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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení mateřské 

školky v Praze - Zličíně. Nad objektem je navržena plochá jednoplášťová 

střecha. Pro danou etapu je zpracován technologický předpis, posouzení 

dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr, návrh zařízení 

staveniště, časový plán výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 

plán a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V poslední kapitole je 

návrh a porovnání realizace střechy s vegetačním souvrství. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with realization of a roofing construction of the 

Kindergarten building in Praha – Zličín. Roof is designed as a single-layer flat 

roof with classical sequence of layers. The thesis handles technological 

prescription, assessment of transport itinerary, itemized budget with bill of 

quantities, design of site equipment, construction schedule, machine 

assembly, control and test plan and occupational safety and health. In the 

last chapter is the design and comparison of the realization of the roof with 

vegetation. 
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0 Úvod 

Úvod 
 

Pro danou etapu je zpracován stavebně-technologický projekt její realizace. 

Hlavní částí práce je technologický předpis pro realizaci železobetonové 

montované konstrukce. Práce dále obsahuje technickou zprávu řešeného 

objektu se zaměřením na technologickou etapu hrubé vrchní stavby, 

posouzení širších dopravních tras, položkový rozpočet s výkazem výměr a 

časový harmonogram pro řešenou etapu. Práce se také zabývá návrhem 

zařízení staveniště včetně technické zprávy a výkresu zařízení staveniště, 

návrhem a posouzením strojní sestavy, sestavením kontrolního a 

zkušebního plánu a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Poslední kapitola se věnuje alternativní skladbě na zadaném objektu 

s vegetačním souvrstvím. 
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1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1.1 Identifikační údaje 

1.1.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Mateřská školka Praha Zličín 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Adresa: Praha -  Zličín, mezi ulicemi Strojírenská a Hevlínská 

Katastrální území: Zličín (okres Hlavní město Praha);793264 

Parcelní čísla pozemků: 450/1, 450/4, 451/1 

c) Předmět dokumentace 

Druh stavby: stavba občanského vybavení 

Charakter stavby:  novostavba 

Účel stavby:  mateřská školka 

Stupeň:  dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

 

Účelem stavby je novostavba mateřské školky. Jedná se o 

jednopodlažní stavbu s plochými střechami na nezastavěném pozemku. 

Školku budou tvořit především 4 dětské třídy včetně souvisejícího 

kancelářského a sociálního zázemí, provoz kuchyně, a mateřské centrum se 

spolkovou místností. 

1.1.2 Údaje o žadateli 

Název:   Městská část Praha - Zličín 

   Tylovická 207 

   155 21 Praha 

   Kontaktní osoby: Petr Kovařík  

   M: 723 120 301 

   E: pkovarik@mczlicin.cz 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Generální projektant: Atelier 99 s.r.o. 

    Purkyňova 71/99 

    612 00 Brno 

    IČO: 02463245 

    

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Pirochta 

M: 608 820 669 

E: pirochta@atelier99.cz 
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A: ČKAIT 1005716 - IP00 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Jeřábek 

M: 723 104 812 

E: jerabek@atelier99.cz 

1.1.4 Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a 

měření. Jejich výsledky byly zohledněny ve vypracované projektové 

dokumentaci: 

• Polohopisné a výškové zaměření  

• Zakreslení autorizovaných inženýrských sítí  

• Vyjádření o existenci inženýrských sítí elektro  

• Vyjádření o existenci inženýrských sítí  

• Předchozí dokumentace – studie – Atelier 99  

• Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum  

• Radonové měření  

• Průzkum zeleně  

• Katastrální mapa 

• Fotodokumentace a osobní průzkum 

• Požadavky investora 

• Platné normy, vyhlášky a předpisy 

1.1.5 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavění území 

Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích v zastavěném území. 

Stavba se nachází mezi ulicemi Strojírenská a Hevlínská. Rozsah je dán 

především velikostí pozemku, na kterém stavba stojí a co nejmenšími 

zásahy, které vyžaduje napojení na technickou a dopravní infrastrukturu – 

podrobně patrno ze situačního koordinačního výkresu. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době nejsou pozemky využity, v minulosti se na pozemcích 

předpokládalo vybudování bytových domů s malometrážními byty. 

 Zastavěnost okolního území je tvořena nyní vznikajícím bytovým 

komplexem, a stávajícími bytovými a administrativními budovami. Veškeré 

okolní stavby (kromě řadových garáží) jsou vícepodlažní. 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.) 

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Žádná další 

ochrana území v době zpracování projektové dokumentace není známa. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Stavbou nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v území. Dešťové 

vody zadržené ze střechy a zpevněných ploch budou odvodňovány přes 

retenční nádrž, vzhledem k nepříznivým podmínkám vsakování. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování 

Stavba je v souladu s platným územním plánem území (územní plán 

sídelního útvaru hlavního města Prahy). Pozemky spadají do funkčních 

ploch SV-D a OV-D. Plochy SV (všeobecně smíšené) a OV (všeobecně obytné) 

– mají jako hlavní funkční využití i školská zařízení. 

 

Obr. 1 Funkční plochy 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba respektuje obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 

269/2009 Sb. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správců (majitelů) 

technických sítí jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v 

době zpracování projektové dokumentace známa. 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Pro realizaci stavby je nutné provést přeložku soukromé kanalizace, 

která vede do areálu firmy VOLTA REAL. Žádné další související nebo 

podmiňující investice nejsou v době zpracování projektové dokumentace 

známy. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

Tab. 1 Seznam dotčených pozemků 

p.č. 
plocha 

[m2] 

druh 

pozemku 

způsob 

využití 
LV 

vlastník  

svěřená správa 

450/1 7479 
ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 
675 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 

Městská část Praha-Zličín, Tylovická 207/2, Zličín, 15521 

Praha 6 

450/4 968 
ostatní 

plocha 
jiná plocha 675 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 

Městská část Praha-Zličín, Tylovická 207/2, Zličín, 15521 

Praha 6 

451/1 1361 
ostatní 

plocha 

manipulační 

plocha 
675 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 

11000 Praha 1 

Městská část Praha-Zličín, Tylovická 207/2, Zličín, 15521 

Praha 5 

1.1.6 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Účelem stavby je novostavba mateřské školky. Jedná se o 

jednopodlažní stavbu s plochými střechami na nezastavěném pozemku. 

Školku budou tvořit především 4 dětské třídy včetně souvisejícího 

kancelářského a sociálního zázemí, provoz kuchyně, a mateřské centrum se 

spolkovou místností. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů – není kulturní 

památkou apod. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy.  

e) Údaje o dodrženích technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, 

zvláště pak se: 

 zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě:  

 vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, 

 vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných podmínkách na využití území 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Stavba respektuje požadavky dotčených orgánů. Požadavky z jiných 

právních předpisů nevyplývají. Dokumentace je zpracována, po domluvě se 

stavebním úřadem, v rozsahu společného územního a stavebního řízení. 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů a správci (majiteli) 

technických sítí jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

Dle dostupných informací nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení v 

době zpracování projektové dokumentace známa. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavená plocha, obestavěný 

prostor, užitný prostor, užitný plocha, počet funkčních jednotek a jejich 

velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha:    1470 m2 

Obestavěný prostor:   6602 m3 

Užitná plocha:    1276 m2 

Počet funkčních jednotek:   4 dětské třídy 

Počet pracovníků:    maximálně 19  
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

Řešeno v samostatné části dokumentace 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy)  

Jedná se o etapu zastřešení. Tato etapa bude trvat celkem 80 dní. 

Zahájení se předpokládá ke dni 27. 3. 2017 a datum ukončení je plánován 

ke dni 19.6. 2017 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby byly stanoveny na 45 mil. Kč. 

U této etapy zastřešení je rozpočet na 4,8 mil kč s DPH 

1.1.7 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

STAVEBNÍ OBJEKTY (SO): 

SO 01  MATEŘSKÁ ŠKOLKA 

SO 02  OPLOCENÍ A DROBNÁ ARCHITEKTURA 

SO 03  ZAHRADNÍ DOMEK 

 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (IO): 

IO 100  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY 

IO 200  KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY MIMO AREÁL 

IO 201  AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

IO 300  PŘÍPOJKA VODOVODU 

IO 301  AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU 

IO 400  PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ 

IO 401  AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE DEŠŤOVÉ 

IO 410  PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 

IO 411  AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 

IO 420  PŘELOŽKA KANALIZACE SOUKROMÉ 

IO 600  PŘÍPOJKA SILNOPROUDU 

IO 601  AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU 

IO 610  AREÁLOVÉ ROZVODY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ 

IO 700  PŘÍPOJKA SLABOPROUDU 

IO 701  AREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPROUDU 

IO 800  SADOVÉ ÚPRAVY 
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1.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.2.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích v zastavěném území. 

Stavba se nachází mezi ulicemi Strojírenská a Hevlínská. Pozemky jsou 

rovinaté, kromě navážky v severozápadní části řešeného prostoru. Pozemek 

v současné době není nijak využití, ale nachází se na něm zbytky 

zpevněných ploch a oplocení – v rámci přípravy stavby dojde k jejich 

odstranění. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci projektových příprav byl proveden hydrogeologický a 

inženýrskogeologický průzkum. Z tohoto průzkumu byl zjištěno, že není 

možné na pozemku uvažovat se zasakováním, možnost využití standardních 

plošných základů a vysoká hladina podzemní vody – ustálená 2 m (sezóně i 

1 m). 

Bylo provedeno měření radonu – radonový index pozemku byl 

stanoven jako nízký. 

Byl proveden průzkum zeleně – na pozemku se nachází stromy, které je 

nutné odstranit z důvodu výstavby, také stromy, které je nutné odstranit z 

důvodu bezpečnosti – podrobně řešeno v samostatné části dokumentace  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v prostoru, kde jsou pouze ochranná a bezpečnostní 

pásma stávajících areálových inženýrských sítí. Tyto sítě budou před 

začátkem stavby řádně vytyčeny, označeny a chráněny proti případnému 

poškození. Žádná další stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou v 

době zpracování projektové dokumentace známa. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Podle povodňové mapy České republiky stavba neleží v záplavovém 

území. Stavba se také nenachází ani v poddolovaném či jinak nevhodném 

území. 



24 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, 

ochranu okolí ani na odtokové poměry v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba netvoří požadavky na asanace nebo demolice. Dojde pouze k 

odstranění částí stávajících zbytků zpevněných ploch a oplocení. 

Byl proveden průzkum zeleně – na pozemku se nachází stromy, které je 

nutné odstranit z důvodu výstavby, také stromy, které je nutné odstranit z 

důvodu bezpečnosti – podrobně řešeno v samostatné části dokumentace  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba netvoří žádné požadavky na zábor zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Stavba bude mít dopravně napojené zpevněné plochy na západ na 

stávající komunikace v ulici Hevlínská (pro chodce i dopravní prostředky), a 

také na východ na stávající zpevněnou plochu (pouze pro chodce). 

Stavba bude dále napojena na blízké inženýrské sítě – konkrétně na 

vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, silnoproudé a slaboproudé 

rozvody. Vzhledem k plánovaným tepelným čerpadlům (vzduch-voda) není 

uvažováno s připojeném na plynovod. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

Pro realizaci stavby je nutné provést přeložku soukromé kanalizace, 

která vede do areálu firmy VOLTA REAL. Žádné další vyvolané, související 

nebo podmiňující investice nejsou v době zpracování projektové 

dokumentace známy. 

1.2.2 Celkový popis stavby 

1.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je novostavba mateřské školky. Jedná se o 

jednopodlažní stavbu s plochými střechami na nezastavěném pozemku. 

Školku budou tvořit především 4 dětské třídy včetně souvisejícího 
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kancelářského a sociálního zázemí, provoz kuchyně, a mateřské centrum se 

spolkovou místností. 

1.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s platným územním plánem území (územní plán 

sídelního útvaru hlavního města Prahy). Pozemky spadají do funkčních 

ploch SV-D a OV-D. Plochy SV (všeobecně smíšené) a OV (všeobecně obytné) 

– mají jako hlavní funkční využití i školská zařízení. 

Stavba urbanisticky a svým natočením navazuje na nejbližší 

administrativní budovu, která se nachází přes ulici Hevlínská. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 

Stavba je navržena jako jednopodlažní, nepodsklepená s plochými 

střechami. Stavba je řešena ve dvou výškových úrovních – vyšší hmotu tvoří 

jednotlivé dětské třídy a prostor mateřského centra se spolkovou místností, 

nižší hmotu potom tvoří blok obslužných a ostatních prostor. 

Materiálově bude fasáda provedena standardním kontaktním 

zateplovacím systémem. Jednotlivé hmoty budou kromě výškového 

oddělení odděleny také provedením finální omítky – u vyšších hmot je 

navržena omítka s hřebenovitou nebo kartáčovitou strukturou.  

Barvy budou voleny jemné, předpokládá se bílá a šedá. Kolem oken 

jsou navrženy plechové límce, které budou v pastelových barvách, ve 

stejných barvách budou řešeny i vstupní, částečně organické stříšky. 

1.2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt mateřské školky má dva hlavní vstupy – jeden vede přímo do 

části plnící funkci mateřské školky, druhý vede do mateřského centra se 

spolkovou místností. 

Hlavní vstup do části plnící funkci mateřské školky vede přes zádveří 

přímo do prostoru šatny, která je rozdělena na 4 části – pro každou dětskou 

třídu zvlášť. Ze šaten je přes chodbu možný přístup do každé ze 4 dětských 

tříd. Dále také do prostorů zabezpečujících chod kuchyně a také k 

jednotlivým kancelářím. 

Přístup je také možný do spolkové místnosti (divadýlka), ale primárně 

bude využíván druhý hlavní vstup, který navazuje na před zádveří s 

přístupem do mateřského centra nebo spolkové místnosti 

Přístup do oplocené zahrady se uvažuje primárně prostředím vstupem 

(výstupem) z chodby navazující na šatnu. Další přístupy jsou možné z každé 

jednotlivé dětské třídy a také přímo z okolního venkovního prostranství přes 

branky. 
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V objektu se nachází prostor kuchyně – provozní soubor gastro. V rámci 

stavby nebude použitá žádná speciální technologie, na střeše budou pouze 

umístěna tepelná čerpadla vzduch-voda. 

1.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a 

přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou řešeny plně v souladu s 

vyhláškou 398/2009 Sb. Veškeré přístupy do budovy jsou řešeny 

bezbariérově, kromě zadního pomocného vstupu do objektu, který slouží k 

vykládání jídla a vyvážení odpadků. 

Stavba komunikačních ploch bude ve smyslu citované vyhlášky, kterou 

se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a je řešena 

bezbariérovým způsobem. 

1.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a 

provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 

zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.  

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou 

provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v 

souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena 

bezpečnost při užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů. 

Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na 

bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty 

(prohlášení o shodě). 

Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu.  

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a 

konkrétní prostředí. 

Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s 

požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a jsou zabezpečeny v 

souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Navíc celý objekt má parametry 

pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle 

vyhl. 398/2009Sb. 

Pro zajištění bezpečného chodu stavby musí investor zajistit před jeho 

uvedením do provozu zpracování poplachových směrnic a všech 

potřebných provozních řádů zejména pro technická zařízení v budově 

(kotelna). Budou zde uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání 



27 

 

kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, 

způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. 

Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí obsahovat 

zejména stanovení termínů pro cyklické revize elektrických zařízení (ČSN 33 

2000-6-61).  

V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. „ o požární prevenci „ musí 

zhotovitel stavby nechat zpracovat Požární poplachové směrnice, Evakuační 

schémata a Evakuační plán, Řád ohlašovny požárů, Dokumentaci zdolávání 

požáru a další požadovanou dokumentaci požární ochrany dle požadavků 

zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci (např. požární 

kniha). Dále dle uvedené vyhlášky je nutno vykonávat pravidelně po 6 

měsících preventivní požární prohlídky. 

Každého půl roku vždy na jaře a na podzim bude zkontrolován technický 

stav střešní krytiny a provedena kontrola vpustí.  

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve 

shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povolení. Bude 

zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní 

zkoušení systémů. 

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, 

při běžném provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v 

souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby. 

1.2.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

SO 01  MATEŘSKÁ ŠKOLKA 

Veškeré obvodové konstrukce budou zděné z keramických tvárnic s 

kontaktním zateplovacím systémem. Vnitřní nosné i nenosné stěny budou 

také zděné z keramických tvárnic. Střecha je uvažována jako monolitická 

železobetonová deska. Objekt bude založen standardním způsobem na 

betonových pasech. Výplně otvorů okenní i dveřní jako hliníkové. 

Podrobněji viz samostatná technická část.  

 

SO 02  OPLOCENÍ A DROBNÁ ARCHITEKTURA 

Oplocení – pozinkované, s betonovou podhrabovou deskou, výšky 1,8 

(1,5) m. Drobnou architekturu tvoří prostor pro uložení popelnic a drobný 

mobiliář – lavečky a odpadkové koše. 

Prostor pro uložení popelnic je řešen jeklovou konstrukcí s dřevěným 

obložením a s betonovými základy. Zpevněná plocha prostoru pro 

popelnice bude navazovat na zámkovou dlažbu. Odvodnění bude řešeno 

vsakem do okolního terénu. 
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SO 03  ZAHRADNÍ DOMEK 

Jedná se o jednoduchou dřevostavbu půdorysných rozměrů 5x3 m. 

Objekt bude založen standardním způsobem na betonových pasech. Nosný 

systém stěn i střechy je tvořen dřevěnými sloupky. Střecha bude plechová. 

Odvodnění bude řešeno vsakem do okolního terénu. 

 

IO 100 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Jedná se především o sejmutí ornice, odstranění pozůstatků 

zpevněných ploch a oplocení. Dále o kácení nevhodných stromů a keřů. 

Součástí objektu jsou také výkopové práce pro základové konstrukce 

hlavního objektu MŠ. Zbylá zemina bude primárně použita na modelaci 

terénu v rámci sadových úprav. 

 

Ostatní inženýrské objekty (IO 200 až 701) jsou řešeny komplexně v 

samostatné části dokumentace  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční (statické) a materiálové řešení je komplexně řešeno v 

samostatné části projektové dokumentace – Stavebně-konstrukční řešení.  

Zemní práce a založení objektu 

Objekt bude založen standardním způsobem na základových pasech. 

Vzhledem k tomu, že je objekt jednopodlažní a nepodsklepený zemní práce 

budou v minimálním rozsahu, pouze pro potřeby vykopání základových rýh. 

Další zemní práce budou pro potřeby inženýrských sítí a zpevněných ploch. 

Je nutné převzetí čisté základové spáry projektantem-statikem nebo 

geologem pro potvrzení navržené hloubky a šířky základu. Pro nové 

základové konstrukce přístavby (obdélníkové pasy) budou prováděny 

výkopové rýhy. Nové základové pasy jsou navrženy z železobetonu tř. 

C20/25. Založení objektu je řešeno podrobně ve stavebně-konstrukční části 

PD. 

Svislé konstrukce 

 Zděné stěny a příčky 

Zdivo je provedeno v souladu s ČSN a dle doporučených 

technologických zásad, pokynů a typových detailů předepsaných výrobci 

jednotlivých materiálů. Technologii zdění stěn určí technolog dodavatele 

zdícího materiálu na základě konkrétních podmínek (například povětrnostní 

vlivy, rychlost výstavby, předpokládané zbytkové dotvarování, smrštění a 

podobně) a daného typu zdiva. 

Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic šířky 

300 mm. Vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic 

shodné šířky. Zdivo bude provedeno na systémovou zdící maltu a bude 
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založeno na těžkém asfaltovém pásu, zároveň je nutné dodržet 

technologický předpis daný konkrétním výrobcem. 

Boční připojení stěn je provedeno stěnovými sponami kotvenými do 

nosné konstrukce. 

Spára mezi horní hranou zdiva a spodním lícem monolitické stropní 

desky musí umožnit volný požadovaný zbytkový průhyb stropní konstrukce, 

aby nedošlo k přenosu zatížení do zděných nenosných příček a stěn a 

následně i do podlahy. Charakteristický průhyb stropních konstrukcí v místě 

příček je 20 mm. Spára je vyplněna podle funkce stěny (akustická, požárně 

dělící) minerální vlnou + tmely a má tl. 30 mm. Dilatační spára je vždy větší o 

prostor pro stlačenou výplň. Její celková výška/šířka je odvislá od 

stlačitelnosti použitého materiálu. 

Konstrukce musí splňovat požadavek na vzduchotěsnost (oboustranná 

omítka, vyplnění všech spár). Požadavek platí i pro zdivo pod 

provětrávaným obvodovým pláštěm. 

 Sádrokartonové příčky 

Sádrokartonové příčky budou využity především pro vytvoření předstěn 

v místě sociálního zázemí. 

Budou provedeny jako systémové certifikované skladby. Pro kvalitu 

materiálů a provedení jsou rozhodující ustanovení příslušných norem a 

prováděcí směrnice a technologické postupy výrobce. 

Příčky s oboustranným jednoduchým nebo dvojitým opláštěním budou 

provedeny včetně ocelové nosné konstrukce odpovídající tloušťce stěn a 

skladbě stěn.  

Vlastní desky budou v provedení půlkulatá hrana. Nosný systém ze 

systémových kovových CW a UW profilů. Rovinatost a provedení SDK 

konstrukcí je požadována dle exponovanosti prostředí v následujících 

kvalitativních parametrech, musí odpovídat příslušným normám a 

předpisům a je definována zvláště prováděcími předpisy výrobce.  

Pří tmelení a stěrkování spár bude aplikována penetrace a celoplošně 

finish pasta ze sortimentu výrobce SDK příček. 

Je požadována kvalitativní třída Q2.  

Při provádění nesmí teplota vzduchu klesnout pod 10°C resp. teploty 

povrchu nesmí klesnout pod +5°C. 2 dny po tmelení nesmí dojít k prudkým 

změnám teploty nebo vlhkosti. Následné povrchové úpravy se smějí 

provádět až po zatuhnutí a vyschnutí stěrkové hmoty. V následujícím 

stavebním kroku je nutné nanést základní penetrační nátěr, který je vhodný 

jako podklad pro následující povrchovou úpravu. 

Požadavek na rovinatost pro všechny SDK konstrukce je min. 5 mm / 

2m. 

Pro obklady, zákryty a kapotáže budou použity konstrukce převážně s 

jednoduchým jednostranným opláštěním, včetně systémového kovového 
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roštu, s odpovídající tepelnou nebo zvukovou izolací. V případě aplikace 

keramického obkladu na SDK opláštění je nutné provést profily nosného 

roštu v max. vzdálenostech 400 mm.  

SDK konstrukce budou opatřeny systémovými Al rohy. K ohraničujícím 

masivním stěnám (zdivo, beton) budou příčky kotveny na zatmelený styk dle 

typového řešení v technologických prováděcích příručkách výrobce. 

Průchozí tepelné mosty jsou nepřípustné. 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce objektu bude řešena jako železobetonová 

monolitická spojitá stropní deska. Tloušťka stropní konstrukce bude 250 

mm. Strop bude proveden z betonu tř.C30/37-XC1 s výztuží 10 505(R) popř 

KARI sítí. 

 

 Překlady 

Překlady nad vnějšími otvory jsou systémové keramické nebo betonové 

monolitické. V případě vnitřních otvorů jsou použity keramické překlady, 

které odpovídají danému typu a tloušťce stěny, šířce otvoru, zatížení 

působícímu na překlad a možnosti požadované délky uložení pro daný typ 

překladu. Překlady jsou použity typové, dle druhu zdiva. U typových 

překladů je nutno splnit požadavky předepsané výrobcem. 

Zastřešení – střešní plášť 

Všechny střechy jsou ploché jednoplášťové - s hydroizolací nad 

tepelnou izolací. Střechy mají obvodovou atiku a hydroizolace je spádována 

v min. 2% sklonu do vnitřních střešních vtoků. Všechny vtoky jsou elektricky 

vyhřívané proti zamrznutí.  

Pokládky jednotlivých vrstev střechy a způsob provedení hydroizolací, 

prostupů, vtoků, dilatací, atd. Jsou provedeny dle doporučených 

technologických postupů a detailů výrobce, resp. dodavatele daného typu 

hydroizolace v závislosti na její poloze v souvrství skladby střechy a dále v 

souladu s příslušnými ČSN a dalšími obecně platnými detaily pro ploché 

střechy. Pro jednotlivé vrstvy střech jsou použity předepsané doplňkové 

typové výrobky. Do dodávky střech je nutné zohlednit i materiál a nutné 

úkony na zajištění a ochranu jednotlivých vrstev a prvků střechy v průběhu 

výstavby vyvolaných postupem výstavby, technologickými přestávkami, 

nepříznivými povětrnostními podmínkami atd. (např. provizorní ochrana 

jednotlivých vrstev, provizorní kotvení vrstev, pomocné konstrukce pro 

montáž, …).  

Navržené skladby střech splňují požadavky na tepelně technické 

vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu 

konstrukcemi dané normovými hodnotami. 
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Úpravy povrchů vnějších 

 Kontaktní zateplovací systém 

Bude použit ETICS vhodný pro lepení na keramické zdivo/beton. Bude 

dodržena následující skladba fasádního systému: 

• Penetrační nátěr pro nesavé podklady s obsahem křemičitého písku 

• Lepící hmota s možností použití na keramické zdivo/beton (tl. 3-5 

mm) 

• Izolant EPS 100 F/minerál s použitím kotevních prvků pro keramické 

zdivo/beton (tl. dle tloušťky TI) 

• Stěrková hmota na bázi anorganických pojiv a modifikovaných přísad 

(µ = 18) s armovací tkaninou R131 (tl. 4-5 mm) 

• Probarvená systémová penetrace připravená k přímému použití 

Úprava povrchu vnitřních 

 Omítky 

Omítky budou prováděny dle technologických předpisů výrobce.  

Obecné požadavky na podklad pro omítky: 

• suchý podklad (max. vlhkost zdiva 6 %, v zimním období max. 4 %) 

• prostý prachových částic a uvolněných kousků zdiva  

• nedrolící se 

• očištěný od případných výkvětů  

• nesmí být zmrzlý a vodoodpuzující  

• rovinný se zcela vyplněnými spárami mezi jednotlivými cihlami až do 

líce zdiva. 

• u cihel P+D v ostěních a v rozích stěn drážky vyplnit maltou stejně 

jako případné díry a trhliny a to alespoň 5 dnů před omítáním 

• povrch jiného stavebního materiálu a jeho přechod na cihelné zdivo 

opatřit výztužnou drátěnou nebo sklotextilní síťovinou 

Omítky budou provedeny na celou výšku příslušné místnosti až ke 

stropní konstrukci včetně místností, ve kterých je podhled. V rozích je nutné 

vyztužit podmítkovými kovovými profily. Povrch omítek nesmí mít puchýře, 

pecky ani trhliny kromě vlasových trhlinek vzniklých smrštěním malty. 

Závady musí být opraveny před provedením malířských prací. V místech 

styku s nestejnorodým materiálem, kde je nebezpeční vzniku trhlin, bude 

provedeno překrytí výztužnou sítí (perlinkou). U ocelových zárubní bude líc 

omítky zasunut oproti líci zárubně o min. 5 mm. V místě styku s podlahou se 

omítka zakončí nad soklíkem tak, aby vznikla mezera šířky 40 mm, která se 

začistí po osazení soklíků. Dovolené odchylky nerovnosti měřené latí dl. 2m 

na rovných plochách nesmí převyšovat u hrubých omítek 5 mm, u 

štukových a venkovních omítek 2mm. 

Malby na omítky a stěrky budou provedeny min. s dvojnásobným 

nátěrem otěruvzdornou malířskou hmotou. Malby budou provedeny dle 

technologického standardu výrobce. 
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Před zahájením malování musí být všechny řemeslné práce ukončeny a 

pracoviště vyčištěno od všech zbytků stavebního materiálu. Podklady pro 

malby musí být hladké, rovné a bez viditelných hrubých míst a prohlubní. 

Rovinnost se kontroluje pravítkem délky 2 m, maximální odklon nesmí 

přesahovat 3mm. Rohy, špalety a fabiony musí být bez křivostí. Malba musí 

být na celé ploše stejnoměrná, bez šmouh a bez stop po štětci. Místa 

opravená tmelem nebo sádrou nesmí být ve srovnání s okolním povrchem 

výrazně znatelná. Malba se nesmí odlupovat ani stírat. Válečkování nebo 

obdobná malířská technika musí být zhotovena stejnoměrně po celé ploše. 

 Malby 

Malby budou provedeny min. s dvojnásobným nátěrem otěruvzdornou 

malířskou hmotou. Malby budou provedeny dle technologického standardu 

výrobce. 

Před zahájením malování musí být všechny řemeslné práce ukončeny a 

pracoviště vyčištěno od všech zbytků stavebního materiálu. Podklady pro 

malby musí být hladké, rovné a bez viditelných hrubých míst a prohlubní. 

Rovinnost se kontroluje pravítkem délky 2 m, maximální odklon nesmí 

přesahovat 3 mm. Rohy, špalety a fabiony musí být bez křivostí. Malba musí 

být na celé ploše stejnoměrná, bez šmouh a bez stop po štětci. Místa 

opravená tmelem nebo sádrou nesmí být ve srovnání s okolním povrchem 

výrazně znatelná. Malba se nesmí odlupovat ani stírat. Válečkování nebo 

obdobná malířská technika musí být zhotovena stejnoměrně po celé ploše. 

 Obklady 

Obklady 1. jakostní třídy jsou z keramických matných hladkých 

obkladaček. Osazení obkladů na stěnách je vždy tak, aby řezané zbytky 

obkladaček na obou stranách jedné stěny byly stejné. Baterie, zařizovací 

předměty, a ostatní doplňky (osvětlení, atd.) jsou osazeny buď na osu 

obkladačky, nebo na osu spáry. Vypínače, zásuvky vždy na střed obkladačky. 

V prostorech s odstřikující vodou je pod obkladem hydroizolační stěrka 

s vloženou těsnící páskou do spojů stěna - stěna, podlaha – stěna. 

Hydroizolace pod obkladem je v přesahu min. 300 mm za namáhanou 

plochu. 

Přechody jsou zakončeny přechodovými, koutovými a rohovými lištami. 

Spoje jsou těsněny pružnými silikonovými tmely odolnými plísním. 

Nároží, kouty a ukončení obkladů nade dveřmi bude provedeno z 

ukončujících hliníkových lišt rozměru dle obkladu. 

Před zahájením obkladů musí být dokončeny omítky, hrubé podkladní 

podlahy, osazeny rámy, zárubně apod. Pro obklady je zapotřebí dobře 

připravený podklad, rovný, čistý, drsný povrch. Dovolená max. nerovnost 

podkladní omítky je 5 mm / 2 m. Obkladačské práce mohou být prováděny 

při denní teplotě min. 5°C a pokud teplota neklesne pod bod mrazu v noci. 
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 Podhledy 

Ve stavbě budou podhledy SDK hladké v kombinaci s podhledy 

akustickými. 

Sádrokartonové podhledy jsou montovány dle pokynů výrobce na 

systémové kovové profily z pozinkovaného plechu připevněné ke stropní 

betonové desce (maximální průhyb roštu mezi závěsy 3mm – přičíst zatížení 

rozvody). Povrch bandážován, zatmelen a po přebroušení opatřen nátěrem 

na sádrokarton: 1x základní nátěr (ředěný), 2x vrchní nátěr (emulze). Desky 

upevněny tak, aby povrch byl rovný bez prohnutí a změny roviny. Hlavy 

šroubů zapuštěny. Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny povrchy, 

kde musí být aplikována páska, použít těsnící hmotu. Po vyplnění a zakrytí 

všech spár a otvorů (prohlubně po šroubech) jsou tyto překryty páskou a 

zatmeleny do ztracena, aby vznikl zarovnaný hladký bezešvý povrch. 

Spárovací tmel systémový. 

 Podlahy 

Konkrétní skladby včetně jejich tlouštěk jsou řešeny ve výkresové 

dokumentaci. Před prováděním podlahy musí být dokončeny veškeré 

instalace procházející podlahou a to včetně ochranných krytů. Vrstvy ve 

skladbě podlahy jsou řešeny dle nášlapné vrstvy a prostředí místnosti. 

Rovinatost podkladu pro aplikaci nášlapných vrstev musí být 2 mm / 2m. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je komplexně řešena v samostatné 

části projektové dokumentace – stavebně-konstrukční řešení. 

Výplně otvorů 

 Okna 

Řešeno podrobně v příslušném výpise. Konečné barevné a tvarové 

řešení bude odsouhlaseno autorským dozorem po předložení vzorků před 

zahájením výroby. 

Okna, která nejsou v dosahu, budou opatřeny ovládacím 

mechanismem. 

Nová okna jsou navržena plastová. Nové výplně otvorů musí být 

výrobcem nebo dodavatelem příslušně deklarovány. Osazovací spáry výplně 

musí být trvale vodotěsné a vzduchotěsné. Investor a autorský dozor před 

realizací bude blíže specifikovat speciální požadavky (jeho barevnost, 

odolnost, případně průhlednost). Výplně před samotným zadáním do 

výroby musí být zhotovitelem zaměřeny a upřesněny přímo na stavbě. 

 Dveře vnější 

Řešeno podrobně v příslušném výpise. Konečné barevné a tvarové 

řešení bude odsouhlaseno autorským dozorem po předložení vzorků před 

zahájením výroby. 
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 Dveře vnitřní 

Řešeno podrobně v příslušném výpise dveří. Konečné barevné a 

tvarové řešení bude odsouhlaseno autorským dozorem po předložení 

vzorků před zahájením výroby. 

Izolace 

 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

Hlavní hydroizolace v rámci střešního pláště je navržena jako fóliová na 

bázi mPVC, vzhledem k provozu je navržena také hydroizolace střechy 

pojistná, která plní zároveň funkci parozábrany a je navržena z asfaltového 

pásu. 

Jednotlivé typy izolací jsou řešeny konkrétně v dokumentu SKLADBY 

KONSTRUKCÍ. 

 Izolace tepelné 

Vzhledem ke zdravotnickému zařízení je kontaktní zateplovací systém 

navržený s EPS fasádním polystyrenem. Soklové části jsou navrženy z EPS 

perimetru. Zateplení v rámci střešního pláště je řešeno střešním EPS 

polystyrenem. 

Jednotlivé typy izolací jsou řešeny konkrétně v dokumentu SKLADBY 

KONSTRUKCÍ, včetně požadavků na pevnost a především na maximální 

hodnotu součinitele teplené vodivosti λ, kterou je nutné dodržet. 

Výrobky PSV 

 Truhlářské výrobky 

Je řešeno podrobně v příslušném výpise. 

 Klempířské výrobky 

Je řešeno podrobně v příslušném výpise. 

 Zámečnické výrobky 

Je řešeno podrobně v příslušném výpise. 

 Ostatní výrobky 

Je řešeno podrobně v příslušném výpise. 

1.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

Vzduchotechnika a větrání 

Komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

Vytápění 

Zdrojem tepla budou dvě tepelná čerpadla vzduch-voda, každé o 

výkonu 31 kW, celkový výkon tepelných čerpadel 62kW. Tepelná čerpadla 

jsou určena do venkovního prostředí. 

Komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

Silnoproud a slaboproud 

Komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace 

Světelná instalace 
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Komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace 

Venkovní osvětlení 

Komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

Zdravotechnika – vodovod 

Zásobování vodou objektu bude zajištěno nově vybudovanou 

vodovodní přípojkou v západní části parcely. Přípojka bude provedena 

navrtávkou pod tlakem pomocí univerzálního navrtávacího pasu a osazení 

litinového šoupátka vč. zemní soupravy a integrovaným výstupem pro PE 

potrubí. Veřejná část je z materiálu PE100 SDR11 dimenze 63×5,8 mm 

konečné délky 9,75 m. Na této přípojce je navržena vodoměrná šachta (VŠ), 

která je prostorově umístěna na parcele stavebníka těsně za hranicí 

pozemku a v níž bude umístěn fakturační vodoměr s dálkovým odečtem. 

Tato VŠ bude samonosná celoplastová usazená v zeleném pásu o vnitřních 

rozměrech 1200×900 mm a poklopem 600x600 mm. Areálový rozvod tvoří 

soukromá část přípojky identického materiálu i dimenze a konečné délky 

8,05 m. Potrubí bude vedeno v hloubce 1,5m od úrovně upraveného terénu 

spádované směrem k hlavnímu. 

Komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

Zdravotechnika – splašková kanalizace 

Kanalizační přípojka je navržena jako splašková a bude napojena do 

uliční stoky přes revizní šachtu, která se nachází na pozemku investora na 

východě pozemku. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu paženého 

pažením příložným. 

Veřejná část kanalizační přípojky je navržena z PVC KG – DN 200 ve 

spádu min. 2,00 % celkové délky 2,80 m. Veřejná část kanalizační přípojky je 

ukončena revizním šachtou Wavin – přítokem i odtokem DN 200 PVC KG. 

Jedná se o typový výrobek, který bude osazen dle podélného profilu v 

soukromé části pozemku. Soukromá část kanalizačního svodného potrubí 

objektu je navržena z PVC KG DN 200 ve spádu min. 2,00 %. 

Na urovnané podloží bude uložen štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. Na 

vrstvě podkladního betonu, bude osazeno prefabrikované dno.  

Komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 
 

Zdravotechnika dešťová kanalizace a retenční nádrž 

Odvodnění střech je gravitačním systémem - střešními vpustmi, svislým 

potrubím do svodného o minimálním spádu 1% v materiálovém provedení 

PVC KG. Dešťová voda bude z prostoru pro parkování automobilů 

retenována v rámci skladby zemního tělesa, v níž bude umístěno i drenážní 

potrubí svedené směrem k uliční vpusti a odváděna dále areálovou 

dešťovou kanalizací společně se srážkovými vodami ze střechy přes retenční 

nádrž do kanalizační přípojky. 
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Kanalizační přípojka je navržena jako dešťová a bude napojena do 

soukromé uliční stoky dešťové kanalizace přes revizní šachtu, která se 

nachází na pozemku investora. Potrubí bude ukládáno do otevřeného 

výkopu paženého pažením příložným. 

Kanalizační přípojka je navržena z BETONOVÉHO potrubí – DN 200 ve 

spádu 1,00 % celkové délky 2,15 m a je ukončena revizním šachtou Wavin – 

přítokem DN200 PVC KG a odtokem DN 200 BETON. Jedná se o typový 

výrobek, který bude osazen dle podélného profilu v soukromé části 

pozemku. Soukromá část kanalizačního svodného potrubí objektu je 

navržena z PVC KG DN 200. 

Na urovnané podloží bude uložen štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. Na 

vrstvě podkladního betonu, bude osazeno prefabrikované dno.  

Přípojka nekříží trasu žádné jiné veřejné sítě. 

1.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je komplexně řešeno v samostatné části 

projektové dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení. 

1.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 

730540 – Tepelná ochrana budov a tyto požadavky splňují. 

Ve všech skladbách konstrukcí tvořící obálku budovy, a to především u 

obvodových konstrukcí, zastřešení objektu, konstrukce ve styku se zeminou 

a výplně otvorů je sledováno dosažení doporučených hodnot U a dalších 

veličin dle ČSN 73 0540-2 (2011).  

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Pro stavbu budou využity tepelná čerpadla vzduch-voda. 

Ke stavbě byl vypracován Průkaz energetické náročnosti budovy a je 

součástí této projektové dokumentaci  

1.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Řešeno komplexně v samostatných částech projektové dokumentace. 

Denní osvětlení 

Stavba je dispozičně navržena tak, aby dětské třídy (herny) měly okna 

orientovaná na východ a na západ. Zároveň rozestup mezi jednotlivými 

dětskými třídami je volen takový, aby umožnil co největší průnik světelných 

paprsků. Stavba vyhovuje požadavkům na denní osvětlení a oslunění. 

Odpady 



37 

 

Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším 

odpadem. Podporováno bude třídění odpadů, pro odpady je vyhrazena 

samostatná místnost v části. 

Vliv stavby na okolí 

Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, 

hluk prašnost apod. a nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Ke zvýšení 

prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby. 

Na střeše objektu se nachází vzduchotechnické ventilátory, jednotka a 

tepelná čerpadla. Vzhledem ke stropní konstrukci z monolitického betonu 

nebudou tyto zařízení akusticky ovlivňovat vnitřní prostředí. Akusticky 

ovlivňovat nebudou ani prostředí vnější – především ve vztahu ke 

vzdálenosti ostatních objektů. Jelikož výběr dodavatele bude v rámci veřejné 

soutěže, není možné definovat konkrétní zařízení. Zhotovitel stavby má 

podle konkrétního výběru povinnost zkontrolovat akustické vlastnosti 

jednotlivých zařízení, a pokud by tyto zařízení měli, případně mohli 

ovlivňovat okolní prostředí je povinen je ohradit akustickou stěnou. 
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2.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Mateřská školka Praha Zličín 

Místo stavby:  

Adresa: Praha - Zličín, mezi ulicemi Strojírenská a Hevlínská 

Katastrální území:   Zličín (okres Hlavní město Praha); 793264 

Parcelní čísla pozemků: 450/1, 450/4, 451/1 

Druh stavby: stavba občanského vybavení 

Účel stavby:  mateřská školka 

Investor:  

Městská část Praha - Zličín 

Tylovická 207 

155 21 Praha 

Zpracovatel dokumentace: 

Atelier 99 s.r.o. 

Purkyňova 71/99 

612 00 Brno 

IČO: 02463245 

Zodpovědný projektant:  

Ing. Josef Pirochta, ČKAIT 1005716 - IP00 

2.2 Umístění staveniště 

Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích v zastavěném území, v 

severní části městské části Praha-Zličín V prostoru mezi ul. Strojírenská a 

Hevlínská, na pozemku p.č. 450/1 a 451/1, k.ú. Zličín. Vjezd a výjezd na 

staveniště bude zajištěn uzamykatelnou bránou z ulice Hevlínská. Na konci 

etapy bude zřízen vjezd z ulice Strojírenská na stávající účelovou komunikaci 

na pozemku investora pro autojeřáb. 

2.3 Definice tras 

Přeprava materiálu bude realizována ze dvou míst. Pro dopravu 

veškerého materiálu, kromě kameniva je navržena trasa A ze stavebnin 

DEK, (areál PHL) 5, Do Blatin 373/5, 155 21 Zličín. Prané říční kamenivo bude 

dopraveno po trase B z betonárky CEMEX Czech Republic, s.r.o., betonárna 

Stodůlky, K Hájům 946, 155 00 Praha 5- Stodůlky. Na konci etapy zastřešení 

se po trase A dopraví autojeřáb Tatra AD 20.2 z firmy Autojeřáby Baštur, Do 

Blatin – areál PHL, 155 21 Praha-Zličín. Odvoz odpadu ze stavby bude 

zajištěn nákladním automobilem Avia D120l s nosičem kontejnerů, po trase 

C na skládku společnosti KLIO, s.r.o., Dolňanská 400, 155 21 Praha 5 – Zličín. 
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Během jízdy se nepředpokládá komplikace a bezpečnostní opatření pro 

provoz. Vozidla nevyžadují povolení k nadrozměrné přepravě, bude 

účastníkem běžného silničního provozu.  

Podrobná specifikace vozidel je uvedena v kapitole 7. Návrh strojní 

sestavy 

2.3.1 Trasa A – Doprava materiálu 

Doprava potřebného materiálu pro etapu zastřešení bude zajištěna 

nákladním automobilem Iveco AS 260S42 s poloměrem otáčení 8,75m. 

Drobný spojovací materiál se během výstavby zajistí přepravou pomocí 

dodávky Ford Transit Van 330 MWB. 

Trasa dlouhá 1,7 km začíná ve stavebninách DEK, (areál PHL) 5, Do 

Blatin 373/5, 155 21 Zličín. Po výjezdu z areálu stavebnin řidič po 130 m 

odbočí vlevo (bod 1) a dále pokračuje 270 m až ke kruhovému objezdu (bod 

2). Zvolí první výjezd na ulici Na radosti, pokračuje 85 m na první křižovatku 

(bod 3), kde odbočí vpravo na ulici Hrozenkovská. Na konci ulice 

Hrozenkovská po 750 m odbočí vpravo na ulici Strojírenská (bod 4). Po 350 

m odbočí vpravo na ulici Hevlínská (bod 5), kde je po pravé straně vjezd na 

staveniště. Předpokládaná doba jízdy je 10 minut. 

 

Obr. 2 Mapa trasy A 
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2.3.1.1 Body zájmu na trase A 

Bod 1   Výjezd z areálu – poloměr zatáčení 23 m  

 

Obr. 3 Bod 1 trasa A 

Bod 2   Kruhový objezd – poloměr zatáčení 18 m 

 

Obr. 4 Bod 2 trasa B 

  



42 

 

 

Bod 3   Křižovatka – poloměr zatáčení 15,5 m 

 

Obr. 5 Bod 3 trasa A 

Bod 4   Odbočka vpravo – poloměr zatáčení 26 m 

 

Obr. 6 Bod 4 trasa A 
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Bod 5   Příjezd na staveniště – poloměr zatáčení 12,5 a 11 m 

 

Obr. 7 Bod 5 trasa A 

2.3.2 Trasa B – Doprava kameniva 

Dopravu zajištěna stejným nákladním automobilem Iveco jako v trase 

A. Trasa dlouhá 4,8 km začíná v betonárce CEMEX Czech Republic, s.r.o., 

betonárna Stodůlky, K Hájům 946, 155 00 Praha 5- Stodůlky. Řidič po 230 m 

odbočí vlevo na ulici K Hájům (bod 1) a pokračuje 350 m k nájezdu na ulici 

Bavorská, odbočí doprava (bod 2). Na ulici Bavorská se nachází podjezd 

(bod 3) s omezením 4,3 m, navržený automobil s výškou 3 m vyhoví. Po 900 

m na světelné křižovatce řidič odbočí vpravo na ulici Jeremiášova (bod 4). 

Pokračuje 950 m ke křižovatce, kde odbočí vlevo směrem na Zličín, na ulici 

Plzeňská (bod 5). Po 900 m na kruhovém objezdu zvolí druhý výjezd na ulici 

Na radosti (bod 6), pokračuje 85 m na křižovatku, kde odbočí vpravo na ulici 

Hrozenkovská (bod 7). Na konci ulice Hrozenkovská po 750 m odbočí vpravo 

na ulici Strojírenská (bod 8). Po 350 m odbočí vpravo na ulici Hevlínská (bod 

9), kde je po pravé straně vjezd na staveniště. Předpokládaná doba jízdy je 

15 minut. 
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Obr. 8 Mapa trasa B 

2.3.2.1 Body zájmu na trase B  

Bod 1   Odbočka vlevo – poloměr zatáčení 23 m 

 
Obr. 9 Bod 1 trasa B 

Bod 2   Nájezd – poloměr zatáčení 30 m 

 
Obr. 10 Bod 2 trasa B 
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Bod 3   Podjezd – omezení 4,3 m, vyhovuje 

 
Obr. 11 Bod 3 trasa B 

Bod 4   Křižovatka – poloměr zatáčení 28 m 

 
Obr. 12 Bod 4 trasa B 

Bod 5  Křižovatka – poloměr zatáčení 13, 5 m 

 
Obr. 13 Bod 5 trasa B 
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Bod 6   Kruhový objezd - průjezd 

 
Obr. 14 Bod 6 trasa B 

Bod 7   Křižovatka – poloměr zatáčení 15,5 m 

 
Obr. 15 Bod 7 trasa B 

Bod 8   Odbočka vpravo – poloměr zatáčení 26 m 

 
Obr. 16 Bod 8 trasa B 
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Bod 9   Příjezd na staveniště – poloměr zatáčení 12,5 a 11 m 

Viz. Obrázek Trasa A, bod. 5  

2.3.3 Trasa C – Odvoz odpadu 

Odvoz odpadu ze stavby bude zajištěn nákladním automobilem Avia 

D120l s nosičem kontejnerů na skládku společnosti KLIO, s.r.o., Dolňanská 

400, 155 21 Praha 5 – Zličín. 

Trasa je dlouhá 500 m s jedním odbočením z ulice Dolňanská na ulici 

Strojírenská (bod 1) a odbočením ze Strojírenské na ulici Hevlínská u 

staveniště (bod 2). Předpokládaná doba jízdy je 2 minuty. 

 
Obr. 17 Mapa trasa C 

2.3.3.1 Body zájmu na trase C 

Bod 1   Odbočka vlevo – poloměr zatáčení 13 m vyhovuje 

 
Obr. 18 Bod 1 trasa C 
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Bod 2   Nájezd – poloměr zatáčení 12,5 a 11 m 

Viz. Obrázek Trasa A, bod. 5 

 

Výkres situace stavby se širšími vztahy dopravních tras je uveden v příloze 

bakalářské práce. P1 
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Položkový rozpočet s výkazem výměr byl vypracován v programu Build 

Power S. Příloha č. 4. Rozpočet pro zastřešení budovy. Pro přehlednost 

výpočtu výkazu výměr slouží schéma rozdělení ploch střechy. 
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4.1 Obecné informace 

4.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Mateřská školka Praha Zličín 

Místo stavby:  

Adresa: Praha - Zličín, mezi ulicemi Strojírenská a 

Hevlínská 

Katastrální území:  Zličín (okres Hlavní město Praha); 793264 

Parcelní čísla pozemků: 450/1, 450/4, 451/1 

Druh stavby: stavba občanského vybavení 

Účel stavby:  mateřská školka 

Investor:  

Městská část Praha - Zličín 

Tylovická 207 

155 21 Praha 

Zpracovatel dokumentace: 

Atelier 99 s.r.o. 

Purkyňova 71/99 

612 00 Brno 

IČO: 02463245 

Zodpovědný projektant:  

Ing. Josef Pirochta, ČKAIT 1005716 - IP00 

4.1.2 Obecné informace o stavbě 

Zastavěná plocha: 1470 m2 

Obestavěný prostor:  6602 m3 

Užitná plocha:  1276 m2 

Počet funkčních jednotek:  4 dětské třídy, 28 dětí 

 

Účelem stavby je novostavba mateřské školky s celkovou kapacitou čtyř 

tříd pro max. 24 dětí včetně kompletního technického zabezpečení a 

provozování mateřského centra. Stavba je navržena jako jednopodlažní, 

nepodsklepená s plochými střechami. Stavba je řešena ve dvou výškových 

úrovních – vyšší hmotu tvoří jednotlivé dětské třídy a prostor mateřského 

centra se spolkovou místností, nižší hmotu potom tvoří blok obslužných a 

ostatních prostor. Jednotlivé části jsou vzájemně propojené centrální 

chodbou, navazující na hlavní vstupy do objektu. Celkové půdorysné 

rozměry objektu nepravidelného půdorysu 58,00 x 46,28 m, výška objektu 

5,03 m. 
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Objekt bude založen standardním způsobem na základových pasech. 

Vzhledem k tomu, že je objekt jednopodlažní a nepodsklepený zemní práce 

budou v minimálním rozsahu, pouze pro potřeby vykopání základových rýh. 

Další zemní práce budou pro potřeby inženýrských sítí a zpevněných ploch 

Veškeré obvodové konstrukce budou zděné z keramických tvárnic s 

kontaktním zateplovacím systémem. Vnitřní nosné i nenosné stěny budou 

také zděné z keramických tvárnic. Materiálově bude fasáda provedena 

standardním kontaktním zateplovacím systémem. Jednotlivé hmoty budou 

kromě výškového oddělení odděleny také provedením finální omítky – u 

vyšších hmot je navržena omítka s hřebenovitou nebo kartáčovitou 

strukturou. 

4.1.3 Obecné informace o procesu 

Střecha objektu je plochá jednoplášťová, s klasickým pořadím vrstev a 

hydroizolací z PVC nad tepelnou izolací. Střecha má obvodovou atiku a 

hydroizolace je spádována v min. 2 % sklonu do vnitřních střešních vtoků. 

Všechny vtoky jsou elektricky vyhřívané proti zamrznutí. 

V řešené technologické etapě zastřešení, je vypracován technologický 

předpis na provádění ploché jednoplášťové střechy. Na nosnou konstrukci a 

na atiku bude proveden penetrační asfaltový nátěr. Pojistná hydroizolace je 

tvořena plošně natavenými asfaltovými pásy Glastek 40 Special mineral, 

které jsou vytaženy na atiku. Tepelnou izolaci tvoří desky EPS 150 tl. 80 mm, 

volně položeny ve dvou vrstvách. Spádová vrstva je tvořena spádovými klíny 

z polystyrenu EPS 150. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena asfaltovými 

pásy fólie z PVC-P DEKPLAN 76 se skleněnou výztužnou vložkou. Folie bude 

vytažena až na vodorovnou část atiky, kde se přitaví na závětrnou lištu. Folie 

bude v ploše kotvená. Mezi folii PVC se musí položit separační vrstva 

z geotextílie. Na závěr bude provede proveden stabilizační násyp z 

kameniva tl. 100 mm.  

Atika bude oproti projektové dokumentaci, spádovaná laťemi.  

 

4.2 Připravenost a převzetí pracoviště  

4.2.1 Připravenost staveniště  

V době výstavby bude staveniště oploceno neprůhledným plotem výšky 

2 m z důvodu zamezení přístupu neoprávněných osob a v rámci zajištění 

ochrany zdraví a majetku. Vjezd a výjezd na staveniště bude zajištěn 

uzamykatelnou bránou z ulice Hevlínská. Pro vjezd a výjezd autojeřábu 

bude na konci etapy zastřešení zřízena brána z ulice Strojírenská na 

účelovou komunikaci na pozemku investora. Pro pěší je zřízena branka. U 
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vjezdu na stavbu se nachází buňka stavbyvedoucího a buňka mistra. Vedle 

se nacházejí buňky se šatnami zaměstnanců a hygienická zařízení. Na 

zpevněné ploše určené pro skládku materiálu se nachází skladovací 

kontejner. Pro stavební odpad bude umístěn valníkový kontejner a pro 

tříděný odpad plastové kontejnery. U objektu je zřízen stavební výtah v 

blízkosti skládky materiálu. Staveništní komunikace a zpevněné plochy jsou 

tvořeny hutněným kamenivem frakce 16/32 mm tl. 150mm. 

Na staveništi jsou vybudována odběrná místa pro vodu, elektřinu a 

přípojka kanalizace. Před započetím etapy bude zapsán stav vodoměru a 

elektroměru. Vodovodní přípojka je napojena na stávající vodovodní řád v 

nově zřízené vodoměrné šachtě u západní hranice pozemku. Staveništní 

vodovod je veden pod povrchem. Vodovodní dočasné potrubí bude 

přivedeno a napojeno na stavební buňky s hygienickým zařízením. 

Kanalizační přípojka je napojena do stoky v místě revizní šachty u východní 

hranice pozemku a je vedena pod povrchem. Na kanalizaci je napojena 

buňka s hygienickým zařízením. Elektrická přípojka je vedena kabelem z 

přípojkové skříně na západní straně pozemku. Na přípojku elektřiny je 

napojen hlavní staveništní rozvaděč, ze kterého vede přípojka do stavebních 

buněk, stavebního výtahu a míst s potřebou elektrické energie.  

4.2.2 Připravenost pracoviště  

Před zhotovením etapy zastřešení bude dokončena železobetonová 

nosná část střešního pláště (stropní konstrukce nad 1.NP) a vyzděná atika. 

Železobeton musí být dostatečně vyzrálý. Dle projektové dokumentace 

budou hotové otvory pro umístění střešních vpustí, světlovodů a dalších 

prostupů. Na střešní konstrukci je nainstalován certifikovaný záchytný 

systém. Povrch stropní desky musí být hladký, bez výstupků, které by mohli 

poškodit budoucí parozábranu. Odpadní kanalizace a veškeré prostupy 

střešní konstrukcí musí být dokončeny.  

4.2.3 Převzetí pracoviště  

Před převzetím pracoviště bude provedena výstupní kontrola 

předešlých prací, za účasti stavbyvedoucího, technického dozoru investora a 

zástupce izolatérské firmy.  

Jako první bude provedena kontrola rovinnosti betonové stropní 

konstrukce. Max odchylka je ± 5mm na 2m lati. Povrch musí být zbavený 

nečistot a ostrých hran. Pomocí tvrdoměru bude kontrolovaná únosnost 

betonové konstrukce, která musí dosahovat minimálně 70% hodnoty 

výsledné únosnosti. Dle projektové dokumentace se zkontroluje poloha a 

správnost provedení otvorů a prostupů ve stropní konstrukci.  
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Součástí předání pracoviště je odevzdání kompletní dokumentace a 

zápis do stavebního deníku s uvedením případných odchylek od projektové 

dokumentace. Vystaví se protokol o předání pracoviště, kde bude kromě 

základních údajů uvedeny jména odpovědných vedoucích osob, seznámení 

se s riziky pracoviště a seznámení se bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 

pracovišti. 

4.3 Materiály, doprava a skladování 

4.3.1 Výpis materiálu 

Tab. 2 Výpis hlavního materiálu souvrství střechy 

Výpis materiálu 

Materiál Množství 
Velikost 
/balení 

Počet 

rolí/balení 

Počet na 
Paletě [ks] 

Počet 
palet 

Izolace proti vodě  

Asfaltová penetrace 
DEKPRIMER 

1 865m2 
559,5 kg 

25 kg 23 bal. - - 

Asfaltový pás GLASTEK 
40 SPECIAL MINERAL 

1695 m2 
1x7,5m 
(7,5 m2) 226 rolí 20 

11 pal.+6 
rolí 

fólie z PVC-P DEKPLAN 
76 

1965,4 m2 
1,6x15 m 
(24 m2) 82 15 

5 pal+7 
rolí 

Geotextílie 

Filtek 300 g/m2 1 965,3 m2 
2x50 m 

(100 m2) 20 - - 

Filtek 500 g/m2 1 489,1 m2 
2x50 m 

(100 m2) 15 - - 

Tepelné izolace 

Isover EPS 150, tl.80mm 2 510 m2 
1000x500 mm 

bal. 3 m2 837 bal. - - 

Isover EPS 100, 
tl.100mm 

340,8 m2 
1000x500 mm 

bal. 2,5 m2   137 bal. - - 

Spádové deskyEPS 150, 
40/60mm 

1 255 m2 
1000x1000 mm 

bal. 2m2 628 bal. - - 

XPS Styrodur 3035 CS 340 m2 
1265 x 615mm 

bal. 3,75 m2 91 bal. 45 2 pal 

Tesařské prvky 

Osb desky tl. 25 mm 215 m2 
2500x625mm 
1ks – 1,56m2 138 desek 28 5 pal 

Lať střešní 40x60 mm 1,79 m3 4 m 186 ks - - 

Ostatní materiál 

Říční kamenivo 16/32 125,6 m3 
1000 kg 
1,4 t/m3 176 pytlů   

Závětrná lišta VIPLANYL 357 m 2 m 179 ks - - 
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Stěnová lišta VIPLANYL 60 m 2 m 30 ks - - 

Rohová lišta, vnitřní 
VIPLANYL 

338 m 2 m 169 ks - - 

Rohová lišta, vnější 
VIPLANYL 

338 m 2 m 169 ks   

Nástavec s PVC manž. 
TWN v500 PVCXL 

13 ks - - - - 

Vpust střešní svislá s 
asf. manžetou TW 160 

BIT S 
13 ks - - - - 

Světlovod Lightway 
Crystal DN 400 

4 ks - - - - 

Světlovod Lightway 
Crystal DN 800 

4 ks - - - - 

PU lepidlo Thermo 
Kleber ROOF 

340,8 m2 15 m2 23 bal. - - 

Kotva FBS-R-
6,3x260+talířová 

podložka ECOTEK 50 
1965,4 m2 3ks/m2 

655 ks 

7 bal. 
- - 

 

4.3.2 Doprava 

4.3.2.1 Primární doprava 

Veškerý materiál potřebný pro realizaci pláště ploché střechy bude na 

staveniště dopraven ze stavebnin DEK, (areál PHL) 5, Do Blatin 373/5, 155 21 

Zličín, nákladním automobilem Iveco AS 260S42 s valníkem a hydraulickou 

rukou. Nářadí a drobný materiál se během výstavby zajistí přepravou 

pomocí dodávky Ford Transit Van 330 MWB. Prané říční kamenivo bude 

dopraveno z betonárky CEMEX Czech Republic, s.r.o., betonárna Stodůlky, K 

Hájům 946, 155 00 Praha 5- Stodůlky. Pro odvoz odpadu bude sloužit 

automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů. 
 

4.3.2.2 Sekundární doprava 

Materiál bude složen z valníku na skládku pomocí hydraulické ruky, 

která je součástí soupravy. Vertikální doprava osob a materiálu bude 

zajištěna prostřednictvím stavebního výtahu Geda 500 Z/ZP. Menší 

materiály a nářadí budou po staveništi dopravovány pomocí koleček, nebo 

ručním přenášením. Násyp kameniva bude zajištěn autojeřábem Tatra AD 

20.2, který nad střešní plášť vyzvedne pytle big-bag. 

Pozn. podrobnější specifikace je uvedena v kapitole 7 Návrh strojní 

sestavy. 
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4.3.3 Skladování 

Veškerý materiál musí být skladován v souladu s požadavky výrobce 

konkrétního materiálu. Materiál na paletách bude skladován na zpevněné, 

odvodněné ploše S1 v severní části staveniště. Plocha skládky je určena ve 

výkresu zařízení staveniště Příloha P.3. Drobný materiál, nástroje a nářadí 

budou skladovány v uzamykatelné buňce. Před převzetím materiálu na 

skládku dochází k jeho kontrole množství i kvality. Převzetí provádí 

stavbyvedoucí nebo jím pověřená osobo a provede kontrolu dle dodacího 

listu a objednávky. Materiál nesmí být při ukládání na skládku ani na skládce 

znehodnocen, poškozen nebo jiným způsobem snížena jeho kvalita. 

Průběžně kontrolujeme, zda je uskladnění provedeno dle podmínek 

uvedených v technických listech výrobce. 

 Asfaltové pásy  

Budou skladovány v originálním balení na paletách ve svislé poloze na 

skládce S1. Palety se nesmí klást na sebe, budou ukládány v jedné vrstvě. 

Pokud bude originální balení otevřeno, je nutno zajistit uložení materiálu ve 

svislé poloze, a to na paletu nebo jiný rovný podklad. Materiál musí být 

chráněn proti dlouhodobému působení povětrnostních podmínek a UV 

záření. 

 Geotextilie  

Je dodávána v rolích balených v ochranné matné fólii. Musí být 

skladovány v suchu ve skladovacím kontejneru, bez vystavení nadměrnému 

UV záření. Role je možné stohovat max. v pěti vrstvách naležato nebo v 

jedné vrstvě nastojato. 

 Tepelná izolace EPS 

Tepelné izolace vzhledem k velkému objemu bude dodávaná postupně 

dle spotřeby při pokládce a bude krátkodobě skladovaná v ochranné fólii na 

zpevněné, odvodněné ploše S1 v severní části staveniště. Materiál bude 

zpracován po dovozu na stavbu. Při delším skladování bude vyhrazen 

skladovací prostor v přízemní části řešeného objektu. Dílce musí být 

skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním podmínkám a 

přímému UV záření a nesmí ležet přímo na zemi. Teplota skladování nesmí 

přesáhnout 35°C. Dílce budou na skládce zakryty plachtou a přitíženy. 

Spádové polystyrenové klíny budou na skládce uloženy vodorovně na 

paletách, přitíženy a přikryty plachtou, aby bylo zabráněno jejich navlhnutí a 

dlouhodobému vystavení UV záření. Při delším skladování na přímém slunci 

může dojít ke stárnutí povrchu. Nesmí se skladovat ani pod tmavými nebo 

průhlednými foliemi, které by mohly způsobit zahřívání desek. Vhodné pro 

přikrytí jsou světlé plastové folie.  

 

 



58 

 

 Folie mPVC 

Role mPVC musí být skladovány v původním balení na paletách, ve 

vodorovné pozici, suchu a teplota vzduchu nesmí přesahovat 30°C. Na 

skládce S1 budou chráněny zatíženou plachtou, která chrání role proti 

nepříznivým povětrnostním podmínkám a přímému UV záření. 

 Dřevěné prvky 

OSB desky a střešní latě budou uloženy ve vodorovné poloze na 

paletách, nebo dřevěných podkladcích a zakryty vodotěsnou, prodyšnou 

plachtou. 

 Kamenivo  

Dodáváno v pytlích big-bag v termínu násypu na střešní plášť. Pytle se 

složí z valníku hydraulickou rukou na místo určené výkresem, do pozice 

autojeřábu. 

 Ostatní materiál  

Prvky střešních vpustí, světlíků, poplastované profily (podélně na rovné 

podložce), penetrační nátěr a spojovací materiál bude skladován 

v uzamykatelném kontejneru v původních obalech. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Práce se budou provádět při vhodných klimatických podmínkách, 

v případě silného deště dojde přerušení činnosti. Sněžení, námrazy a 

teplota pod -10 °C se vzhledem k termínu řešené etapy nepředpokládá. Při 

práci na plošinách a žebřících nad 5 m výšky práce je maximální rychlost 

větru 8 m/s, v ostatních případech maximální rychlost větru pro provádění 

prací je 11 m/s. K přerušení prací dojde i při špatné viditelnosti, pokud bude 

dohlednost v místě práce menší než 30 m. 

Před započetím práce budou zaměstnanci seznámeni s BOZP a řádně 

proškoleni. Všechna proškolení musí být stvrzeny podpisy. Pracovníci mají 

povinnost používat ochranné pomůcky, především vestu a přilbu. U 

pracovní činnosti vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto 

oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným 

dokumentem opravňujícím vykonávat danou činnost. 

Pracovní doba je určená od 8:00 do 16:00 hodin  

4.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Jednotlivé vrstvy střešního pláště pokládáme na suchý povrch zbavený 

nečistot. Nosná, podkladní betonová deska musí splňovat požadovanou 

pevnost a vlhkost v konstrukci nepřekročí 5 %. Povrch musí být soudržný, 

očištěný, suchý, bez ostrých výstupků, bez ostrých hran a bez prohlubní.  
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Odchylka rovinnosti podkladu je ± 5 mm na 2m lati. Maximální hloubka 

ostrých prohlubní je 3 mm, max. výška ostrého hrotu je 1,5 mm. Asfaltový 

penetrační nátěr se provádí při teplotách 5 – 35 °C. Práce s asfaltovými pásy 

je vhodné provádět při teplotách vyšších než +5°C, maximálně však +25°C 

ve stínu. Hydroizolační pásy z měkčeného PVC je vhodné zpracovat při 

teplotách vyšších než +5°C, maximálně však +40°C. 

Při realizaci vrstev se pracovníci pochybují v čisté obuvi a nesmí dojít 

k mechanickému poškození podkladních vrstev. Izolatéři mohou na 

položené hydroizolační fólie vstupovat pouze v obuvi s měkkou podešví, 

která vylučuje mechanické poškození fólie. 

4.5 Personální obsazení 

4.5.1 Popis jednotlivých profesí 

Na provádění stavebních a montážních prací celé stavby dohlíží 

stavbyvedoucí. V řešené etapě zastřešení pověří mistra, vedoucího pracovní 

čety. 

Mistr 1x 

Práce – organizace pracovníků, kontrola správnosti provádění dle PD, TP 

Vzdělání – střední odborné s maturitou stavebního směru, praxe ve 

stavebnictví 

Izolatér 5x 

Práce – pokládání, svařování, kotvení jednotlivých vrstev, opracování detailů 

Vzdělaní, kvalifikace – střední odborné s výučním listem v oboru, školení 

k provádění hydroizolací a tepelných izolací 

Tesař 2x 

Práce – laťování a spádování atiky OSB deskami 

Vzdělaní, kvalifikace – střední odborné s výučním listem v oboru 

Klempíř 2x 

Práce – oplechování atiky, detaily 

Vzdělaní, kvalifikace – střední odborné s výučním listem v oboru, certifikát 

pro práci s poplastovaným plechem 

Pomocný dělník 3x 

Práce – asistence, příprava materiálu 

Vzdělaní, kvalifikace – střední odborné s výučním listem 

Řidič nákladního automobilu 1x 

Práce – doprava materiálu na staveniště 

Vzdělaní, kvalifikace – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz 

Jeřábník 1x 

Práce – obsluha jeřábu 
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Vzdělaní, kvalifikace – jeřábnický průkaz třídy pro mobilní jeřáby 

 

Řidič nákladního automobilu 

Práce – doprava materiálu na staveniště 

Vzdělaní, kvalifikace – řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz 

Jeřábník 

Práce – obsluha jeřábu 

Vzdělaní, kvalifikace – jeřábnický průkaz třídy pro mobilní jeřáby 

4.6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

4.6.1 Stroje 

 Nákladní automobil Iveco AS 260S42 s hydraulickou rukou 

 Užitkový vůz Ford Transit Van 330 MWB 

 Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 

 Autojeřáb Tatra AD 20.2 

 Avia D120l 

Technické parametry strojů jsou uvedeny v kapitole 7 Návrh strojní sestavy 

 

4.6.2 Nářadí 

Elektrické  

 Svařovací automat Leister Varimat V2 

 Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 

 Kotoučová pila Narex EPK 16 D 

 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 

Ruční 

 Izolatérský plynový hořák+ LPG láhev 

 Rozvíječ rolí 

 Malířský váleček na nanesení penetračního nátěru 

 Pistole na PU pěnu 

 Nůžky na plech 

 Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 

 Špachtle se zakulacenými hranami  

 Mosazný přítlačný váleček na detaily 

 Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
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 Ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 

 Metr 

 Vodováha s měřičem sklon 

 Prodlužovací kabel 

 

Technické parametry nářadí jsou uvedeny v kapitole 7 Návrh strojní 

sestavy. 

Osobní ochranné pomůcky 

 Pracovní oděv 

 Bezpečnostní zachycovací postroj pro práci na výškách 

 Pracovní obuv  

 Pracovní obuv s hladkou podrážkou 

 Ochranná přilba 

 Reflexní vesta, příp. bunda 

 Pracovní rukavice 

 Ochranné brýle 

4.7 Pracovní postup 

4.7.1 Podklad 

Práce zahájíme kontrolou a přípravou povrchu před nanesením první vrstvy 

skladby (penetrační nátěr). Podklad musí být čistý, soudržný, bez hran a 

ostrých výstupků zejména u hotových prostupujících konstrukcí. Bude 

provedeno očištění povrchu od prachu a dalších nečistot.  Následuje 

kontrola rovinatosti podkladu pomocí 2m laťe. Maximální odchylka nesmí 

být větší jak ± 5 mm. V případě Pomocí vlhkoměru bude změřena vlhkost 

stropní konstrukce. Vlhkost v konstrukci nesmí být vyšší než 6 %.  

4.7.2 Asfaltový penetrační nátěr 

Na připravený podklad stropní desky a boky atiky nanášíme za studena 

zpracovatelnou asfaltovou emulzi DEKPRIMER (penetrační nátěr). Před 

aplikací musíme penetrační nátěr promíchat v plastové nádobě 25 l. 

Nanášení penetrace provádíme rovnoměrně válečkem, za suchého počasí 

při minimální teplotě +5°C. Spotřeba materiálu je 0,3 kg/m2. Doba 

zasychání je 1 – 3 hodiny v závislosti na klimatických podmínkách. 

Penetrační nátěr bude nanesen postupně na celou plochu střešní 

konstrukce a na celou výšku atiky. 
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4.7.3 Osazení střešních vpusti 

Střešních vpustí TOPWET se osazují přírubou do předem připravených 

otvorů stropní konstrukce. Je vhodné beton opracovat tak, aby byla 

okrajová příruba nástavce zapuštěna. Nástavec musí být minimálně o 5 mm 

níže než navazující povrch podkladní vrstvy. 

Před vlastním osazením vpusti na odpadního potrubí se do kruhové 

drážky vpusti vloží pryžový těsnící kroužek a spodní okraj natřeme kluzným 

prostředkem. Prostor mezi stropní konstrukcí o tělem vpusti se vyplní 

montážní polyuretanovou pěnou. Poté se mechanicky připevní pomocí 

kotevních šroubů k nosné konstrukci. Vpusť je opatřen bitumenovou 

manžetou (modifikovaný asfaltový pás), která se nataví na penetrovaný 

podkladu. 

4.7.4 Montáž světlovodu 

Před vrstvou parozábrany zahájíme montáž světlovodů Lightway. 

Nejprve se umístí tubus do otvoru v konstrukci betonového stropu (bod D). 

Tubus obsahuje manžetu, pomocí které se naváří na asfaltový pás a 

systémovým prvkem zakotví do betonové konstrukce. Spoj a kotva se zajistí 

bitumenovým tmelem (bod C). Před prováděním vrstvy z tepelné izolace, se 

osadí střední část nazývaná „Blue performance“ dodávaná s extrudovaným 

polystyrenem na výšku vrstvy tepelné izolace. 

Jako poslední se před pokládkou hydroizolační vrstvy osadí skleněná 

kopule. Manžeta kopule se nejprve zakotví přes extrudovaný polystyren do 

stropní konstrukce (bod B). Manžeta je opatřena vlastním hydroizolačním 

pásem upevněným na kopuli (bod A), mezi který se nataví hydroizolace 

střechy z PVC. 

 
Obr. 19 Detail napojení světlovodu Lightway Crystal  
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4.7.5 Parozábrana 

Pojistná hydroizolační vrstva a parozábrana bude tvořena asfaltovými 

pásy Glastek 40 special mineral tl. 4 mm. Před pokládkou bude provedena 

kontrola stavu materiálu, zda nedošlo k poškození při skladování a 

manipulaci. Pásy natavíme celoplošně na penetrovanou plochu stropní 

konstrukce a boky atiky. Penetrovaný povrch musí být čistý a zaschlý. 

Teplota vzduchu by neměla klesnout pod 5°C. 

Všechny pásy se kladou jedním směrem. Pásy klademe s minimálním 

podélným přesahem 80 mm a 100 mm ve spoji čelním. Role se nejprve 

rozvine a nechá slehnout tak, aby došlo k uvolnění napětí vnesené do pásu 

navinutím, dopravou, skladováním apod. Poté dojde k umístění a srovnání 

do správné polohy. Pak se jedna polovina svine směrem do středu a 

postupně se nataví. Postup se opakuje při natavení druhé poloviny role. 

Izolatér používá při natavovaní rozbalovač rolí a ruční hořák. Teplota nesmí 

přesáhnout hodnotu 190 °C, při které dochází k degradaci pásu. Nahřátí 

krycí vrstvy SBS modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom co 

nejkratší.  

Spoje budou svařeny až po celoplošném natavení k podkladu, proto je 

nutné nechat horní přesah pásu nenatavený. Přesahy pásů se svaří pomocí 

menšího hořáku a budou zaválečkovány, případně zašpachtlovány. 

Vizuálním znakem dobře provedeného spoje je pravidelný pruh vyteklého 

asfaltu. 

U vpusti se pomocí horkovzdušné pistole nahřeje hydroizolační límec a 

parozábrana se poté k této vrstvě přitlačí. Minimální přesah je 120 mm. 

Bude provedena zkouška na vniknutí špachtle. 

4.7.5.1 Opracování detailů 

Svislý pás – atika 

Natavení pásů na svislé plochy provádí minimálně dva izolatéři. U atiky 

se pás z vodorovné plochy vytáhne min 150 mm na svislou konstrukci atiky. 

Pásy na svislé plochy se osadí na požadovanou výšku atiky, včetně spodního 

přesahu. Dojde k natavení spodního přesahu menším hořákem. Poté se pás 

sroluje. Pás se rovnoměrně rozvíjí a natavuje směrem ke zhlaví atiky. 

Prostupující konstrukce 

Nutné je také připojení parozábrany na všechny prostupující 

konstrukce, jako jsou prvky pro montáž VZT jednotek, větrací potrubí a 

bezpečnostní prvky záchytného systému. 

Postup: 

a) Asfaltový pás se ukončí 10 cm za prostupem, nařízne se v ose 

prostupu, vyřízne se otvor pro prostup a nataví se k podkladu. Postup 

se opakuje pro pás z druhé strany. Překrytí pásů 10 cm.  
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Obr. 20 Schéma překrytí pásu u prostupu 

b)  Poté se udělají tzv. kalhotky, které se nataví na svislou i vodorovnou 

část. Svislá část se stáhne po dobu natavení ocelovou objímkou a 

spodek se zahladí špachtlí ze zbytku natavené směsi.  

 

Obr. 21 Schéma nataveí na prostup 

c) Z pásu se vyřízne mezikruží široké min 30 cm, které se nasune na 

prostupující konstrukci a celoplošně nataví na vodorovnou plochu. 

 

Montáž hydroizolace v rozích 

Pro opracování rohů (vnějších/vnitřních) se použijí předem na stavbě 

zhotovené tvarovky z asfaltového pásu.  

Postup:  

a) Do rohu se přivaří tvarovka (obr.). Přivaří se na svislé a vodorovné 

části detailu. 
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Obr. 22 Rohová tvarovka 1 

b) Na první tvarovku se nataví 2. tvarovka shora (obr….), překrytí v ploše 

je 80 mm a překrytí shora je min. 30mm 

 
Obr. 23 Koutová tvarovka 2 

c) Z každé strany se na celý detail navaří krycí pásy, tvarovka( obr…..) 

Pozn. Při provádění na stěnu jsou jednotlivé přířezy zkráceny o část „koruna 

atiky“ 

 
Obr. 24 Koutová tvarovka 3 

 



66 

 

4.7.6 Obložení atiky 

V řešené etapě zastřešení bude vnitřní strana atiky obložena 

polystyrenovými dílci EPS 100 tl.100 mm. Bude zateplena celá výška atiky 

1000 mm. Přilepení desky je pomocí polyuretanového lepidla. 

 

Obr. 25 Lepení EPS na PU pěnu  

 

4.7.7 Spádování atiky 

Spád bude dle projektové dokumentace 5 %. Nejprve se pomocí 

kotevních šroubů FFS 7,5x112 TX30 připevní na horní líc atiky 2 střešní latě 

(40x60mm) v osové vzdálenosti 200 mm. Vnitřní lať bude uložena na šířku, 

vnější na výšku. Tím bude zajištěn potřebný spád atiky. Prostor mezi latěmi 

se vyplnění XPS tepelnou izolací, která bude seříznuta do požadovaného 

sklonu. OSB desky tl. 25 mm se nařezají kotoučovou pilou na šířku atiky 

600mm a připevní se vrutem 3,5x35 do latí Maximální rozteč vrutů je 500 

mm. 

4.7.8 Pokládka tepelné izolace 

Po provedení parotěsnící vrstvy, následuje pokládka tepelně izolačních 

desek EPS 150 ve 3 vrstvách.  

Na hladký, čistý povrch asfaltových pásů se položí spodní vrstva izolace 

tl. 80 mm. Desky klademe volně, těsně na sraz a na vazbu. Na spodní vrstvu 

se provede pokládka druhé vrstvy o stejné tloušťce. Vrstvy se musí 

překrývat o polovinu desky v podélném i v příčném směru. U prostupujících 

konstrukcí se do polystyrenu vyřízne otvor a následně se usadí. V místě 

střešního vtoku se vytvoří kruhové otvory o poloměru nástavce. V 

posledním kroku se provede pokládka spádových klínů dle kladečského 

plánu od dodavatele izolace. Kotvení tepelné izolace probíhá při kotvení 
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vrchní hydroizolační vrstvy. V případě potřeby se desky řežou pomocí ruční 

pily. Poškozená místa, nebo mezery je nutno vyspravit PUR pěnou. 

Při pokládce nesmí být izolace vystavena dešti a dlouhodobé vlhkosti a 

slunečnímu záření. Při přerušení musí dojít k zakrytí zatíženou plachtou. 

4.7.9 Separační vrstva  

Separační vrstva mezi tepelnou izolaci z EPS a pásy hydroizolace je tvořena 

geotextílií Filtek 300 g/m2. Pásy ochranné textilie se na podklad kladou 

volně v jednom směru, se vzájemnými podélnými a příčnými přesahy 

minimální šířky 150 mm. V přesazích se jednotlivé pásy spojí bodově 

horkým vzduchem a stlačením. Textilie se pokládá v celé ploše a na svislé 

konstrukce vystupující nad rovinu střechy. Na atice se vrstva ukončí až na 

její vodorovné části. Při silném větru je nutné volně loženou textilii dočasně 

zatížit. 

4.7.10 Poplastované plechy 

Po uložení textilie následuje montáž poplastované rohové lišty Viplanyl 

na vnitřní a vnější kout atiky po celém vnitřním obvodu střechy. Jednotlivé 

plechy mají délku 2 m a podle potřeby zkracujeme nůžky na plech. Profily se 

pokládají s dilatační mezerou šířky 3 - 5 mm. Mezery jsou přelepeny textilní 

páskou a přivařeny fólií. 

Lišty ve spodní části atiky je nutné kotvit až po položení folie PVC na 

vodorovné ploše. Kotvíme pomocí natloukacích hmoždinek ejotherm NT U 

150 průměru 6mm po vzdálenosti 150mm až do únosné části cihelných 

bloků. Na horním rohu atiky kotvíme lišty vrutem 4,0x30 v osové vzdálenosti 

160 mm do dřevotřísky. 

Stejný způsobem kotvíme závětrnou lištu na vnějším okraji atiky vruty 

4,0x30 ve 2 řadách navzájem posunutých po osové vzdálenosti 200 mm. Na 

spodní stranu poplastovaného profilu nalepíme těsnící pásku z lehčeného 

PE, zabráníme tak pozdějšímu vniknutí vlhkosti do střešní konstrukce. 

Na středové atiky, do výšky vytažení geotextílie a po montáži folie PVC 

se připevní stěnová lišta Viplanyl. Postup stejný jako u montáže lišty rohové. 

Kotvíme pomocí natloukacích hmoždinek ejotherm NT U 225 průměru 6mm 

po vzdálenosti 150mm. 

4.7.11 Osazení střešních vpustí (nástavec) 

Před vrstvou hydroizolace z PVC se do již zabudovaných vpustí osazuje 

vrchní části střešních vpustí TOPWET, nástavec na délku tepelné izolace s 

manžetou z mPVC folie pro napojení na hydroizolační vrstvu. Postup 

montáže stejný jako při osazení na vrstvu parozábrany. Střešní vpusti se v 
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místě příruby přikotví k nosné konstrukci pomocí střešních hmoždinek. . 

Zapuštění nástavce vpusti musí být kolem okolní plochy min. 5-10 mm  

Po natavení manžet se na vtoky připevní ochranný koš. 

 

Obr. 26 Detail střešní vpusti a nástavce 

4.7.12 Hydroizolační vrstva 

Souhrnný sled pokládky fólie PVC: 

• kladení hydroizolační fólie DEKPLAN 

• kotvení fólie k podkladu 

• spojování přesahů hydroizolační fólie 

• opracování svislých konstrukcí 

• provedení detailů a prostupů 

• ošetření spojů pojistnou zálivkovou hmotou 

• ukončení povlakové krytiny na vystupujících konstrukcích trvale 

pružným PU tmelem 

Hlavní hydroizolační vrstva je navržena z PVC fólie DEKPLAN 76 tl.1,5 mm 

určená k mechanickému kotvení na podklad zcela pokrytý ochrannou 

textilií.  

Role fólii se rozvine světle šedou barvou nahoru v místě zabudování a nechá 

se několik minut volně ležet z důvodu dotvarování. Pokládku začínáme od 

okrajů střechy tak, aby bylo zamezeno případnému zatečení vody do 

skladby střechy. Jednotlivé pruhy fólií se pokládají na vazbu, posun čelních 

spojů by měl být nejméně 200 mm. Fólie se pokládá s přesahy 100 mm, 

podle potisku na okraji fólie (obr.27). V příčném směru se hydroizolace 
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pokládá s přesahem 100 mm. Délka pásů se dle potřeby upraví nožem nebo 

nůžkami, pásy se nesmí trhat.  

 

Obr. 27 Mechanicky kotvený spoj hydroizolace 

Kotvení se provádí pomocí šroubu do betonu FBS-R-6,3 a talířové podložky 

EcoTek 50. Kotvící prvky se osazují v okrajích fóliových pásů a musí být 

umístěny min. 10mm od okraje pásu. Počet kotevních prvků je 3 ks/m2.  

Po mechanickém ukotvení fólie se provede svaření spojů jednotlivých pásů 

mezi sebou, svar musí mít v přesahu šířku minimálně 30 mm. Ke svaření v 

ploše se používá svářecí automat LEISTER VARIMAT. Teplota automatu se 

nastaví na 520 °C a rychlost pojezdu je 2 m/min. Tryska automatu se nasune 

mezi spojované fólie a automat se pouze vede. V místě křížení spojů se svar 

provádí ručním strojem . 

Při provádění detailů se používá ruční přístroj LEISTER TRIAC s tryskou 

širokou 20mm nebo 40 mm. Teplota pro svařování detailů se nastaví na 

360°C. Tryska se vede mezi přesahy fólie a nahřáté přesahy fólie se k sobě 

přitlačují válečkem ze silikonové pryže (obr. 28). 
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Obr. 28 Práce s horkovzdušným přístrojem a válečkem  

4.7.12.1 Opracování svislých konstrukcí 

Atika 

Folii u obvodu atiky ukončujeme poplastovanou rohovou lištou, kterou 

kotvíme spolu s folii. Na část atiky se používají přířezy pásů, které se 

nejdříve bodově přivaří k poplastované závětrné liště na koruně atiky. Folie 

se napne a pomocí válečku se přivaří v patě na rohovou lištu s přesahem 

min. 150 mm. Postupně se uvolní bodová fixace a provede se plošný svar na 

ukončovací profil. 

Pravoúhlé kouty 

Je nutné po opracování „kalhotkovým způsobem“, vždy dotěsnit 

koutovými tvarovkami nebo kolečky z folie. Prostorové tvarovky se k fólii 

přivařují pomocí horkého vzduchu celoplošně. Svary prostorových tvarovek 

musí být vždy ošetřeny pojistnou zálivkovou hmotou. 
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Obr. 29 Dotěsnění koutu tvarovkami  

Opracování kruhového prostupu 

Svislá část prostupů se obalí fólií do výše min. 150 mm a svaří se 

svislým svarem. Potom se připraví manžeta, ve které se vystřihne otvor o 

průměru 2/3 prostupu. Manžeta se nahřeje a navlékne na prostup. Po 

vychladnutí se přivaří k již položené hydroizolaci. Styk mezi manžetou a 

svislou částí prostupu se horkovzdušně svaří. Horní část fólie obepínající 

prostup se sevře ocelovým páskem a zatmelí PU tmelem. Hydroizolace v 

okolí prostupu musí být upevněna min. 3 kotvami. 

 

Obr. 30 Opracování prostupu 

4.7.13 Separační vrstva 

Separační vrstva mezi vrstvou kameniva a pásy hydroizolace PVC je tvořena 

geotextílií Filtek 500 g/m2. Postup stejný jako v bodě 4.4. Vytažení na svislé 

části do výška 100 mm. Ukončení na svislé části konstrukce se zajistí textilní 

páskou. 
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4.7.14 Násyp kameniva 

Na konci etapy zastřešení bude probíhat násyp praného kameniva 

frakce 16/32 mm. Tloušťka násypu je 100 mm. Kamenivo bude uloženo v 

pytlech big-bag o nosnosti 1 000 kg opatřených spodní výsypkou. Pytle 

budou vyzvednuty pomocí autojeřábu a výsyp bude proveden z výšky max. 

1 metr nad povrch střechy. Po výsypu je nutné kamenivo ihned ukládat po 

ploše střechy na požadovanou tloušťku. V místech, kam nedosáhne jeřáb, 

bude kamenivo rozvezeno ručně na stavebním kolečku. Kolečko bude jezdit 

po prknech, aby nedošlo k poškození střešního pláště. 

4.8 Kontrola kvality 

Podrobný kontrolní a zkušební plán řešen v kapitole č.8 Kvalitativní 

požadavky a jejich zajištění 

4.8.1 Vstupní kontrola 

Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí, případně mistr, za přítomnosti 

technického dozoru investora. O kontrolách bude proveden zápis do 

stavebního deníku. Kontroly proběhnou před začátkem stavebních prací 

dané etapy. 

1. Kontrola projektové dokumentace 

2. Kontrola připravenosti staveniště 

3. Kontrola připravenosti pracoviště 

4. Kontrola dodaného materiálu 

5. Kontrola skladování materiálu 

6. Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 

7. Kontrola pracovníků 

8. Kontrola podkladu 

 

4.8.2 Mezioperační kontrola 

Stavbyvedoucí a mistr budou provádět kontroly a zkoušky v průběhu 

výstavby. O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

9. Kontrola klimatických podmínek pro práci 

10. Kontrola penetračního nátěru pod asfaltový pás 

11. Kontrola provedení parozábrany 

12. Kontrola napojení nástavců vpustí 

13. Kontrola obložení atiky  



73 

 

14. Kontrola pokládky tepelné izolace EPS 

15. Kontrola chránění konstrukce před povětrnostními vlivy 

16. Kontrola separační vrstvy 

17. Kontrola napojení nástavců vpustí 

18. Kontrola montáže poplastovaných profilů 

19. Kontrola provedení hydroizolace 

4.8.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola bude provedena na hotové konstrukci stavbyvedoucím za 

přítomnosti technického dozoru investora. O kontrolách bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

20. Kontrola těsnosti 

21. Kontrola ochranné a stabilizační vrstvy 

22. Kontrola kompletní střešní konstrukce 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Pracovníci provádějící jednotlivé stavební procesy musí mít odbornou a 

zdravotní způsobilost opravňující je vykonávat tyto procesy. Před zahájením 

prací budou pracovníci povinně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do 

protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Dále je povinností 

pracovníků dodržování technologických a pracovních postupů, návodů, 

pravidel a pokynů, s nimiž byl v rámci školení seznámen. Rovněž je poviností 

používat ochranné pomůcky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví musí být dodržována na základě následujících 

předpisů: 

Nařízení vlády 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky. 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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4.10 Vliv provádění stavby na životní prostředí 

Průběh stavby budou respektovat platné legislativní procesy. Při 

realizaci zastřešení objektu je potřeba minimalizovat vliv stavební činnosti 

na životní prostředí. Může docházet ke zvýšené prašnosti, hlučnosti a 

znečištění komunikací. Používaná mechanizace musí být v dobrém 

technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě 

musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné 

automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 

očištěny. Při práci se stoji je nutné hlídat úniky provozních kapalin, 

popřípadě odstranit kontaminovanou zeminu.  

S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. 

a odpad bude zatřízen dle vyhlášky 93/2016 Sb., katalog odpadů. Na odpad 

budou přistaveny kontejnery na zpevněné ploše staveniště, u komunikace. 

Odpad bude odvážen na skládku. 

Tab. 3 Tabulka odpadů 

Výpis odpadů 

Zařazení dle katalogu Název odpadu Způsob likvidace 

17 03 01  Asfaltové pásy Uložení do kontejneru a odvoz na skládku 

17 03 01  Asfaltový nátěr Uložení do kontejneru a odvoz na skládku 

17 06 04  Izolační materiály 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 

skládku 

17 02 03  Geotextilie 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 

skládku 

17 05 04  Kamenivo 
Uložení do kontejneru na stavební suť a 

odvoz na skládku 

17 02 01  Dřevo Uložení do kontejneru a odvoz na skládku 

15 01 02  Plastové obaly 
Uložení do kontejneru na plasty a odvoz na 

skládku, recyklace 

15 01 01  Papírové obaly 
Uložení do kontejneru na papír a odvoz na 

skládku, recyklace 

20 03 07  Komunální odpad 
Uložení do kontejneru na komunální odpad 

a odvoz na skládku 

15 01 11 
 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek 
Nebezbečný odpad, odvoz na skládku 

 

4.11 Literatura a zdroje 

Seznam použité literatury a zdrojů je uveden na konci práce. 
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5.1 Obecné informace o stavbě 

5.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   Mateřská školka Praha Zličín 

Místo stavby:  

Adresa: Praha - Zličín, mezi ulicemi Strojírenská a 

Hevlínská 

Katastrální území:  Zličín (okres Hlavní město Praha); 793264 

Parcelní čísla pozemků: 450/1, 450/4, 451/1 

Druh stavby: stavba občanského vybavení 

Účel stavby:  mateřská školka 

Investor:  

Městská část Praha - Zličín 

Tylovická 207 

155 21 Praha 

Zpracovatel dokumentace: 

Atelier 99 s.r.o. 

Purkyňova 71/99 

612 00 Brno 

IČO: 02463245 

Zodpovědný projektant:  

Ing. Josef Pirochta, ČKAIT 1005716 - IP00 

5.1.2 Popis lokality 

Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích v zastavěném území. 

Stavba se nachází mezi ulicemi Strojírenská a Hevlínská. Pozemky jsou 

rovinaté, kromě navážky v severozápadní části řešeného prostoru. Pozemek 

v současné době není nijak využití, ale nachází se na něm zbytky 

zpevněných ploch a oplocení – v rámci přípravy stavby dojde k jejich 

odstranění. 

5.1.3 Základní údaje o objektu 

Zastavěná plocha: 1470 m2 

Obestavěný prostor:  6602 m3 

Užitná plocha:  1276 m2 

Počet funkčních jednotek:  4 dětské třídy, 28 dětí 
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Dělení stavby na stavební objekty: 

 Stavební objekty (SO): 

SO 01  MATEŘSKÁ ŠKOLKA 

SO 02  OPLOCENÍ A DROBNÁ ARCHITEKTURA 

SO 03  ZAHRADNÍ DOMEK 

 

Inženýrské objekty (IO): 

IO 100  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY 

IO 200  KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY MIMO AREÁL 

IO 201  AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

IO 300  PŘÍPOJKA VODOVODU 

IO 301  AREÁLOVÉ ROZVODY VODOVODU 

IO 400  PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ 

IO 401  AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE DEŠŤOVÉ 

IO 410  PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 

IO 411  AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 

IO 420  PŘELOŽKA KANALIZACE SOUKROMÉ 

IO 600  PŘÍPOJKA SILNOPROUDU 

IO 700  PŘÍPOJKA SLABOPROUDU 

IO 701  AREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPROUDU 

 

Účelem stavby je novostavba mateřské školky s celkovou kapacitou čtyř 

tříd pro max. 24 dětí včetně kompletního technického zabezpečení a 

provozování mateřského centra. Stavba je navržena jako jednopodlažní, 

nepodsklepená s plochými střechami. Stavba je řešena ve dvou výškových 

úrovních – vyšší hmotu tvoří jednotlivé dětské třídy a prostor mateřského 

centra se spolkovou místností, nižší hmotu potom tvoří blok obslužných a 

ostatních prostor. Jednotlivé části jsou vzájemně propojené centrální 

chodbou, navazující na hlavní vstupy do objektu. Celkové půdorysné 

rozměry objektu nepravidelného půdorysu 58,00x46,28m, výška objektu 

5,03m. 

Objekt bude založen standardním způsobem na základových pasech. 

Vzhledem k tomu, že je objekt jednopodlažní a nepodsklepený zemní práce 

budou v minimálním rozsahu, pouze pro potřeby vykopání základových rýh. 

Další zemní práce budou pro potřeby inženýrských sítí a zpevněných ploch 

Veškeré obvodové konstrukce budou zděné z keramických tvárnic 

s kontaktním zateplovacím systémem. Vnitřní nosné i nenosné stěny budou 

také zděné z keramických tvárnic. Střecha je uvažována jako plochá 

jednoplášťová. Bližší informace o realizaci střechy viz kapitola 4. 

Technologický předpis. Výplně otvorů okenní i dveřní jako hliníkové.  

Materiálově bude fasáda provedena standardním kontaktním 

zateplovacím systémem. Jednotlivé hmoty budou kromě výškového 
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oddělení odděleny také provedením finální omítky – u vyšších hmot je 

navržena omítka s hřebenovitou nebo kartáčovitou strukturou.  

Barvy budou voleny jemné, předpokládá se bílá a šedá. Kolem oken 

jsou navrženy plechové límce, které budou v pastelových barvách, ve 

stejných barvách budou řešeny i vstupní, částečně organické stříšky. 

5.2 Obecné informace o staveništi 

Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích v zastavěném území, v 

severní části městské části Praha-Zličín. V prostoru mezi ul. Strojírenská a 

Hevlínská, na pozemku p.č. 450/1 a 451/1, k.ú. Zličín. Celková plocha 

staveniště je 7 162 m2. Vjezd a výjezd na staveniště bude zajištěn 

uzamykatelnou bránou z ulice Hevlínská. Pro pěší je zřízena branka. S 

viditelným označením značkou zakazující vstup nepovolaných osob.  

Staveništní komunikace je tvořena hutněným kamenivem frakce 16/32 

mm. Na staveništi je vymezena zpevněná plocha pro skládku materiálu a 

odpadů. Pro menší stroje a drobný materiál je určen skladovací kontejner. 

Pro zázemí pracovníků a vedení stavby jsou zajištěny stavební buňky, které 

budou napojeny na staveništní rozvody vody, elektřiny a kanalizae. V době 

výstavby bude staveniště oploceno neprůhledným plotem výšky 2 m, z 

důvodu zamezení přístupu neoprávněných osob a v rámci zajištění ochrany 

zdraví a majetku. 
 

5.3 Objekty zařízení staveniště 

5.3.1 Sociálně správní objekty 

Na staveniště se dle potřeby realizace zastřešení umístí stavební buňky 

(poloha výkres ZS), které budou využívány jako kanceláře vedoucích 

pracovníků, skladovací prostory, šatny a hygienické zázemí pracovníků. 

Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektřiny NN. 

Sanitární buňka bude napojena na rozvod vodovodu a kanalizace. Kapacity 

zázemí jsou dimenzovány na počet pracovníků při provádění etapy 

zastřešení objektu. 

Návrh počítá s 9 pracovníky (dle bilance pracovníků) + stavbyvedoucí a mistr 

Celkem 11 pracovníků 

Kancelář stavbyvedoucího – 5 - 20 m2  

1 x obytná buňka BK 1 – půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 

14,77 m2 VYHOVUJE 

Kancelář mistra – 8 m2 na 1 osobu 
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1 x obytná buňka BK 1 – půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 

14,77 m2 

14,77 m2 > 8 m2 VYHOVUJE 

 

Šatna pracovníků - 1,25 m2 na 1 osobu 

11 pracovníků potřebná plocha 13,75 m2 

1 x obytná buňka BK 1 – půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 

14,77 m2 

14,77 m2 > 13,75 m2 VYHOVUJE 

 

Hygienické zařízení 

1 umyvadlo/15 osob celkem 1 umyvadlo 

1 sprcha/20 osob celkem 1 sprcha 

1 WC (sedadlo + mušle)/10 osob celkem 2 WC 

1 x sanitární buňka SK 1 – 3 x umyvadlo, 2 x sprcha, 2 x WC sedadlo, 2 x WC 

mušle 

půdorysné rozměry: 6 058 x 2 438 mm; plocha: 14,77 m2 buňka VUHOVUJE 

5.3.1.1 Samostatný kontejner TOI TOI BK1  

 
Obr. 31 Stavební buňka BK1 

Potřebný počet: 3 

Technická data: 

šířka:  2 438 mm 

délka:  6 058 mm 

výška:  2 800 mm 
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elektrická přípojka: 380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x elektrická zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

nábytek do kontejnerů BK1 - stoly, židle, skříně, věšák 

5.3.1.2 Sanitární buňka SK1 

 
Obr. 32 Sanitární buňka SK1-půdorys 

 
Obr. 33 Sanitární buňka SK1 

 

Potřebný počet: 1 

Technická data: 

šířka:  2 438 mm 

délka:  6 058 mm 

výška:  2 800 mm 

elektrická přípojka: 380 V/32 A 

přívod vody: 3/4" 

Vnitřní vybavení: 

2 x elektrické topidlo 

2 x sprchová kabina 

3 x umývadlo 
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2 x pisoár 

2 x toaleta 

1 x boiler 200 litrů 

5.3.2 Provozní objekty 

5.3.2.1 Mobilní oplocení 

Prostor staveniště bude oplocen po celém obvodu kvůli zajištění 

ochrany osob, stavby majetku a zařízení. Oplocení se provede mobilním 

neprůhledným plotem, zamezující pohled na stavbu a pro zachycení 

nečistot unikající ze stavby. Jednotlivé panely jsou spojeny bezpečnostními 

svorkami a osazeny do betonových patek. Oplocení bude doplněno 

uzamykatelnou bránou pro vjezd a výjezd vozidel primární dopravy a pro 

přístup pracovníků na staveniště vstupní brankou. Brána bude tvořena 

dvěma plotovými díly, které budou mít na jedné straně osazené kolečko. 

Vstupní brána a branka pro pěší budou vybaveny značením se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám a značením mimo vozidla s povolením stavby. 

Oplocení bude dosahovat výšky 2,070 m. 

 

Obr. 34 Neprůhledný mobilní plot City 

Technická data: 

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 

5.3.2.2 Staveništní komunikace 

Komunikace je tvořena zhutněným násypem kameniva frakce 16/32 mm v 

tloušťce 150 mm. Vrstva kameniva bude po ukončení stavby použita jako 

podkladní vrstva pod dlažbu parkovacího stání. Minimální šířka komunikace 

je 6 m. Na staveništi je dostatečný prostor k otočení nákladního automobilu 
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(viz. Příloha P.3), komunikace bude obousměrná. Maximální dovolená 

rychlost pro staveniště bude omezena na 10 km/h. Veškeré staveništní 

inženýrské sítě, které se kříží s komunikací, budou provedeny v ocelové 

trubce s dostatečnou ochranou a s dostatečnou hloubkou uložení cca. 0,8 

m pod terénem. Celá staveništní komunikace bude ve sklonu min. 3 % v 

příčném směru kvůli odvodnění komunikace. 

Při manipulaci autojeřábu bude jako staveništní komunikace využita 

stávající účelová komunikace na pozemku staveniště, směr průjezdu je od 

vstupní brány z ulice Strojírenská.  

5.3.2.3 Skladovací plochy  

Na staveništi bude v severní části, před objektem vybudována skládka 

materiálu a skládka odpadů. Zpevněná plocha skládky je tvořena 

zhutněným kamenivem frakce 16/32 mm v tloušťce 150 mm. Půdorysný 

rozměr skládky S1 je 25 x 9,1 m o ploše 227,5 m2. Je určena pro skladování 

balení a palet stavebního materiálu. Skládka S2 o rozměrech 7 x 4 m je 

určena pro umístění valníkového kontejneru na stavební odpad a 

plastových kontejnerů na tříděný odpad. Na zpevněnou plochu bude také 

umístěn uzamykatelný skladovací kontejner SK. Soupis materiálů pro 

skladování a způsob skladování je uveden v kapitole 4. Technologický 

předpis.  Poloha skladovacích ploch viz. Příloha č.3  Výkres ZS. 

 Skladový kontejner LK1 

Ke skladování ručního nářadí a části stavebního materiálu slouží 

skladový kontejner LK1. Ve výkresu zařízení staveniště označení SK. 

Podrobnější charakteristika skladovaného materiálu je uvedena v 

technologickém předpisu. Kontejner je uložen na zpevněné ploše S1. 

 
Obr. 35 Skladový kontejner LK1 

Technická data: 

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 591 mm 
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Kontejner na stavební odpad 

Na stavební odpad bude na staveništi umístěn valníkový kontejner o 

objemu 5,4 m3. Odpad bude odvážen na skládku, kde bude roztřízen. Do 

kontejneru nesmí přijít zbytky materiálu na bázi asfaltu a dehtu, jedná se o 

nebezpečný odpad, který se bude ukládat do plastového pytle. Intervaly 

odvozu odpadu budou závislé na rychlosti plnění. Likvidaci stavebního i 

nebezpečného materiálu zajistí firma KLIO, s.r.o., udná u Prahy, Chrášťany 

92. 

 

Obr. 36 Valníkový kontejner 

Plastový kontejner SULO 770 l 

Na tříděný odpad budou na staveništi umístěny plastové kontejnery. 

Objem kontejneru je 770 l. Rozměry kontejneru jsou 1 210 x 710 x 1 365 

mm. Žlutý kontejner pro plasty, modrý pro papír, černý, nebo hnědý pro 

komunální odpad. 

 

Obr. 37 Kontejner SULO 770 L 
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5.3.3 Napojení staveniště na zdroje 

Pro potřeby staveniště budou vybudována odběrná místa pro vodu, 

elektřinu a přípojka kanalizace (poloha inženýrských sítí viz. Výkres ZS. P.3). 

Vodovodní přípojka je napojena na stávající vodovodní řád v nově 

zřízené vodoměrné šachtě u západní hranice pozemku, kde bude osazen 

vodoměr pro měření spotřeby. Staveništní vodovod je veden pod 

povrchem. Vodovodní dočasné potrubí bude přivedeno ke staveništním 

buňkám. 

Elektrická přípojka je vedena podzemním kabelem z přípojkové skříně na 

západní straně pozemku. 

Staveništní rozvod elektrické energie je veden v chráničce s vnějším pláštěm 

z HDPE a vnitřním pláštěm z LDPE. Na přípojku je napojen hlavní staveništní 

rozvaděč typu PER – ST 40A, který bude rozvádět elektrickou energii do 

stavebních buněk, stavebního výtahu a míst s potřebou elektrické energie. 

Na staveništním rozvaděči bude označený, viditelný a trvale přístupný hlavní 

vypínač. 

Kanalizační přípojka je vedená v nezámrzné hloubce ze sanitární buňky do 

nově vybudované revizní šachty splaškové kanalizace na východní straně 

pozemku. Staveništní kanalizační přípojka bude DN 100 

5.3.3.1 Potřeba vody 

Voda pro hygienické účely 

Druh MJ Počet MJ 
jednotek 

Střední 

norma 

[l/m.j.] 

Celkem vody 
[l] 

Hygienické účely 1 osoba 11 40 440 

 

Výpočet potřeby vody pro hygienické účely 

𝑄𝑛 =
𝑃ℎ ∙ 𝑘𝑛

𝑡 ∗ 3600
=

440 ∙ 2,7

8 ∗ 3600
= 0,041 𝑙 𝑠⁄  

 
𝑄 = 𝑄𝑛 ∙  1,2 = 0,041 ∙ 1,2 = 0,0495 𝑙 𝑠⁄  → potrubí DN 15 

 

𝑄𝑛 – spotřeba vody (l/s) 

𝑃ℎ – spotřeba vody (l/den, směna 8 hodin) 

𝑘𝑛 – koeficient nerovnoměrnosti odběru (2,7 pro hygienické účely) 

𝑡 – doba odběru vody (hod) 

Pro řešené technologické etapy je maximální výpočtový průtok s 20% 

rezervou na nepředvídané situace nebo případné ztráty stanoven na 0,0495 

l/s. Z tabulky pro stanovení přibližné světlosti vodovodního potrubí tomuto 
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průtoku odpovídá světlost DN15, dimenze má vodní průtok 0,25 l/s > 0,0495 

l/s, vyhoví. 

U technologické etapy zastřešení se nepředpokládá znečištění vozidel, 

neuvažuje se o jejich čištění na staveništi. 

5.3.3.2 Potřeba elektrické energie 

Příkon stavebních strojů 

Stroj Příkon [kW] Počet Celkem [kW] 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 

Svařovací automat Leister Varimat V2 4,6 1 4,6 

Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 1,6 1 1,6 

Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 1,1 1 1,1 

Kotoučová pila NAREX EPK 16  1,1 1 1,1 

Instalovaný celkový příkon P1 13,9 

 

Příkon stavebních objektů 

Druh Příkon [kW] 
Počet 

buňek 
Celkem [kW] 

Osvětlení (4 zářivky/buňka) 4x0,036 3 0,432 

Topení 2 3 6 

Elektrická zásuvka (3ks/buňka) 2 3 6 

Ohřev teplé vody 2,2 1 2,2 

Instalovaný celkový příkon P2 14,63 

Nutný příkon elektrické energie 

S = 1,1 ∙  √(0,5 ∙ P1 + 0,8 ∙ P2)2 + (0,7 ∙ P1)2 

S = 1,1 ∙  √(0,5 ∙ 13,9 + 0,8 ∙ 14,63)2 + (0,7 ∙ 13,9)2 = 𝟐𝟏, 𝟎𝟒 𝐤𝐖 

S – zdánlivý příkon elektrické energie [kW] 

1,1 – koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu (10 %) 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 

P2 – instalovaný výkon vnitřních prostor [kW] 

P3 – instalovaný výkon osvětlení vnějších prostor [kW] 

0,5 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient vnitřního prostoru, 0,7 – fázový posun 
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5.3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Pracovníci provádějící jednotlivé stavební procesy musí mít odbornou a 

zdravotní způsobilost opravňující je vykonávat tyto procesy. Před zahájením 

prací budou pracovníci povinně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do 

protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Dále je povinností 

pracovníků dodržování technologických a pracovních postupů, návodů, 

pravidel a pokynů, s nimiž byl v rámci školení seznámen. Rovněž je povinen 

používat ochranné pomůcky. 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány následující 

předpisy: 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 

Zák. č.309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů na staveništi 

Podrobnější plán BOZP a výpis rizik včetně preventivních opatření řeší 

samostatná kapitola 9 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 

5.3.5 Ochrana životního prostředí při provádění stavby 

Realizace stavby musí být prováděna s ohledem na dodržování ochrany 

životního prostředí. Je nutné veškeré případné negativní vlivy na životní 

prostředí minimalizovat. Po dobu provádění stavby nesmí být okolí 

zatěžováno nadměrným hlukem. Při realizaci zastřešení objektu se 

nepředpokládá vznik nadměrné hladiny hluku, vibrací od stavebních strojů 

a nářadí. Mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, bez úniku 

nežádoucích látek. Ovzduší nesmí být znečišťováno pálením obalů a 

odpadů. Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 

přilehlých komunikacích a bezpečnost chodců v okolí stavby. Komunikace 

mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě Vznikající odpady budou 

tříděny podle katalogu do kontejnerů připravených na zpevněné ploše pro 

skladování materiálu. Jejich pravidelný vývoz a likvidace odpadů je zajištěna 

specializovanou firmou. Nakládat s odpady se bude dle zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech a zatřídění dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

Podrobněji řešeno v kapitole 4. Technologický předpis pro etapu zastřešení 
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6.1 Časový plán realizace zastřešení 

Časový plán je uveden v příloze bakalářské práce, P.5 
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7.1 Stavební stroje 

7.1.1 Nákladní automobil Iveco AS 260S42 

Nákladní automobil Iveco AS 260S42 s valníkem bude použit pro 

dopravu palet s tepelně-izolačním materiálem, asfaltových pásů, 

hydroizolací PVC, geotextílie a ostatních stavebních materiálů ze stavebnin 

DEK. Z betonárky CEMEX zajistí přepravu pytlů big-bag s kamenivem. 

Nákladní automobil je vybaven hydraulickou rukou HIAB XS 166 E-5 

HiPro, pomocí které bude materiál vyložen z valníku na skládku dle zařízení 

staveniště. 

 
Obr. 38 Iveco AS 260S42 HYDRAULICKÁ RUKA HIAB 166E-4 

 

Obr. 39 Nákres vozidla Iveco AS 260S42 

Tab. 4 Rozměry nákladního automobilu Iveco 

Rozvor (A) 4 800 mm 

Celková délka (B) 9 803 mm 
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Začátek kabiny od osy přední nápravy (C) 1 410 mm 

Převis rámu od osy zadní nápravy (D) 2 073 mm 

Maximální šíře kabiny (E) 2 550 mm 

Čelo nástavby od osy přední nápravy (F) 920 mm 

Celková výška bez nástavby (K) 3 000 mm 

Výška rámu (zatíženo/nezatíženo) (L) 845/890mm 

Rozchod kol přední nápravy (M) 2 042 mm 

Rozchod kol zadní nápravy (N) 1 820 mm 

Světlá výška (P) 155 mm 

Poloměr otáčení stopový 8 750 mm 

Ložná plocha valníku 6,5x2,48x1 m 

Tab. 5  Hmotnosti nákladního automobilu IVECO 

Celková hmotnost vozidla 24 900 kg 

Užitečná hmotnost 16 660 kg 

Celková hmotnost soupravy 44 000 kg 

Povolené zatížení přední nápravy 6 700 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy (tech.) 11 500 kg 

Povolené zatížení vlečné nápravy 6 700 kg 

Tab. 6 Technické údaje 

Zdvihový objem 10 308 cm
3
 

 

Výkon 
309 kW (420 k) při 
1 560 – 2 100 ot/min 

 

Točivý moment 
1900 Nm při 1 050 – 
1 550 ot/min 

Palivová nádrž 550 l 
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Hydraulická ruka HIAB  

 

Obr. 40 Nákres HR HIAB XS 166 E-5 HiPro 

Tab. 7 Technické parametry hydraulické ruky HIAB XS 166 E-5 HiPro 

Maximální nosnost 157 kNm 

Vyložení - hydraulický výsuv 15,1 m 

Vyložení - manuální výsuv 17,4 m 
 
 
 
 

 
Vyložení / nosnost 

2,7 m / 5.900 kg 

4,7 m / 3.400 kg 

6,5 m / 2.300 kg 

8,5 m / 1.680 kg 

10,5 m / 1.300 kg 

12,7 m / 1.040 kg 

14,9 m / 880 kg 

Otočný úhel 190 - 406° 

Výška ve složené pozici 2.274 mm 

Šířka ve složené pozici 2.500 mm 

Potřebný montážní prostor 1.034 mm 

Váha - "standardní" jeřáb bez 

stabilizátorů 

2.320 kg 

Váha - zařízení stabilizátoru 255 – 387 kg 
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Nejtěžší přepravovaná hmotnost z valníku pomocí hydraulické ruky je 

pytel kameniva Big – Bag váhy 1 000 kg, s vyložením 10 m na skladovací 

plochu (bod A). Hydraulická ruka podle křivky nosnosti vyhovuje. 

 

Obr. 41 Křivka únosnosti HR HIAB XS 166 E-5 HiPro 
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7.1.2 Užitkový vůz Ford Transit Van 330 MWB 

Bude sloužit pro přepravu menších strojů, pracovních pomůcek, 

ochraných pomůcek, případně i drobného stavebního materiálu. 
 

 

Obr. 42 Ford Transit Van 330 MWB 

 

Obr. 43 Nákres Ford Transit Van 330 MWB 

Tab. 8 Rozměry Ford Transit Van 330 MWB 

Celková délka (A) 5 230 mm 

Celková šířka (B) 2 374 mm 

Výška vozu (C) 2 546 mm 

Přední převis (D)   933 mm 

Rozvor náprav (E) 3 300 mm 

Zadní převis (F) 997 mm 

Šířka bočních dveří (G) 1 250 mm 

Šířka zadních dveří (H) 1 540 mm 

Šířka mezi podběhy (I) 1 390 mm 
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Výška zadních dveří (J) 1 896 mm 

Šířka nákladového prostoru (K) 1 756 mm 

Výška bočních dveří (L) 1 565 mm 

Výška nákladového prostoru (M) 1 985 mm 

Délka nákladového prostoru (N) 2 949 mm 

Výška nakládací hrany (O) 541 mm 

Objem nákladového prostoru 10,31 m3 

 

7.1.3 Avia D120L 

Nákladní automobil Avia D120l s nosičem kontejnerů bude použit k 

odvozu kontejneru na stavební odpad. 

 

Obr. 44 Avia D120L 

Tab. 9 Technické parametry Avia D120L 

Výkon motoru 185 hp (136 kW) při 2500 ot/min 

Převodovka ZF 6S850 6 rychlostní, plně synchronizovaná 

Rozvor 3 900 mm 

Celková užitná hmotnost 11 990 kg 

Celková délka 6 745 mm 

Nástavba CTS 

Tab. 10 Hmotnosti vozu Avia D120L 

Model Hmotnost Přední náprava Zadní náprava 

 
 

celková 
 

podvozku 
 

nosnost 
max. 

zatížení 

 

pohotovost

ní 

max. 
zatížení 

 

pohotovostní 

L 11 990 3 635 8 355 4 200 2 344 8 200 1 291 
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Obr. 45 Nákres Avia D120L 

Tab. 11 Rozměry vozu Avia D120L 

Rozvor A B C D E F 

L 3 900 1 620 6 745 3 230 1845 1740 

 
 

Kontejnerový nosič kloubový 

 

Obr. 46 Nákres kloubového nosiče kontejnerů 

Tab. 12 Technické parametry kontejnerového nosiče 

Zvedací a sklápěcí výkon 

(t) 

3 R1 (mm) 939 

Maximální tlak (MPa) 25 R2 (mm) 1575 

Výška háku H (mm) 1000 Ds (mm) 730 
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Výška podvozku CH (mm) 900 Hmotnost vč. náplní (kg) 425 

X2 (mm) 627 Min. délka kontejneru (mm) 3200 

O (mm) 153 Max. délka kontejneru 

(mm) 

3400 

L (mm) 2800 Objem hydraulické nádrže 

(l) 

10 

K (°) 49 Hydraulické nároky (l/min) 17 (20) 

T (mm) 75 Hydraulické nároky (MPa) 28 

 

H = výška háku 

CH = výška podvozku 
 

Kontejner valníkový  

Je určen pro ukládání stavebních odpadů. Manipulaci s ním bude 

zajišťovat nákladní vůz AVIA D120L pomocí nosiče s hákem.  

 

Obr. 47 Nákres kontejner valníkový 

Tab. 13 Technický nákres klasického vanového kontejneru 

Délka (A1) 4 450 mm 

Ložná šířka (B2) 2 130 mm 

Celková šířka (B1) 2 275 mm 

Objem 5,43 m3 

Výška boční (C2) 600 mm 

Výška kontejneru (C1) 825 mm 

Hmotnost 775 kg 
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7.1.4 Autojeřáb Tatra AD 20.2 

Autojeřáb Tatra AD 20.2 bude použit při provádění vrstvy z praného 

kameniva. Autojeřáb přijede na stavbu z firmy Autojeřáby Baštur, Praha-

Zličín. 

 

Obr. 48 Autojeřáb tatra AD 20.2 

Tab. 14 Technické parametry autojeřábu Tatra AD 20.2 

Rozměry d/š/v 10 530/2 500/3 750 mm 

Celková hmotnost 24 560 kg 

Zatížení náprav Přední: 7 380 kg, zadní: 2x8 590 kg 

Nosnost 20 000 kg 

Pojezd s břemenem 4 000 kg/2 800 mm 

Délka základního výložníku Zasunutý: 8 900 mm, vysunutý: 20 900 mm 

Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 

Bezpečnostní zařízení SLI 05 

Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 

Typ podvozku TATRA T 815 

Výkon motoru T 230 kW při 1 800 min
-1

 

Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
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Obr. 49 Křivka nosnosti autojeřábu Tatra AD 20.2 

Posouzení autojeřábu: 

Kritické břemeno o hmotnosti 1,0 t je pytel kameniva Big – Bag, do 

vzdálenosti 17,5m . 

Bod A – BŘEMENO 1,0 t, NOSNOST JEŘÁBU 1,25 t = VYHOVUJE  
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7.1.5 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Stavební výtah Geda 500 Z/ZP bude sloužit k vertikální přepravě 

materiálu a osob z úrovně terénu staveniště na střešní konstrukci. V případě 

materiálu se jedná o přepravu asfaltových pásu, geotextílie, folie PVC, 

penetrace, latí, osb desek, klempířských prvků, střešních vtoků a světlovodů.  
 

 

Obr. 50 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Tab. 15 Technické parametry Geda 500 Z/ZP 

Nosnost 500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 

Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 
24 m/mi (náklad) 

Max. výška 100 m 

Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 

Rozměr klece 1600/1400/1100 mm (d/š/v) 

Zastavěná plocha 2x2,5 m 

Přeprava osob Ano 
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7.2 Stavební nářadí 

7.2.1 Jeřábová traverza 1097 pro Big-Bag 

Manipulační prostředek je určen na manipulaci autojeřábu s vaky - big bag. 

 

Obr. 51 Jeřábová traverza 

Tab. 16 Technická parametry jeřábová traverza 

Model 1097.3 

Nosnost 3850 g/h 

Rozměr 900x900 mm 

Hmotnost  84 kg 

 

7.2.2 IGI Izolatérský plynový hořák 54 kW + LPG láhev 10 kg 

IGI izolatérský hořák o výkonu 54 kW v kompletu s hadicí a regulátorem 

připojený k 10 kg LPG Láhvi. Bude použit pro natavení asfaltových pásů. 

 

Obr. 52 IGI Izolatérský plynový hořák 
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Tab. 17 Technické parametry propan-butanového hořáku  

Výkon 54 kW 

Spotřeba 3850 g/h 

Průměr hořáku 75 mm 

Hmotnost hořáku 1,9 kg 

Hadice 5 m 

 

7.2.3 Svařovací automat Leister Varimat V2 

Svařovací automat Leister Varimat V2 bude používán ke svaření 2 

navazujících pásu mechanicky kotvené hydroizolace střechy z měkčeného 

PVC. 

 

Obr. 53  Svářecí automat Leister Varimat V2 

Tab. 18 Technické parametry Leister Varimat V2 

Napájení 230 V 

Příkon  4 600 W 

Hmotnost 35 kg 

Max. teplota 620 °C 

Rychlost 0,7 - 12,0 m/min 

Rozměry 640 x 430 x 330 mm 
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7.2.4 Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 

S horkovzdušnou svářečkou Leister Triac ST budou opracovány spoje 

složitých detailů a prostupů.  

 

Obr. 54 Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 

Tab. 19 Technické parametry Leister Triac ST 

Napájení 230 V 

Příkon  1 600 W 

Max. teplota 700 °C 

Průtok vzduchu max. 240 l/min (20°C) 

 

7.2.5 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 

Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C bude použita na vrtání otvorů pro 

talířové hmoždinky, lištu, a další kotvy. 

 

Obr. 55 Příklepová vrtačka Narex EVP 13 H-2 C 

Tab. 20 Technické parametry Narex EVP 13 H-2 C 

Jmenovitý příkon 1 100 W 

Max. průměr vrtání 

(ocel/Al/dřevo) 

16/24/45 mm 

Otáčky naprázdno 1. rychlost 0 – 1 000 min-1 

Otáčky naprázdno 2. rychlost 0 – 2 800 min-1 

Údery naprázdno 1. rychlost 0 – 20 000 min-1 
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Údery naprázdno 2. rychlost 0 – 56 000 min-1 

Max. utahovací moment 65/22,5 Nm 

Rozsah sklíčidla 1,5 – 13 mm 

Průměr upínacího krku 43 mm 

Hmotnost 2,6 kg 

 

7.2.6 Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 

Kotoučová pila NAREX EPK 16 D bude použita k řezání OSB desek a 

střešních latí. 

 

Obr. 56 Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 

Tab. 21 Technické parametry NAREX EPK 16 D 

Jmenovitý příkon 1 100 W 

Hloubka řezu při 90° 0 - 55 mm 

Hloubka řezu při 45° 0 - 38 mm 

Otáčky naprázdno 4 700 min
-1

 

Rozměry pilového kotouče 160 x 20 / 2,5 mm 

Hmotnost 3,4 kg 
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7.2.7 Staveništní rozváděč PER - ST 40A  

Přenosný staveništní rozvaděč s měřením spotřeby pro připojení 

krátkodobých odběrů a stavenišť 

 
Obr. 57 Staveništní rozvaděč PER – ST 40A 

7.3 Pracovní pomůcky 

• Rozvíječ rolí 

• Malířský váleček na nanesení penetračního nátěru 

• Pistole na PU pěnu 

• Nůžky na plech 

• Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 

• Špachtle se zakulacenými hranami  

• Mosazný přítlačný váleček na detaily 

• Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 

• Ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 

• Metr 

• Vodováha s měřičem sklon 

• Prodlužovací kabel 

7.4 Ochranné pomůcky 

• Pracovní oděv 

• Bezpečnostní zachycovací postroj pro práci na výškách 

• Pracovní obuv  

• Pracovní obuv s hladkou podrážkou 

• Ochranná přilba 

• Reflexní vesta, příp. bunda 

• Pracovní rukavice 

• Ochranné brýle 
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Kontrolní a zkušební plán pro etapu zastřešení 

Kontrolní a zkušební plán je rozdělen do tří kontrolních částí – vstupní, 

mezioperační a výstupní. Protokol kontrolního a zkušebního plánu je 

uveden v příloze P.7 

8.1 Vstupní kontroly 

8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Projektová dokumentace musí být označena autorizačním razítkem, 

odsouhlasena investorem a musí být v souladu dle platných zákonů, norem, 

vyhlášek. Stavbyvedoucí a technický dozor investora, případně projektant 

provede kontrolu správnosti a úplnosti projektové dokumentace. V etapě 

zastřešení kontrolují zejména výkres střechy, technologický předpis, výkresy 

detailů, způsob nakládání s odpady, podmínky k ochraně ŽP. Kontrola bude 

provedena před započetím prací jednorázově a bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

8.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Připravenost staveniště kontroluje stavbyvedoucí a technický dozor 

investora. Kontrolují vjezdy na staveniště, jejich značení výstražnými a 

bezpečnostními značkami, napojení na dopravní infrastrukturu, včetně 

dopravního značení, zpevněné plochy (skládka, staveništní komunikace), 

jejich rozměry, dostatečná únosnost a odvodnění, oplocení staveniště, jeho 

výšku (min. 2 m). Staveniště musí vizuálně odpovídat výkresu zařízení 

staveniště, kontroluje se poloha staveništní komunikace, skladovacích 

ploch, umístění sociálních a hygienických kontejnerů, přípojná místa vody, 

kanalizace a elektrické energie. Bude provedena kontrola odběrných míst 

pro vodu a elektřinu a bude zapsán stav vodoměru a elektroměru. Bude 

provedena kontrola kanalizační přípojky. O kontrole bude sepsán protokol a 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

Pracoviště bude předáno ke zhotovení střešního pláště po dokončení 

stropní konstrukce prvního podlaží a vyzdění atiky. Kontrolu provádíme 

vizuálně i měřením. Kontroluje se čistota, správnost a rovinatost stropní 

konstrukce. Maximální dovolená odchylka je ± 5 mm na 2m lati. Bude 

provedena kontrola správnosti polohy a rozměrů všech prostupů ve stropní 

konstrukci. Maximální odchylka polohy prostupů je ± 25 mm, maximální 

odchylka průměru prostupů pro vtok je ± 10 mm, maximální odchylka 

rozměrů prostupů pro světlovod je ± 25 mm. Bude provedena kontrola 

rovinnosti (max. odchylka ± 5 mm na 2m lati) a svislosti atiky (max. odchylka 
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± 20 mm od svislice). Kontroly odchylek provede stavbyvedoucí, který musí 

mít praxi v měření. Kontrola bude provedena za přítomnosti 

stavbyvedoucího, technického dozoru investora a mistra. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

8.1.4 Kontrola dodaného materiálu 

Bude zkontrolována shodnost dodacího listu s objednacím listem, 

kontroluje se množství a kvalita dodaného materiálu, která by měla 

odpovídat výkazu výměr a projektové dokumentaci. Bude zkontrolována 

neporušenost výrobků a obalů. Zkontrolují se technické vlastnosti výrobků, 

které jsou deklarovány v technických listech výrobců. Dále je nutné prověřit, 

zda vlivem přepravy nedošlo k poškození materiálu.  

U polystyrenových dílců bude zkontrolován druh polystyrenu a rozměr 

u spádových klínů. U hydroizolačních pásů bude zkontrolován jejich druh, 

štítek a prohlášení o vlastnostech.  

Kontrola provádí stavbyvedoucí, nebo mistr při každé dodávce , 

vizuálně a měřením. 

8.1.5 Kontrola skladování materiálu 

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje skladování materiálu, zda je 

prováděno dle podmínek výrobce. Nesmí dojít k poškození nebo 

znehodnocení materiálu v důsledku nesprávného skladování. Materiál bude 

skladován na zpevněné skládce, nebo v uzamykatelné buňce. Veškeré 

materiály musí být uskladněny v původním nepoškozeném obalu na 

paletách. Materiál bude chráněn před povětrnostními vlivy přikrytím 

plachtou a přitížením.  

Role asfaltových pásů budou skladovány ve svislé poloze v originálním 

balení na paletách, palety se nestohují. Tepelná izolace bude uložena ve 

vodorovné poloze na paletách a chráněna před dlouhodobým působením 

UV záření. Role geotextilie je možné stohovat max. v pěti vrstvách naležato, 

nebo v jedné vrstvě nastojato. Musí být skladovány v suchu a nesmí být 

vystaveny nadměrnému UV záření. Nádoby s penetračním nátěrem je třeba 

skladovat v dobře uzavřených nádobách, ve větraných prostorách z dosahu 

zápalných zdrojů a možnosti vniknutí vody.  

8.1.6 Kontrola strojní sestavy, pomůcek a nářadí 

Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu jednotlivých strojů. Kontrolují 

zejména technický stav strojů, případný únik provozních kapalin a očištění 

strojů při výjezdu ze stavby. Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi 

musí mít aktuální protokol o technické prohlídce. Při práci autojeřábu 

kontroluje strojník správné zapatkování (na nezpevněné ploše pomocí 
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dřevěného podkladu), únosnost kritických břemen dle technického listu a 

neporušenost lana zvedacího mechanizmu. U stavebního výtahu bude 

zkontrolována maximální únosnost a neporušenost zvedacího 

mechanismu. 

Dále bude provedena kontrola nářadí, zda není nářadí poškozeno, zda 

přívody proudu neprobíjí a pohyblivé části jsou opatřeny kryty. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.1.7 Kontrola pracovníků 

Kontroluje se, zda jsou pracovníci způsobilí pro vykonávání činnosti, zda 

mají potřebné certifikáty (izolatér) a průkazy (jeřábník), zda byli seznámeni s 

pracovním postupem a proškoleni o BOZP a jestli mají pracovníci potřebné 

pracovní a ochranné pomůcky (zejména helmy, reflexní vesty). Kontroluje se 

kvalifikace a platnost strojnického průkazu jeřábníka. Může být provedena 

namátková kontrola na alkohol a drogy. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 

mistr. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.1.8 Kontrola podkladu 

Před provedením asfaltového nátěru musí stavbyvedoucí a mistr 

provést kontrolu podkladní konstrukci. Pomocí přenosného tvrdoměru 

bude změřena únosnost stropní konstrukce, která musí dosahovat 

minimálně 70% hodnoty výsledné únosnosti. Pomocí vlhkoměru bude 

změřena vlhkost stropní konstrukce. Vlhkost v konstrukci nesmí být vyšší 

než 6 %. Povrch pro provedení penetračního nátěru musí být suchý, zbaven 

všech nečistot a cementového mléka. Podklad musí být čistý, soudržný, bez 

hran a ostrých výstupků, nesmí sprašovat. Maximální hloubka ostrých 

prohlubní je 3 mm, max. výška ostrého hrotu je 1,5 mm. Bude provedena 

kontrola rovinnosti podkladu pomocí 2m latě s maximální odchylkou ± 5 

mm. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2 Mezioperační kontroly 

8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola bude probíhat před započetím a v průběhu prací. Mistr, musí 

kontrolovat změny klimatických podmínek, které by mohly způsobit 

přerušení prací. Měření teploty je prováděno celkem 4x denně (ráno, v 

poledne a 2x večer) 

Stav klimatických podmínek, výsledky měření teploty se zapíší do 

stavebního deníku. Měření je prováděno celkem 4x denně (ráno, v poledne 

a 2x večer). Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek není 

možné pracovat nebo jaká opatření je nutno provést, aby se mohlo 
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pokračovat. Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení 

klimatických podmínek, zejména v případě silného deště, sněžení nebo 

námrazy. Viditelnost nesmí být menší než 30 m, rychlost větru nesmí 

přesáhnout 8 m/s při práci ve výškách, v ostatních případech by neměla 

rychlost větru přesáhnout 11 m/s. Práce budou přerušeny, pokud teplota 

prostředí poklesne pod - 10 °C. Asfaltový penetrační nátěr se provádí při 

teplotách 5 – 35 °C. Asfaltovými pásy je vhodné provádět při teplotách 

vyšších než +5°C, maximálně však +25°C Hydroizolační pásy z měkčeného 

PVC je vhodné zpracovávat při teplotách vyšších než +5°C, maximálně však 

+40°C. 

8.2.2 Kontrola penetračního nátěru 

Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu provedení asfaltového 

penetračního nátěru, zejména pravidelné a rovnoměrné natření. Kontrola 

se provádí ihned po provedení nátěru, případné kaluže musí být rozetřeny. 

Doba zasychání je 1–3 hodiny. Po zaschnutí nátěru bude provedena vizuální 

kontrola a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Penetrace se nanáší při teplotě nad +5°C až +35°C. Doba schnutí je 

přibližně 3-6 hodin při teplotě +23°C a relativní vlhkosti vzduchu 55%.  

8.2.3 Kontrola provedení parozábrany 

Stavbyvedoucí, nebo mistr, kontrolují provedení parotěsné folie. 

Parozábrana se pokládá na rovný povrch, s max. odchylkou rovinnosti 5mm 

na 2m lati. Kontrolují se minimální přesahy, které jsou uvedeny v 

technických listech výrobce. Podélné přesahy min. 80 mm a příčné přesahy 

min. 100 mm s odchylkou +-10mm. Kontroluje se vytažení parozábrany na 

celou výšku atiky, nebo min. 150mm na přestupující konstrukce např. 

světlovody. Po montáži střešních vpustí, se kontroluje napojení na 

bitumenovou vložku.  

8.2.4 Kontrola napojení střešních vpustí 

Kontroluje se správná poloha střešních vpustí a napojení bitumenové 

manžety na vrstvu parozábrany. Bude zkontrolováno osazení a ukotvení do 

nosné části stropu, minimální spád pro odvodnění v místě vtoku 3-4%. Bude 

zaměřena poloha vpusti a provedena zkouška na vniknutí špachtle v místě 

napojení manžety na asfaltové pásy. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 

mistr. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.5 Kontrola obložení atiky 

Kontroluje se správná poloha a uchycení latí k hornímu líci atiky. Při 

provádění obložení svislé části atiky tepelnou izolací EPS 100 lepené 
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polyuretanovým lepidlem, kontrola kladení desek, srovnání do roviny a 

použití správného množství lepidla. 

Mistr kontroluje dodržování postupů a zásad pro lepení desek EPS a to 

vazbu mezi jednotlivými deskami, nanášení lepidla na desky. Během lepení 

se průběžně kontroluje rovinnost pomocí vodováhy. Po dokončení lepení se 

provede celková kontrola rovinnosti pomocí stavebního laseru s 

vodorovnou a svislou rovinou. Měřením se provádí v rastru 3x3 m a 

maximální povolená odchylka je stanovena na ±5 mm/m. V případě 

nedodržení rovinnosti se desky přebrousí brusným papírem na hladíku. 

Dále se kontroluje provedení OSB desek správné tloušťky 25 mm, jejich 

šířka 600 mm a maximální rozteče kotvících vrutů. Maximální vzdálenost 

vrutů je u latí i u desek 500 mm. Bude zkontrolován sklon, který musí být 

minimálně 5 ° dovnitř dispozice střechy. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 

mistr. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

8.2.6 Kontrola provedení tepelná izolace 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné použití materiálu dle 

projektové dokumentace. Kontroluje se, zda nedošlo k znehodnocení desek 

tepelné izolace vlivem vlhkosti. Dále se kontroluje převázání spár vrstev 

desek a vzájemná těsnost a dodržení kladečského plánu 

Možnosti kladení TI - volně ložené, plnoplošně nebo bodově lepené, 

mechanicky kotvené. U spádové vrstvy bude provedena kontrola spádu, 

který je minimálně 2 °. Bude provedena kontrola výsledné rovinnosti vrstvy, 

max. odchylka je ± 5 mm na 2m lati. O kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

Materiál musí být chráněn před technologickou a klimatickou vlhkostí, 

před deštěm, sněhem, mrazem a dlouhodobým přímým slunečním zářením 

zakrytím vhodnou folií a kontrolou jeho upevnění. Max vlhkost v konstrukci 

je 10% a měří se vlhkoměrem.  

8.2.7 Kontrola chránění konstrukce před povětrnostními vlivy 

V případě přerušení práce provede mistr kontrolu zakrytí tepelné. 

Materiál musí být chráněn před technologickou a klimatickou vlhkostí, před 

deštěm, sněhem, mrazem a dlouhodobým přímým slunečním zářením 

zakrytím vhodnou folií a kontrolou jeho upevnění. Max vlhkost v konstrukci 

je 10% a měří se vlhkoměrem. O kontrole provede zápis do stavebního 

deníku. 
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8.2.8 Kontrola separační vrstvy 

Mistr kontroluje provedení přesahů pásů geotextílie FILTEK, které musí 

být min. 150 mm. Vizuálně kontroluje, zda nedošlo k protržení, nebo 

propálení pásů. 

8.2.9 Kontrola nástavců vpustí 

Postup kontroly je stejný jako při osazení vpusti na vrstvu parozábrany. 

Po provedení hydroizolace PVC a následném natavení na manžetu vpusti 

kontroluje mistr, nebo stavbyvedoucí celkové provedení vpusti s nástavcem 

a kvalitu spoje manžety s PVC fólii. Zapuštění nástavce vpusti musí být 

kolem okolní plochy min. 5-10 mm. O kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

8.2.10 Kontrola montáže poplastovaných profilů 

Kontroluje se ukotvení poplastovaných plechů k nosné konstrukci, v 

místě po obvodu střechy, v místě změny sklonu a úžlabí. Osová vzdálenost 

kotevních prvků je 160 mm, u profilů s rozvinutou šířkou větší než 200 mm 

je nutné kotvení ve 2 řadách vzájemně posunutých. Dále se kontrolují 

dilatační spáry 3-5 mm mezi napojenými pásy, ty jsou následně přelepeny 

textilní páskou a přivařeny fólií. 

8.2.11 Kontrola provedení hydroizolace 

Stavbyvedoucí a mistr kontrolují během pokládky, předepsanou teplotu 

při navaření, tak aby nedošlo ke spálení fólie, nebo při nízké teplotě ke 

vzniku nekvalitního spoje. Svar musí mít minimální šířku 30 mm, vytečení 

hmoty ze spoje značí kvalitní svaření. Teplota okolního vzduchu a podkladní 

vrstvy by neměla klesnout pod -5 °C. Provede se kontrola čistoty ploch fólie, 

která musí být při natavování suchá a čistá. Kontrolují se minimální posuny 

spojů jednotlivých pásu o 200 mm, přesahy pásů v podélném i příčném 

směru min. 100 mm. Rozmístění kotev a typ použitý šroubů/podložek musí 

odpovídat kotevnímu plánu. Rozteče kotev v 1 řadě na fólii nesmí být menší 

než 160 mm. 

8.3 Výstupní kontroly 

8.3.1 Kontrola těsnosti  

Kontroly provádí stavbyvedoucí a mistr za přítomnosti technického 

dozoru investora. O všech zkouškách bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Popis průběhu zkoušek a jejich závěr bude zaznamenán v 

protokolech o provedení zkoušek. 
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8.3.1.1 Optická zkouška 

Optickou kontrolu je nutné provést před zakrytím fólie vrstvou 

separační. Vizuálně bude zkontrolován tvar a jednotnost průběhu svaru, 

způsob zaválečkování v místě svaru, velikost přesahů, šířka svarů, provedení 

detailů u atiky, prostupů a světlovodů. Bude zkontrolováno, jestli 

hydroizolační vrstva není znečištěná nebo poškozená. 

8.3.1.2 Zkouška těsnosti spojů jehlou 

Bude zkontrolováno provedení svaření přesahů pomocí kovového 

hrotu zkoušecí jehly po spoji. Jehla se táhne s mírným tlakem po spoji a za 

nevyhovující se považuje místo, kde hrot vnikne do spoje. Kontrolují se 

zpravidla postupně ukončované úseky po vychladnutí spoje. 

8.3.1.3 Jiskrová zkouška 

Může být provedena při namátkové kontrole vybraných míst v ploše. 

spočívá v tažení elektrody poroskopu s napětím mezi 30 kV až 40 kV 

rychlostí asi 10 m/min nad fólií. V místě poruchy zpravidla přeskakují mezi 

elektrodou a podkladem (zemí) jiskry, které jsou indikovány opticky a 

akusticky. Průkaznost zkoušky závisí na vodivosti podkladu, na který je 

napojena elektroda.  

8.3.1.4 Vakuová zkouška 

Provádí se na náhodně určená místa. Místo se očistí a nanese se 

detekční kapalina (mýdlový roztok), následně se přiloží vakuový zvon. Z 

průhledného zvonu se odsaje vzduch, za vzniku podtlaku -20 kPa nebo -50 

kPa. Dosažená hodnota podtlaku by měla být konstantní po dobu 

minimálně 30 s, netěsnost se projeví vznikem bublin. 

8.3.2 Kontrola ochranné a stabilizační vrstvy 

Bude provedena kontrola pokládky geotextílie, dodržení minimální šířky 

přesahů a vytažení minimálně 100 mm na atiku. Následně bude provedena 

kontrola stabilizačního násypu kameniva. Kontrola rozprostření, 

rovnoměrnosti a dodržení minimální tloušťky 100 mm v každém místě. 

Bude provedena kontrola čistoty a frakce kameniva. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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8.3.3 Kontrola kompletní střešní konstrukce 

Kontrolují se rozměry skutečného provedení konstrukce s PD. Spád hotové 

konstrukce kontrolujeme pomocí vodováhy a nivelačního přístroje, sklon i 

směr musí odpovídat projektové dokumentaci. Dále se pomocí 2 m latě 

kontrolují prohlubně, které nesmějí být hlubší než 1 cm, tyto prohlubně by 

vedly k vzniku kaluží a následnému porušení hydroizolační vrstvy. 
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9.1 Obecné informace 

Zhotovitel je povinen vyškolit a zaučit zaměstnance k bezpečnému 

provádění příslušných prací veškeré činnosti při realizaci daného objektu. 

Bude prokazatelně zajištěno proškolení všech pracovníků o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. O školení bude proveden zápis s prezenční listinou. 

Pracovníci provádějící jednotlivé stavební procesy musí mít odbornou a 

zdravotní způsobilost opravňující je vykonávat tyto procesy. Před zahájením 

prací budou pracovníci povinně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při zadané práci. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. Podpisem 

do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Dále je povinností 

pracovníků dodržování technologických a pracovních postupů, návodů, 

pravidel a pokynů, s nimiž byl v rámci školení seznámen. Pracovníci jsou 

povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky, zejména pracovní 

oděv, bezpečnostní postroj pro práci ve výškách pracovní, obuv s pevnou 

podrážkou a špičkou, helmu, reflexní vestu, ochranné brýle, obličejové štíty, 

ochranu sluchu a rukavice. 

Při realizaci stavby musí být dodržovány následující předpisy: 

Nařízení vlády 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky. 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

9.2.1 Příloha č. 1 k n. v. č. 591/2006 Sb. Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

9.2.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 

Rizika:  

Vniknutí nepovolaných osob na staveniště, narušení inženýrských sítí 

vedoucích prostorem staveniště, zvýšená hlučnost a prašnost v okolí 

staveniště 

Opatření:  

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením s neprůhlednou výplní výšky 

2,0 m. V oplocení je zabudovaná uzamykatelná brána. Při vjezdu a výjezdu 

ze staveniště budou umístěny značky „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a 

„Zákaz vjezdu nepovolaným osobám“. Před zahájením prací budou vytyčena 

ochranná pásma všech sítí procházejících prostorem staveniště. 

Nepředpokládá se práce v noci, nejsou kladeny požadavky na osvětlení 

staveniště. Manipulace s břemeny nebude probíhat v zakázaném prostoru. 

Na konci každé směny budou zajištěny stroje. 

9.2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 

Rizika:  

Přetížení elektrických rozvodů na staveništi, nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu zařízení, porucha zařízení a nebezpečí poranění elektrickým 

proudem. 

Opatření:  

Zařízení bude navrženo s ohledem na prováděné práce, aby nedocházelo 

k jeho nadměrnému zatěžování. Elektrická rozvodná skříň bude řádně 

označena. Hlavní vypínač bude umístěn na dobře přístupném místě a 

všichni pracovníci budou obeznámeni o jeho poloze. Zařízení bude 

podrobováno pravidelným kontrolám a revizím. Zařízení budou 

zabezpečena proti neoprávnění manipulaci osob V místě křížení se 

staveništní komunikací bude kabel uložen v chráničce. 

9.2.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Rizika:  

Zavalení pracovníků skladovaným materiálem, úrazy a havárie způsobené 

sníženou viditelností, nebezpečné rozhoupání zavěšeného břemene vlivem 
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větru, pád pracovníků z konstrukcí vlivem větru, pád pracovníků z 

konstrukce vlivem uklouznutí, snížení únosnosti nezpevněných ploch vlivem 

podmáčení, nebezpečí úrazu osamoceně pracujících pracovníků v místech 

pádu z výšky, výbuchu apod. 

Opatření:  

Budou dodrženy podmínky skladování materiálu popsané v kapitole 4 

Technologický předpis. Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení 

klimatických podmínek, zejména v případě silného deště, bouřky. Maximální 

rychlost větru pro provádění prací je 11 m/s, při práci na plošinách, 

pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce je maximální rychlost 

větru 8 m/s. Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud bude 

dohlednost v místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být 

přerušena práce s těžkou mechanizací. Práce budou přerušeny, pokud 

teplota prostředí poklesne pod -10 °C. Pracovníci budou v rámci školení 

BOZP seznámeni s postupem a způsobem dorozumívání v případě 

pracovního úrazu. Rovněž bude pracovníkům poskytnuto školení v 

provádění první pomoci a budou informováni o umístění lékárničky. Tato 

lékárnička bude umístěna v buňce stavbyvedoucího na viditelném místě. 

9.2.2 Příloha č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

9.2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Rizika:  

Zřícení stroje vlivem nesprávné obsluhy, špatného zapatkování nebo 

přetížení, zřícení břemene na osobu, přimáčknutí, zachycení nebo naražení 

pracovníků, zřícení stroje nebo břemene vlivem technické závady 

Opatření:  

Na staveništi bude pracovat autojeřáb, před jeho používáním je nutné 

zajistit jeho pracovní polohu pomocí zapatkování na únosném podkladu. 

Tento jeřáb má přesně vytyčenou pracovní oblast, je zakázané manipulovat 

s břemenem v prostorách mimo staveniště, nebo nad staveništními 

buňkami kde se shromažďují osoby. Práce s jeřábem je nutné pozastavit, je-

li rychlost větru vyšší než 1é km/h, viditelnost nižší než 30m/h a teploty pod 

-10°C. Při těchto teplotách ztrácejí vazačské prostředky svoji deklarovanou 

únosnost. Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální 

protokol o technické prohlídce. Před použitím strojů a nástrojů je nutné 

provést kontrolu jejich technického stavu, zda nejsou zjevně poškozené a 

nemají poruchy. Kontrolují se přívodní kabely, bezpečnostní vypínače a 

ochranné kryty. 



119 

 

9.2.2.2 Stavební výtahy 

Rizika:  

Zřícení kabiny výtahu vlivem technické závady 

Opatření:  

Stavbyvedoucí kontroluje stavební výtah po jeho montáži a poté na začátku 

každého pracovního dne. O převzetí výtahu musí být proveden zápis do 

stavebního deníku. Stavební výtah nesmí být přetěžován, maximální 

nosnost je 500kg (osoby) a 850kg (náklad). Při manipulaci s výtahem musí 

být dodržovány pokyny k obsluze od výrobce. 

9.2.2.3 Přeprava strojů 

Rizika:  

Úrazy a havárie zapříčiněné nesprávnou přepravou strojů 

Opatření: 

Výložník a hák autojeřábu budou při přepravě stroje zajištěny v přepravní 

poloze. Autojeřáb zůstane po ukončení směny na svém místě, mimo 

staveništní komunikaci, zabezpečený proti pohybu. Dojde k zasunutí 

teleskopického výložníku a zabezpečení stroje proti vniknutí nepovolaným 

osobám. 

9.2.3 Příloha č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

9.2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 

Rizika:  

Zřícení materiálu v důsledku nestabilního uskladnění, zřícení materiálu při 

manipulaci vlivem špatného uskladnění, poškození materiálu 

Opatření:  

Materiál bude skladován na staveništních skládkách nebo ve skladovací 

buňce. Při skladování materiálu budou dodrženy podmínky stanovené v 

kapitole 4 Technologický předpis, nebo v technických listech výrobců. 

Materiál bude na skládce uložen tak, aby byla zajištěna jeho dostatečná 

stabilita. Materiál bude uložen na paletách nebo podkladcích. Materiál bude 

skladován maximálně do výšky 1,8 m. Mezi uskladněnými materiály bude 

vytvořen prostor šířky min. 0,6 m, aby byla umožněna manipulace s 

materiálem. Skladovací plochy budou tvořeny zhutněným násypem 

kameniva frakce 16/32 mm v tl. 150 mm. 

9.2.3.2 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Rizika:  

požár, úrazy popálením, pád ze střešní konstrukce 
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Opatření:  

Při svařování a natavování asfaltových pásů budou dodrženy požadavky na 

požární bezpečnost uvedené ve vyhl. č. 87/2000 Sb. Pracovní postup, při 

kterém pracovník provádějící natavování asfaltových pásů postupuje 

směrem vzad, Svařování a natavování asfaltových pásů budou provádět 

pouze osoby k tomu určené s platnými certifikáty. Pracovníci provádějící 

svařování a natavování asfaltových pásů budou seznámeni s pracovním 

postupem a návodem k obsluze příslušného zařízení. 

Hydroizolační vrstva z PVC fólie bude mechanicky kotvena a spoje pásu 

budou svařeny pomocí horkovzdušného automatu a ruční horkovzdušnou 

svářečkou. Tyto svářečky dokáží vyvinout teplotu až 700°C. Při pojezdu s 

automatem není nutné couvat, je možné otočit rukojeť a s přístrojem 

bezpečně dojet až na okraj střechy. Při neodborné manipulaci s tímto 

strojem hrozí nebezpečí požáru a exploze, je nutné odstranit veškerý 

hořlavý a výbušný materiál v blízkosti. Je nutné používat pracovní rukavice, 

hrozí nebezpečí popálení, trubky a trysky jsou horké, přístroj se musí nechat 

vychladnout. Veškeré vázací prostředky musejí být umístěny tak, aby 

nehrozilo jejich porušení vlivem vysokých teplot při provádění prací. 

Bezpečnost práce ve výškách je popsána v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

9.2.3.3 Malířské a natěračské práce 

Rizika: 

Poškození zdraví pracovníků vlivem škodlivin vznikajících při provádění 

nátěru 

Opatření:  

Při provádění asfaltového penetračního nátěru bude dodržen postup 

stanovený v kapitole 4 Technologický předpis. 

9.3 Vybrané požadavky dle n. v. č. 362/2005 Sb. 

O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

9.3.1 Příloha k n. v. č. 362/2005 Sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 

zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
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9.3.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko: 

 Zranění pracovníků pádem ze střešní konstrukce 

Opatření:  

Pracovníci budou vybaveni bezpečnostním zachycovacím postrojem, nebo 

polohovacím pásem připevněným přes horolezecké lano k záchytnému 

systému na střešní konstrukci. Před každým použitím je pracovník povinen 

se vizuálně přesvědčit o jeho kompletnosti, provozuschopnosti a 

bezzávadném stavu. O používání těchto prostředků budou pracovníci 

odborně proškoleni. 

9.3.1.2 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko:  

Zranění pracovníků vlivem padajícího nářadí, nástrojů nebo materiálu ze 

střechy 

Opatření:  

Materiály, nářadí a pracovní pomůcky budou ve výšce uloženy nebo 

skladovány stabilně a dál od volného okraje tak, aby nedošlo k jejich pádu, 

sklouznutí nebo shození. Pracovníci budou vybaveni ochrannou helmou. 

Veškeré pracovní nářadí, které nebude používáno, je nutné snést a ze 

střešní konstrukce a uložit do zastřešeného skladu na staveništi. Drobný 

materiál bude v papírové krabici na střeše umístěn tak, aby nedošlo k jeho 

vysypání. V potřebném množství je budou dělníci po konstrukci přenášet v 

pracovním oděvu. 

9.3.1.3 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Riziko:  

Zranění pracovníků vlivem padajícího nářadí, nástrojů nebo materiálu ze 

střechy 

Opatření: 

Pokud při etapě dojde ke vzniku ohrožených prostor, bude vymezeno 

pásmo v šířce 1,5 m od volného okraje pracoviště. Ve vymezeném pásmu 

nebudou prováděny žádné práce a nebudou se zde pohybovat žádné 

osoby. 

9.3.1.4 Práce na střeše 

Riziko: 

Zranění pracovníků pádem ze střešní konstrukce 

Opatření:  
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Ochrana proti pádu osob z výšky bude zajištěna bezpečnostním 

zachycovacím postrojem. Sklouznutí ze střechy nebo propadnutí střešní 

konstrukcí v daném případě nehrozí. 

9.3.1.5 Shazování předmětů a materiálu 

Riziko:  

Zranění pracovníků vlivem shazovaného nářadí, nástrojů nebo materiálu ze 

střechy 

Opatření:  

Ze střechy nebudou shazovány žádné předměty ani materiál. 

9.3.1.6 Přerušení práce ve výškách 

Riziko:  

Úrazy a havárie způsobené sníženou viditelností, nebezpečné rozhoupání 

zavěšeného břemene vlivem větru, pád pracovníků z konstrukcí vlivem 

větru, pád pracovníků z konstrukce vlivem uklouznutí 

Opatření:  

Práce budou přerušeny v případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, 

zejména v případě silného deště, sněžení nebo námrazy. Maximální rychlost 

větru pro provádění prací je 11 m/s, při práci na plošinách, pojízdných 

lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce je maximální rychlost větru 8 m/s. 

Práce budou přerušeny při zvýšené tvorbě mlhy, pokud bude dohlednost v 

místě práce menší než 30 m. Za snížené viditelnosti musí být přerušena 

práce s těžkou mechanizací. Práce budou přerušeny, pokud teplota 

prostředí poklesne pod -10 °C. 

9.3.1.7 Školení zaměstnanců 

Riziko:  

Úrazy zaměstnanců způsobené nedodržováním zásad BOZP 

Opatření:  

Všichni pracovníci budou před začátkem prací proškoleni o práci ve výškách. 

O školení bude proveden zápis s prezenční listinou. Zaměstnanec, který 

neabsolvoval školení, nesmí pracovat na staveništi.  

9.4 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků. 
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§ 3 

 (1) Ochranné prostředky musí  

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 

nesmí představovat další riziko,  

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,  

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,  

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.  

(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci 

používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné 

prostředky vzájemně slučitelné. 

(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. 

Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, 

že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.  

(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví 

zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru 

a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných 

prostředků. 

 

Opatření:  

Osobní ochranné pracovní prostředky zajišťuje zaměstnavatel pro svoje 

zaměstnance a zodpovídá za používání, stav a kontrolu OOPP. Zaměstnanec 

je povinen používat OOPP na pracovištích dle návodu. Pokud dojde k 

poškození OOPP je zaměstnanec povinen okamžitě přerušit práci. 
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10.1 Úvod 

Vegetační střecha známá veřejností jako zelená střecha, je střecha 

pokrytá vegetací a půdou, nebo pěstebním substrátem vysazovaným nad 

hydroizolační membránu. Ozeleňovaní střech je trend posledních let, 

zvláště v městském prostředí. Vlivem koncentrace budov a dopravy je život 

v našich městech nezdravý a méně komfortní. Velká spotřeba kyslíku, 

produkce škodlivin a rozsáhlé plochy (betonové, asfaltové) vedou ke 

zhoršení klimatu. Vegetační střechy tedy významně přispívají svými 

vlastnostmi k ekologické, ekonomické a estetické výstavbě. 

Cílem práce je poukázat na výhody zelené střechy a navrhnout 

alternativní skladbu s vegetačním souvrstvím na konkrétním případu 

novostavby mateřské školky v Praze – Zličíně. 

10.2 Výhody - proč ozelenit střechu 

10.2.1  Estetická a architektonická hodnota 

Vegetační střechy vrací zeleň do měst a kompenzují zábor půdy 

velkoplošnou výstavbou. Nemohou nahradit vegetaci zničenou záborem 

zelených ploch, ale pomohou zpříjemnit životní prostředí lidí a alespoň 

částečně přispívat k zachování ekologické rovnováhy. Vegetace přiblíží 

přírodu městskému obyvatelstvu. V případě funkčního zapojení do provozu 

budovy poskytují prostor pro relaxaci, což má pozitivní psychologické 

účinky, omezení stresu, zvýšení výkonnosti, zlepšení koncentrace atd. 

 

Obr. 58 Studie největší zelené střechy na světě v lakalitě Hills at Valco 
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10.2.2 Ekologické hledisko 

Pozitivní účinek zelených střech na kvalitu ovzduší se může zdát 

vzhledem k jejich běžným velikostem nepodstatný. Výzkumy však prokázaly 

opak. Zlepšení ovzduší není podmíněno úplným ozeleněním střech. Stačí 

vytvořit alespoň jejich síť, která pak dokáže nepříznivé vlivy okolí značně 

redukovat. 

10.2.2.1 Redukce výkyvů teplot 

Tepelný ostrov je oblast města, která je výrazně teplejší než okolí. 

Vzniká tím, že přirozený povrch (louka, les, pole) je nahrazen umělým (asfalt, 

beton, sklo), který mnohem více zadržuje teplo ze slunečního záření. Kvůli 

tomu se vzduch ve městě víc ohřívá. Vliv má i to, že srážková voda rychle z 

povrchu odteče do kanalizace, aniž by jej stihla ochladit. A v neposlední řadě 

má vliv i lidská činnost. Vytápění, klimatizace, doprava, průmysl, to vše 

produkuje teplo, které zvyšuje teplotu vzduchu ve městech. 

 

Obr. 59 Řez typickým tepelným ostrovem 

 

Obr. 60 Rozdíl denních minimálních teplot Prahy mezi obdobím 2001-2010 a 1961-1970 

Teplota v centru měst je díky tomuto efektu o 1–3 °C vyšší oproti lesní 

krajině (ve večerních hodinách to může být až o 10 °C). Zelené střechy 

přispívají k redukci efektu tepelného ostrova. Základním mechanizmem je 
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odpařování vody z vegetace, dále fotosyntézou a schopností akumulovat 

teplo, což snižuje teplotu okolního prostředí. 

 Odpařování - Odpaření jednoho litru vody představuje ekvivalent cca 

0,7 kWh energie potřebné pro provoz i chladicího zařízení, tedy 1 mm 

srážek zadržených na 100 m² zelené střechy odpovídá úspoře 70 kWh 

energie potřebné na chlazení budovy v letních vedrech. Čím více 

sluneční energie na rostliny dopadá, tím intenzivnější je výpar a tedy i 

účinnější chlazení 

 Absorbcí – voda obsažená v rostlinách absorbuje dopadající sluneční 

záření (až 90%) 

 Fotosyntézou – 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 (oxid uhličitý + voda + 

energie → glukóza + kyslík) 

 Vegetace přes den akumuluje teplo, které při ochlazení okolí opět 

vydává. 

10.2.2.2  Snížení prašnosti a znečištění 

Městské ovzduší je zamořeno množstvím škodlivin, například oproti 

lesnímu společenství je koncentrace SO2 (oxidu siřičitého) 10 krát vyšší, CO2 

(oxidu uhličitého) 20 krát vyšší, CO (oxidu uhelnatého) a polétavého prachu 

30 krát vyšší. Polétavé částice v ovzduší dávají za vznik husté mlhy a 

způsobují úbytek počtu hodin slunečního svitu. 

Fotosyntézou rostliny spotřebovávají kysličník uhličitý a zpět vrací čistý 

kyslík. Jeho množství je závislé na druhu a velikosti vegetace, která je na 

střechu vysazena. Rozhodující je její listová plocha. Čím hustší vegetace, tím 

větší produkce kyslíku. Na střeše bez vegetace usazuje prach a ten se díky 

proudění vzduchu dostává zpět do ovzduší. Na vegetačních střechách je 

pohyb vzduchu významně zpomaluje a snižuje prašnost prostředí. Prach se 

zachytává na povrchu listů rostlin.  

10.2.2.3 Hospodaření s vodou 

Zbytečně odtékající dešťová voda ze střech zatěžuje systém městské 

kanalizace. Je nutné ji do podzemních stok odvádět a musí se dále čistit. 

Zelená střecha má schopnost vodu zadržovat. Zadržování vody (označované 

jako retence) může mít pro investory také nezanedbatelný ekonomický 

přínos v podobě nižších plateb stočného za dešťovou vodu odváděnou ze 

staveb a pozemku majitele do veřejné kanalizační sítě. Objem vody, kterou 

rostliny zadržují, je závislý na tloušťce vegetačního souvrství, ploše střechy, 

ročním období a také druhu vysazených rostlin. Voda, takto zadržená, má 

možnost se odpařit zpět do ovzduší. Zelené střechy tak fungují jako tzv. 

retenční nádrže. Přebytečná voda odtéká do kanalizace s časovým 

zpožděním, utlumeně a tím snižují špičkové odtoky. 
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10.2.3 Výhody Stavební hledisko 

Vegetační střechy přispívají k lepší obyvatelnosti objektu. V letních 

měsících brání přehřívání a v zimních potom tepelným ztrátám. Vegetační 

vrstva funguje jako přídavné tepelné izolace střechy. Obecně se udává, že 

ozeleněním střechy se mohou její tepelné ztráty snížit až o 10-30%. Míra 

izolačních vlastností závisí na mocnosti substrátu, jeho složení a vlhkosti. 

Rostliny chrání povrch substrátu před větrem, díky čemuž snižují tepelné 

ztráty způsobené konvekcí (prouděním větru) až na nulu. 

Ozelenění střech zabraňuje velkému kolísání teplot na střeše, které 

vede k rozpínání materiálů. U střech nechráněných vegetačním souvrstvím 

dochází k únavě materiálů, smršťovacím procesům, deformacím a následně 

i poruchám a netěsnostem. 

Vegetační vrstva chrání materiály před působením UV (ultrafialového) a 

IR (infračerveného) záření, ozónem, průmyslovými odpadními plyny a před 

mechanickým poškozením, které je způsobeno například při kontrolách 

střechy, či klimatickými vlivy (déšť, krupobití, vítr, aj.). Tím je prodloužena 

životnost až na hranici životnosti samotného stavebního objektu. 

Vegetace také omezuje možnost vzniku požáru a zabraňuje šíření 

plamene, pokud není vystavená dlouhodobému suchu. Slouží tedy jako 

protipožární opatřeni střechy. 

Zlepší akustické vlastnosti střechy, pomocí měkkého povrch, který 

snižuje zvukovou odrazivost a vrstvou substrátu, díky vyšší plošné 

hmotnosti konstrukce, vzduchovou neprůzvučnost. Pokud není možné 

konstrukci zatížit silnou vrstvou substrátu, jsou pro tyto případy 

nejvhodnější skladby vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou. Ta totiž 

působí nejenom jako tepelná izolace, její funkce je současně i akustická. 

Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti oproti střeše bez ozelenění je 6 dB. 

 

10.3 Nevýhody  

Nevýhodou vegetačních střech je poměrně vysoká cena a to zejména u 

intenzivní zelené střechy. Do rozpočtu je nutné započítat všechny vrstvy 

zelené střechy, další systémové komponenty, výsev vegetace, závlahu ale i 

pravidelnou údržbu rostlin (jejich doplnění, hnojení, závlaha). Zvýšit cenu 

stavby může i zesílení konstrukce stropu, kvalitnější hydroizolace a 

stabilnější atika. 

Pokud však budeme pečlivě vybírat materiál a kvalitně provedeme 

všechny vrstvy, odpadají tak opravy poškozené či zdegradované 

hydroizolace a tím se šetří další finance. 

Už při statickém návrhu střechy je třeba počítat se značnou hmotností 

substrátu, tedy vyšším zatížením střešní konstrukce. Dnes se ovšem 
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dostávají na trh materiály např. hydrofilní minerální vlny, kde se dají rostliny 

pěstovat a nezatěžují tolik střešní konstrukci. 

Vegetace může způsobovat různé alergie. Jednou z hlavních příčin 

vzniku alergií je však paradoxně právě zhoršené životní prostředí, které je 

vegetací výraznou měrou zlepšováno. V každém případě je však třeba pro 

výsadbu upřednostňovat rostliny nevypouštějící do okolí alergeny, tedy 

rostliny nekvetoucí, málo kvetoucí, či samčí rostliny dvoudomých rostlin. 

10.4 Rozdělení zelených střech 

Dle normy ČSN 73 1901 Navrhování střech, se dělí zpravidla na dva 

druhy, a to na extenzivní a intenzivní zelení. V praxi lze ještě doplnit o zeleň 

biotopní a polointenzivní. 

10.4.1 Extenzivní zelené střechy 

Tento typ ozelenění plní funkci hlavně ekologickou, estetickou a 

psychologickou. Potřebuje určitou péči, byť zcela minimální, jako dosev 

mezer, doplňování živin, občasné kosení a doplňování substrátu. Výběr 

použitých rostlinných druhů je nutné přizpůsobit stanovištním podmínkám. 

To jsou rostliny snášející extrémní podmínky, jako dlouhodobé sucho a 

krátkodobé přemokření.  

Mocnost vegetačního souvrství extenzivních zelených střech se obvykle 

pohybuje v rozmezí 60–150 mm. Pro vhodně zvolené druhy sukulentů může 

postačovat mocnost souvrství jen 40 mm (i méně), naopak pro stepní 

trávobylinné typy porostu může být použito souvrství o mocnosti až 200 

mm. Extenzivní zelené střechy jsou obvykle nepochozí, tj. vstup na plochy s 

vegetací je dovolen poučeným osobám pouze pro kontrolu a technickou 

údržbu. Její plošná hmotnost v nasyceném stavu se zpravidla pohybuje od 

90 do 200 kg/m2 

Často se udává, že extenzivní střecha je bezúdržbová. Ovšem taková 

střecha neexistuje. Čím se rozlišují druhy ozelenění je frekvence údržby. 

Údržba se provádí 1 až 2 krát ročně. Při kontrole musí být odstraněn 

nepatřičný nálet, který se na střeše usadil a mohl by poškodit střechu svým 

rozrůstajícím kořenovým systémem. Dále je třeba odstranit uhynulé rostliny 

a provést klasickou kontrolu střechy, do které patří vyčištění střešních 

vtoků, okapových žlabů apod. 

Nejčastější typy porostů extenzivních zelených střech: 

• mechy 

• rozchodníky, případně další sukulenty 

• trávy a byliny, 

• případně jejich kombinace 
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10.4.2 Intenzivní zelené střechy 

Podstatou intenzivní zelené střechy je úprava podmínek pro zvolenou 

vegetaci včetně intenzivní pravidelné údržby, stejně jako u klasické zahrady 

na rostlém terénu (závlaha, přihnojování, kultivace a odstraňování 

nežádoucích rostlin, pravidelné sečení trávníku a další). Nijak se neliší od 

klasické zahrady či zeleně na rostlém terénu. Při návrhu je proto nutné 

počítat se zázemím, skladem zahradní techniky a nářadí. Intenzivní zeleň 

potřebuje pravidelnou závlahu a živiny. Srážky většinou nestačí, proto se 

používá polo- nebo plně automatické zavlažovací systémy, které umožní 

dávkovat vodu včetně živin. 

Možnost výsadby jsou téměř neomezené. Výběr rostlin je stejný jako u 

zahrady na rostlém terénu. Případná omezení závisí na konkrétním objektu. 

Mocnost vegetačního souvrství intenzivních zelených střech odpovídá 

velikosti a nárokům použitých rostlin a obvykle je vyšší než 300 mm. 

Nejčastější typy porostů intenzivních zelených střech: 

• trávník 

• trvalky 

• keře 

• stromy 

10.5 Návrh skladby na objekt mateřské školky 

10.5.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   Mateřská školka Praha Zličín 

Místo stavby:  

Adresa: Praha - Zličín, mezi ulicemi Strojírenská a Hevlínská 

Katastrální území:   Zličín (okres Hlavní město Praha); 793264 

Parcelní čísla pozemků: 450/1, 450/4, 451/1 

Účel stavby:  mateřská školka 

Investor:  

Městská část Praha - Zličín 

Tylovická 207 

155 21 Praha 

Zpracovatel dokumentace: 

Atelier 99 s.r.o. 

Purkyňova 71/99 

612 00 Brno 

IČO: 02463245 

Zodpovědný projektant:  

Ing. Josef Pirochta, ČKAIT 1005716 - IP00 
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Popis lokality 

Stavba se nachází na nezastavěných pozemcích v zastavěném území, 

mezi ulicemi Strojírenská a Hevlínská. Pozemky jsou rovinaté, kromě 

navážky v severozápadní části řešeného prostoru. Pozemek v současné 

době není nijak využití, ale nachází se na něm zbytky zpevněných ploch a 

oplocení – v rámci přípravy stavby dojde k jejich odstranění. 

Účel stavby 

Účelem stavby je novostavba mateřské školky s celkovou kapacitou čtyř 

tříd pro max. 24 dětí včetně kompletního technického zabezpečení a 

provozování mateřského centra. Stavba je navržena jako jednopodlažní, 

nepodsklepená s plochými střechami. Stavba je řešena ve dvou výškových 

úrovních – vyšší hmotu tvoří jednotlivé dětské třídy a prostor mateřského 

centra se spolkovou místností, nižší hmotu potom tvoří blok obslužných a 

ostatních prostor. Jednotlivé části jsou vzájemně propojené centrální 

chodbou, navazující na hlavní vstupy do objektu. Celkové půdorysné 

rozměry objektu nepravidelného půdorysu 58,00x46,28m, výška objektu 

5,03m. 

 

Obr. 61 Vizualizace MŠ Praha - Zličín 

10.5.2 Stávající skladba střechy 

Střecha objektu je plochá jednoplášťová, s klasickým pořadím vrstev a 

hydroizolací z mPVC nad tepelnou izolací. Střecha má obvodovou atiku a 

hydroizolace je spádována v min. 2% sklonu do vnitřních střešních vtoků. 

Všechny vtoky jsou elektricky vyhřívané proti zamrznutí.  
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Tab. 22 Skladba stávající 

Označení: 

S/01 

Typ, popis: 

skladba střechy  
λ [W/m∙K] tloušťka 

  1 OCHRANNÁ VRSTVA – prané říční kamenivo, frakce 16/32 - 100 mm 

  2 
SEPARČNÍ VRSTVA – netkaná geotextílie FILTEK 500 g/m² zpevněná 

vpichováním, volně ložená s přesahy 
- - mm 

    3 

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – fólie mPVC, DEKPLAN 76, s PES 

výztužnou vložkou určená pro mechanické kotvení, s ochranou 

pod zatěžovací vrstvy, spoje horkovzdušně svařeny 

0,16 1,5 mm 

  
  

  

4 
SEPARAČNÍ VRSTVA – netkaná geotextílie FILTEK 300 g/m² 

zpevněná vpichováním, volně ložená s přesahy 
- - mm 

5 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA - Polystyren EPS 150 , ve 

dvou vrstvách s vzájemně prostřídanými spárami, včetně 

spádových klínů 

0,035 min. 180 mm 

6 
PAROZÁBRANA - asfaltový pás modifikovaný SBS, GLASTEK AL 40 

SPECIAL MINERAL s vložkou ze skleněné tkaniny 
0,004 4 mm 

7 NÁTĚR - asfaltová penetrační emulze - 1 mm 

8 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 1,74 250 mm 

9 OMÍTKA - vnitřní vápenocementová dvouvrstvá hladká  0,88 10 mm 

 

10.5.3 Nový návrh skladby s vegetačním souvrstvím. 

Střecha není pochuzí, proto se návrh bude vztahovat na typ zelené 

střechy s extenzivní skladbou. 

Klasické vegetační střechy, kde je substrátem zemina, mají nevýhodu ve 

své objemové hmotnosti, ta je kolem 1700 kg/m3. Při návrhu novostavby se 

střešní konstrukce na tuto skutečnost nadimenzuje, nebo se musí počítat s 

dovystužením střešní konstrukce a to zvyšuje finanční náklady.  

V návrhu použiju materiál z hydrofilní vlny, který i po nasáknutí vodou 

má až 20 krát nižší objemovou hmotnost než zemina. Tato objemová 

hmotnost činí cca 70-80 kg/m3.  

Zelené střechy jsou krásné, moderní, nelze je ale použít na každou 

střechu. Zvláště u rekonstrukcí jsme omezení statikou nosných konstrukcí. 

Lehké hydrofilní minerální vlny posouvají hranice použitelnosti i pro tyto 

konstrukce. Mohou nahradit klasickou zeminu v systému zelené střechy a 

zlepšit tak navíc její tepelně-izolační vlastnosti. 

10.5.3.1 Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukci tvoří stropní deska. Stropní konstrukce objektu 

bude řešena jako železobetonová monolitická stropní deska. Tloušťka 

stropní konstrukce bude 250 mm. Vzhledem k velikosti zatížení konstrukce 

extenzivní zelení, lze pro tento způsob ozelenění využít jakýkoli typ nosné 

konstrukce střechy. Stávající konstrukce vyhovuje. 
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10.5.3.2 Parozábrana 

Parozábrana je vrstva, která slouží k omezení pronikání vodní páry do 

souvrství střechy. Vodní pára má snahu přemisťovat se z míst o vyšším 

částečném tlaku vodní páry do míst o nižším částečném tlaku.  

Skladba s vegetací je po většinu roku, díky akumulační vrstvě, nebo 

zavlažování vlhká, čímž se omezí prostup vodní páry střešním pláštěm. 

Může tedy docházet nárůstu zkondenzované vodní páry, která ohrozí funkci 

konstrukce např. znehodnocení tepelné izolace. Kvalitní parozábrana 

(parotěsná vrstva) je tak vždy nutnou součástí střechy s vegetačním 

souvrstvím. Její účinek můžeme tedy ovlivnit typem parozábrany a pořadím 

umístění parozábrany v souvrství. Nejvýhodnější je umístit ji první v pořadí 

ve směru od interiéru do exteriéru. Vhodným materiálem pro parozábranu 

můžou být PVC fólie nebo asfaltové modifikované pásy. 

Navrhuji hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 

vložkou z AL fólie GLASTEK AL 40 SPECIAL MINERAL tloušťky 4 mm, který má 

výrobcem garantovanou hodnotu tzv. ekvivalentní difúzní tloušťky sd ≥ 1500 

m. Parozábrana bude mít i funkci pojistné hydroizolace. Pojistná funkce HI 

odvádí vodu, která byla buď zkondenzována, nebo došlo k nežádoucímu 

zatečení do střechy.  

Správný návrh parozábrany a tepelné izolace ověřím v příloze dle 

požadavků v ČSN 73 0540 – 2:2011 Tepelná ochrana budov, na požadavky na 

oblast šíření vlhkosti konstrukcí. 

10.5.3.3 Tepelná izolační a spádová vrstva 

Je to jedna z nejdůležitějších vrstev střešního pláště. Tepelnou izolaci 

souvrství střešního pláště zelených střech mohou tvořit izolační materiály, 

které mají dobrou pevnost v tlaku a malou stlačitelnost. Z hlediska tepelně 

technických požadavků má významnou roli faktor difúzního odporu μ a 

součinitel tepelné vodivosti λ tepelně izolačního materiálu. Tloušťku volíme 

s ohledem na tepelně technické parametry celého souvrství, vegetační 

vrstva se při tepelně technických výpočtech zanedbává, protože je ve styku 

s vodou. Tepelná izolace zajistí i potřebný sklon střešního pláště k 

odvodňovacím prvkům, pomocí spádových desek z polystyrenu EPS.  

V původním návrhu je tvořená vrstva z izolace ze stabilizovaného 

pěnového polystyrenu EPS 150, s pevností při 10% stlačení je 150 kPa, 

minimální tloušťky 180 mm. Vyhoví jak z hlediska požadavků tepelně 

technických, tak i na vlastnosti materiálu, jako objemová hmotnost, faktor 

difuzního odporu, nasákavost, pevnost v tlaku, objemová stálost a 

hořlavost.  
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10.5.3.4 Hydroizolace 

Slouží k zabránění pronikání vody do konstrukcí. Používají se pásy na 

bázi asfaltu, nebo hydroizolační fólie. Navrhuje se dle ČSN P 73 0606 a u 

střech s vegetací musí být odolná vůči prorůstání kořenů rostlin. Většina 

výrobců nabízí speciální hydroizolace, které prošly zkouškami proti 

prorůstání, v ČR dle dle ČSN EN 13948 (Stanovení odolnosti proti prorůstání 

kořenů), nebo mají tzv. FLL atest (garance odolnosti výrobku proti prorůstání 

kořenů rostlin). Podmínkou udělení na seznam atestovaných výrobků je 

splnění čtyři roky trvající zkoušky, při které jsou hydroizolační materiály 

vystaveny působení rostlin s agresivními kořeny. 

Ve skladbě je navržena fólie na bázi mPVC s PES výztužnou vložkou, 

DEKPLAN 76, tl. 1,5 mm určená k mechanickému kotvení. Pro vegetační 

skladbu navrhuji změnu na folii mPVC se skleněnou výztužnou vložkou, 

DEKPLAN 77, tl. 1,5 mm, která je odolná proti prorůstání kořenů. Fólie 

DEKPLAN 77 musí být po instalaci celoplošně zakryta dalšími vrstvami, aby 

bylo zabráněno přímému působení povětrnostních vlivům a UV záření. Z 

tohoto důvodu, bude na vytažení fólie na opracování atik, prostupů 

střešním pláštěm, světlíkové obruby použita původní folie mPVC, DEKPLAN 

76, která je odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření. Vrstvy mPVC 

nesmí přijít do styku s EPS a ve skladbě s vegetací nečistotami ve formě 

mikrobiologických činitelů. Může dojít k uvolňování změkčovadla a 

postupnému zmenšování tloušťky fólie, ztrátě pevnosti a vodotěsnosti. 

Z tohoto důvodu bude z obou stran separační vrstva z netkané geotextílie. 

Před realizací vegetačního souvrství je nutné provést zkoušky těsnosti.  

10.5.3.5 Drenážní a hydroakumulační vrstva 

Drenážní zadržuje a odvádí přebytečné množství vody do 

odvodňovacího zařízení. Zabrání tak přemokření rostlin. Při sklonu do 5% je 

návrh drenáže nutný. Pokud materiál slouží i k zadržování vody, má funkci 

hydroakumulační. 

Vhodné materiály: 

• nopová fólie  

• drenážní panely (např. EPS tvarovky, desky z recyklátů, hydrofilní 

minerální vlna) 

• sypké hmoty (např. keramzit, láva, štěrk, pěnosklo), smyčkové 

rohože  

Na ploché střeše se nejčastěji používá nopová folie s drenážně 

akumulační funkcí, z materiálu, který je dostatečně tuhý, aby odolal zatížení 

vrstev nad sebou. Navrhuji profilovanou fólie s nopy výšky 20 mm s 

perforací, DEKDREN T20 GARDEN. 
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10.5.3.6 Vegetační hydroakumulační vrstva 

Vegetační vrstva často tvořená střešním substrátem, ve kterém mají 

rostliny kořeny a kde se zásobují vodou, vzduchem a živinami. Má nevýhodu 

ve velké objemové hmotnosti, ta je u substrátu ze zeminy cca 1700 kg.m3. 

Proto navrhuji částečnou náhradu substrátu použitím desek z hydrofilních 

minerálních vláken Isover FLORA, ve kterých je možné rostliny pěstovat. 

Tyto desky umožňují vodě rovnoměrné nasáknutí do celého svého 

objemu a rostlinám volné prokořenění. Objemová hmotnost se pohybuje v 

rozmezí od 70 do 80 kg.m3 za sucha a 260 kg.m3 v běžném vlhkém stavu. 

Zároveň slouží jako drenážně - hydroakumulační vrstva a jako izolace 

přispívá k lepším tepelně – izolačním vlastnostem 

Mezi další výhody patří: 

• Přispívá k lepší tepelně technické stabilitě v letním či zimním 

období v místnostech pod střechou. 

• Minerální vlna odolává UV záření. 

• Výsadbu vegetace je možné provést předem na dílcích a pak uložit 

na střechu. 

• Při jakékoli poruše v souvrství je možno potřebný díl minerální 

vlny vyjmout, nebo nahradit novým dílem. 

• Minerální vlna umožňuje ozelenění i při větším sklonu střechy – 

desky se nesesouvají a neodplavují se žádné částice jako u hlíny. 

• Realizace detailů konstrukčních řešení střech je jednodušší. Rozdíl 

je v počtu použitých vrstev v konstrukci a nahrazení zeminy 

minerální vlnou. 

Na desky z hydrofilní vlny přijde krycí vrstva substrátu. Zajišťuje 

počáteční ochranu při zakořeňování rostlin a dále plní funkci stabilizační. Na 

jednovrstvých extenzivních zelených střechách je velmi důležitá vysoká 

propustnost pro vodu, neboť na nich střešní substrát plní i funkci drenážní 

vrstvy a musí být schopen odvést veškerou přebytečnou vodu až 

k odvodňovacímu zařízení. Bude tvořena 40 mm zahradnického substrátu, v 

případě suchomilných rostlin v kombinaci s hrubým pískem i kačírkovým 

stabilizačním prvkem. 

Rostliny, které se do střech používají, jsou většinou suchomilné a velká 

nasá-kavost minerální vlny by pro ně mohla být nebezpečná. Hodnota pH 

by neměla v kyselé oblasti překročit 6,0. 
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10.5.3.7 Vegetace 

Vegetace plní kladné vlastnosti střechy, snižuje prašnost, zlepšuje 

kvalitu ovzduší, snižuje teplotní výkyvy atd. Výběr druhů musí odpovídat 

stanovištním podmínkám a předpokládané intenzitě údržby podle typu 

střechy, v tomto návrhu extenzivní. Pro návrh jsou vhodné suchomilné 

rostliny pro vrstvu substrátu 80-100 mm.  

 

Vhodné suchomilné rostliny: 

• rozchodníky (rod Sedum) 

• netřesky (rod Sempervivum) 

• suchomilné trávy 

Ve skladbě navrhuji rozchodníkový koberec, Sedum mix směs 10 až 12 

rozchodníků (sedum) na minerální degradující podložce. Rostliny jsou 

zapěstované na kokosové rohoži se speciálním substrátem. Koberec bude 

po celé ploše střechy, jen kolem atiky, prostupů, světlíků a dalších 

vystupujících konstrukcí bude, dle požárních předpisů obsypy 

anorganickými látkami (prané kamenivo 16/32) v minimální šířce 500 mm. 

 

Obr. 62 Rozchodníkový koberec 
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Tab. 23 Nová skladba střechy s vegetačním souvrstvím 

Označení: 

SV 

Typ, popis: 

skladba střechy - vegetační 
λ [W/m∙K] tloušťka 

  1 VEGETACE – rozchodníkový koberec - 20 mm 

  2 VEGETAČNÍ A STABILIZAČNÍ – substrát extenzivní - 40 mm 

    3 VEGETAČNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ - hydrofilní minerální vlna Isover FLORA - 50 mm 

  
  

  

4 
DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ – nopová folie perfomovaná, DEKDREN 
T20 GARDEN 

- 20 mm 

5 
SEPARAČNÍ VRSTVA - netkaná geotextílie FILTEK 500 g/m² zpevněná 
vpichováním 

- - mm 

6 
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - fólie mPVC, DEKPLAN 77 s ochranou proti 
prorůstání kořínků,  

- 1,5 mm 

7 
SEPARAČNÍ VRSTVA - netkaná geotextílie FILTEK 300 g/m² zpevněná 
vpichováním 

- - mm 

8 TEPELNĚ IZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA - Polystyren EPS 150 S 0,035 min. 180 mm 

9 PAROZÁBRANA - asfaltový pás modifikovaný SBS, GLASTEK AL 40 MINERAL 0,004 4 mm 

10 NÁTĚR - asfaltová penetrační emulze  - mm 

11 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA  1,74 250 mm 

 

10.6 Tepelně technické posouzení 

Z hlediska tepelné techniky posoudím skladbu dle normy ČSN 73 0540 

Tepelná ochrana budov na požadavky: 

a) Součinitel prostupu tepla – musí být splněn normový požadavek 

𝑈𝑁,𝑟𝑞 = 0,24
𝑊

𝑚2∙𝐾
  (střecha plochá a šikmá se sklonem do 45) 

b) Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu – teplota vnitřního povrchu 

konstrukce musí být vyšší než teplota rosného bodu pro vnitřní 

prostředí. 
 

c) Na způsob šíření vlhkosti konstrukcí – kondenzace vodní páry nesmí 

ohrozit funkci konstrukce. První požadavek Mc,a < Mev,a (množství 

zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce < množství odparu). 

Druhý požadavek Mc,a < Mc,N (množství zkondenzované vody uvnitř 

konstrukce < než 0,1 kg/m2.rok nebo 3-6 % plošné hmotnosti 

materiálu v kondenzační zóně, bereme nižší z hodnot). 
 

Vegetační vrstva se při tepelně technických výpočtech zanedbává, protože je 

ve styku s vodou a je obtížné stanovení vlastností tepelně technických vrstev 

nad hydroizolací. Postup a výsledky výpočtu jsou v samostatné příloze 

bakalářské práce. 
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10.7 Cenové srovnání 

Orientační cena je stanovena na 1m2 s DPH, dle kalkulace výrobců. 

Tab. 24 Cena za 1m2 původní skladby 

Označení: 

S/01 

Typ, popis: 

skladba střechy  
Cena za 1m2 –Kč s 

DPH 

  

  

1 OCHRANNÁ VRSTVA – prané říční kamenivo, frakce 16/32 129,90 

2 SEPARČNÍ VRSTVA – netkaná geotextílie FILTEK 500 g/m²  44,46 

3 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – fólie mPVC, DEKPLAN 76 172,55 

4 SEPARAČNÍ VRSTVA – netkaná geotextílie FILTEK 300 g/m² 25,81 

5 TEPELNĚ IZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA - Polystyren EPS 150 S 344,29 

6 
PAROZÁBRANA - asfaltový pás modifikovaný SBS, GLASTEK AL 40 

MINERAL  
136,62 

7 NÁTĚR - asfaltová penetrační emulze 34,10 

 CELKEM 887,73 

Tab. 25 Cena za 1m2 vegetační skladby 

Označení: 

SV 

Typ, popis: 

skladba střechy - vegetační 
Cena za 1m2 –Kč s 

DPH 

  1 VEGETACE – rozchodníkový koberec 950,0 

  2 VEGETAČNÍ A STABILIZAČNÍ – substrát extenzivní 71,26 

    3 
VEGETAČNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ - hydrofilní minerální vlna Isover 

FLORA 
191,66 

  

  
  

4 
DRENÁŽNÍ A HYDROAKUMULAČNÍ – nopová folie perfomovaná, 

DEKDREN T20 GARDEN 
108,90 

5 SEPARAČNÍ VRSTVA - netkaná geotextílie FILTEK 500 g/m²  44,46 

6 HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - fólie mPVC, DEKPLAN 77 174,43 

7 SEPARAČNÍ VRSTVA - netkaná geotextílie FILTEK 300 g/m²  25,81 

8 TEPELNĚ IZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA - Polystyren EPS 150  344,29 

9 
PAROZÁBRANA - asfaltový pás modifikovaný SBS, GLASTEK AL 40 

MINERAL 
136,62 

10 NÁTĚR - asfaltová penetrační emulze 34,10 

 CELKEM  2081,53 
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Obr. 63 Graf – cenové porovnání 

10.8 Závěr vegetační střecha 

Vzhledem k lokalitě umístění řešené stavby, bylo cílem nastínit jednu z 

možností, jak vrátit zeleň do zastavěné plochy města. V první části jsem se 

zaměřil na výhody, nevýhody zelené střechy a proč se rozhodnout pro 

realizaci. V druhé části jsem se zaměřil na vhodný návrh extenzivní 

vegetační skladby s použitím hydrofilní vlny na řešený objekt. Dále jsem 

provedl tepelně technické posouzení a cenově porovnal skladby. 

V realizacích zelených střech vidím budoucnost pro města a lepší 

městský život. Velkou nevýhodou je cena (v tomto případě dvojnásobná), 

ale při kvalitním návrhu a provedení můžou odpadnout náklady na opravy 

střechy. Zelené střechy umožní lepší využití srážkové vody, hospodaření s 

vodou ušetří investorovi náklady.  

Lze tedy ve většině případů ozeleněné střechy doporučit, protože jsou 

nevýhody vynahrazeny celou řadou výhod. 
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Závěr bakalářské práce 
Ve své bakalářské práci se věnuji vypracování technologické etapy 

zastřešení objektu Mateřské školy v Praze – Zličíně. 

Postupně jsem zpracoval technickou zprávu, naplánoval jsem dopravní 

trasy pro zásobování stavby, rozvrhl jsem zařízení staveniště, a navrhl 

strojní sestavu. Pomocí softwaru jsem zpracoval položkový rozpočet s 

výkazem výměr v programu BuildpowerS, a vytvořil časový plán v programu 

Contec. Pro zadanou etapu jsem také zpracoval kontrolní a zkušební plán a 

bezpečnost a ochranu zdraví osob při práci. Důležitou částí mé práce byl 

technologický předpis, kde jsem se snažil co nejlépe popsat pracovní 

postup. Se zájmem jsem vyhledával informace o jednotlivých vrstvách 

skladeb plochých střech. V poslední kapitole jsem se snažil poukázat na 

výhody zelených a pokusit se vybrat vhodnou skladbu pro zadaný objekt. 

Toto téma jsem řešil v rámci studentské vědecké a odborné činnosti a 

zúčastnil jsem se oborového kola SVOČ, kde jsem získal 1. místo. 

Při řešení práce jsem si rozšířil své znalosti o doposud neznámé 

materiály a pracovní postupy. Tyto nově nabyté informace pro mne 

přínosem zvláště při dalším studiu i v praxi. 
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