu před nejúpornějšími chorobami a škůdci. V souvislosti s výživou se 
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mluví o tzv. mikroelementech a makroelementech. Makroelementy jsou dusík, 
fosfor,draslík, síra, vápník a hořčík a do skupiny mikroelementů spadají prvky jako 
železo, bor, mangan, molybden, zinek a měď.  
 Hnojit můžeme v práškové, kapalné nebo granulované formě. Nejdůležitější 
bude doplňovat dusík, fosfor a draslík tzv. NPK hnojivy, kde jsou tyto prvky, jak název 
vypovídá, zastoupeny. Nic se nemá přehánět, pH půdy hnojivo výrazně ovlivňuje. 
Hlavně působením chlóru, na který jsou některé rostliny citlivé. Výběr hnojiva by se 
měl přizpůsobit i ročnímu období. Na podzim by hnojivo mělo obsahovat menší 
množství dusíku, protože tento prvek velmi podporuje růst nadzemní hmoty a zeleň by 
tak nestihla zazimovat. Pro toto chladnější období se více hodí draslík, který zvyšuje 
odolnost rostliny proti zimě. 
 Pro hnojení extenzivního porostu se použijí pomalu působící hnojiva, která jsou 
pomalu rozpustná a nevyplaví se ze substrátu tak rychle. Vhodná jsou díky své 
schopnosti poskytovat výživu po dobu 3-8 měsíců Plantacote, Osmocete nebo též 
Silvamix. Pro trávník existují speciální trávníková hnojiva, která mají ale své složení 
často stejné jako ta pro extenzivní porost. Pro naše střechy se je nevyplatí kupovat. 
Rozchodníky, netřesky a další suchomilné trvalky a trávy se pohnojí vždy na jaře 
pomalu rozpustnými hnojivy v dávkování 3 - 4 dkg/m2 a zároveň se doplní na střechu  
i zahradnický substrát s 60ti - 70ti procentním obsahem organických látek. Každá 
rostlina se jím pomalu obsype. Aby se snížilo odvátí substrátu, střechy se zakropí.  
V jarních měsících se též zastříhají zaschlé a uhynulé květy. Z porostu se musí vyhrabat. 
Kdyby se neodstranily, mohla by se v jejich okolí uchytit plíseň. Trávník se bude 
přihnojovat 2 - 3x ročně kombinovaným hnojivem s obsahem NPK a mikroelementy. 
Od jara do podzimu je vhodné trávník každý měsíc vertikulovat. Tím se z jeho povrchu 
odstraní plsť a živiny budou moct lépe proniknout ke kořenům. 
 
Tab. 23: Stopové prvky a jejich vliv na rostliny [1] 

PRVEK  DŮLEŽITÝ PRO  
Dusík Vliv na tvorbu nadzemní hmoty a vitamínů, je složkou bílkovin, enzymů a chlorofilu. 
Fosfor Důležitý pro práci s energií, má vliv na násadu květů, kořenový systém, osivo a 

sadbu, zvyšuje odolnost proti nízkým teplotám. 

Draslík Zvyšuje obsah cukru, škrobu, celulózy a vitamínů. Má vliv na vybarvení květů, 
odolnost proti chorobám, ovlivňuje vodní režim a zvyšuje odolnost proti mrazu. 

Síra Má vliv na tvorbu silic a éterických olejů. 
Vápník Má vliv na přijatelnost ostatních živin, růst a funkci kořene, kvalitu pylu, aktivuje 

enzymy a neutralizuje přebytek organických kyselin. 

Hořčík Je složkou chlorofilu , mitochondrií a buněčných stěn. Má vliv na metabolismus 
cukrů, bílkovin, lipidů a nukleových kyselin, aktivuje enzymatické pochody. 

Železo Je důležité pro tvorbu chlorofilu a bílkovin, ovlivňuje enzymatické systémy, 
fotosyntézu a dýchání. 

Bór Má vliv na opylování a produkci semen, tvorbu bílkovin, příjem dusíku a fosforu, 
udržuje rovnováhu mezi cukry a škroby. Má vliv na růst kořenů a výhonů, je 
ochranou při vysoké intenzitě světla. 
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Mangan Účastní se fotosyntetických a enzymatických reakcí. Má vliv na tvorbu chlorofylu, 
příjem železa a dusíku.  

Molybden Má vliv na enzymatické reakce a poutání vzdušného kyslíku. 
Zinek Ovlivňuje příjem fosforu. Má vliv na syntézu bílkovin, tvorbu škrobu, enzymy, 

růstové hormony a vývoj kořenů. 

Měď Je důležitá pro tvorbu semen. Má vliv na enzymatické reakce, vyšší odolnost proti 
chorobám a škůdcům. 
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ZÁVĚR 
 Diplomovou práci jsem zpracovala podle mého názoru v celém rozsahu zadání  
a podle určených kritérií. 
 Celková doba výstavby nepřesáhne 11 měsíců. Práce začnou 16.3.2015 kácením 
náletových dřevin a skončí 16.2.2016 úklidem objektu a likvidací zařízení staveniště. 
Průběh postupu výstavby jsem zachytila na výkresech Schéma postupu výstavby 13.1, 
13.2 a 13.3 a také v Podrobném časovém plánu hlavního SO. 
 V části technologického předpisu jsem se zaměřila na provádění zastřešení u tří 
různých variant jednoplášťové ploché střechy a výběr té nejlepší varianty. Střecha je 
důležitou etapou výstavby a bude ovlivňovat významně životnost objektu jako celého 
celku a proto jsem zvolila kritéria výběru v pořadí cena (65%), doba trvání (20%),  
ekologická příznivost návrhu (10%) a počet nasazených pracovníků (5%). Vítězná 
varianta zelené střechy s PIZ je zahrnuta v položkovém rozpočtu pro hlavní stavební 
objekt a je pro ni také navržena údržba. 
 V programu KROS Plus jsem vypracovala rozpočet pro dům s pečovatelskou 
službou a dílčí rozpočty pro jednotlivé druhy střešních plášťů. Náklady na realizaci 
hlavního stavebního objektu jsem vyčíslila do výše 20 760 870 Kč s DPH. Ve výsledné 
částce jsou už započítány náklady na zařízení staveniště s odhadem 2,5% z celkové 
ceny, dále kompletační činnost a provozní a územní vlivy. 
 
 Závěrem mohu konstatovat, že práce je pro mne přínosem. Díky ní jsem si 
rozšířila znalosti z oblasti modelování výrobního prostoru stavby, technologie výstavby 
objektů a také jsem se naučila pracovat v programu Archicad a Artlantis.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv  Balt po vyrovnání 

ČSN  Česká státní norma 

č.p.  Číslo parcely 

DN  Jmenovitý průměr 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EN  Evropská norma 

ISO  International organization for standardization 

kce  Konstrukce 

KZP  Kontrolní a zkušební plán 

k.ú.  Katastrální území 

N  Nebezpečný odpad 

NN  Nízké napětí 

NP  Nadzemní podlaží 

NV  Nařízení vlády 

O  Ostatní odpady 

OOPP  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

M  Mistr 

PIZ  Polointenzivní zeleň 

PD  Projektová dokumentace 

PT  Původní terén 

SD  Stavební deník 

SO  Stavební objekt 

STP  Stavebně technologický projekt 

SV  Stavbyvedoucí 

TDI  Technický dozor investora 
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tj.  To jest 

tzn.  To znamená 

U  Součinitel prostupu tepla 

UT  Upravený terén 

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 

XPS  Extrudovaný polystyren 

ZRN  Základní rozpočtové náklady 

ZS  Zařízení staveniště 

ŽB  Železobeton 
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