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Abstrakt 

Práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologického projektu hrubé 
vrchní stavby a to návrhem konceptu zařízení staveniště, strojní sestavou, časovým 
plánem a především technologickým postupem pro technologickou etapu provedení 
střešního pláště. Střešní plášť je navržen jako jednoplášťová střešní konstrukce a 

to ve třech rozdílných skladbách. V technologickém předpisu budou upřesněny 
materiály pro jednotlivé vrstvy a jejich výčet pro provedení prací. Je řešeno 
odvodnění střechy do střešních vpustí - konceptem návrhu spádových klínů. Dále 
budou zpracovány pracovní postupy pro jednotlivé činnosti a řešeny detaily 
vegetační střechy a hydroizolací.  
  

Klíčová slova 

Hrubá vrchní stavba, střešní plášť, vegetační střecha, izolace jednoplášťové střešní 
konstrukce  

  

  

  

Abstract 

The bachelor thesis deals with several parts of the technological stage of the gross 

superstructure realisation. The thesis primarily focuses on the technological 

implementation of the roof deck. Several other topics are also covered, namely the 

design concept of the building site, construction machinery and the technological 

process schedule. 

 

The roof deck is designed as a single-roof construction consisting of three differently 

composed parts. The material list, broken down to each phase of the work schedule, 

is included as a part of the technological prescription. Furthermore, the thesis 

proposes a roof drainage solution based on a concept of catchments wedges. 

Additionally, detailed sequences of operations for each of the work phases along 

with detailed solutions of the vegetative roof and waterproofing also are integral 

parts of the thesis. 

  

Keywords 

Gross superstructure, roof deck, vegetative roof, single-roof insulation  
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ÚVOD 
 

Následující práce řeší část výstavby objektu mateřské školy ve městě Slavkov 
u Brna. 

Řešení hrubé vrchní stavby mateřské školy „Zvídálek“ je založeno na projektu, který 
byl koncipován tak, aby vyřešil nedostatečnou kapacitu míst ve stávajících školkách 
pro děti předškolního věku ve Slavkově u Brna. Z výsledného návrhu pak vzešlo, že 
část základní školy bude rekonstruována jako mateřská škola a bude propojena 
s přístavbou mateřské školy. V bakalářské práci jsem se zaměřil problematiku 
týkající se stavebně technologického projektu hrubé vrchní stavby přístavby 
mateřské školy a především na realizaci střešní konstrukce, která je svým pojetím 
velmi zajímavá, jelikož se jedná o pochozí vegetační střechu s terasou, určenou jako 
venkovní pobytový prostor pro děti. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU 
KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ 
HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 

 

1.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název: 
Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komenského Slavkov u Brna 

 

Místo stavby: 
Přístavba MŠ se bude nacházet na parcele č. 6, k.ú. Slavkov u Brna 

 

Účel stavby: 
Stavba je určena pro výchovu dětí předškolního věku 

 

Přístavba mateřské školy SO 02: 

 

zastavěná plocha:    362,072 m
2
 

obestavěný prostor:  5199,000 m
3
 

 

Cena podle THU:  Cena bez DPH: 25 038 500 Kč 

    DPH 20%:    5 007 700 Kč 

    Cena s DPH:  30 046 200 Kč   

   

Výškové osazení:  0,000 = 210,860 m n.m. Bpv 

Počet podlaží:  1 × PP a 3 × NP  

Konstrukční systém:  Zděný obousměrný, zděné pilíře 

Založení:   Železobetonové základové pasy spojené do roštu 

  

Doba výstavby hrubé vrchní stavby SO 02: 

 

Viz výkres číslo 8 – časový plán pro hrubou vrchní stavbu 

 

Zahájení hrubé vrchní stavby: 28. 3. 2013 

Dokončení hrubé vrchní stavby: 02. 8. 2013  
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1.2 HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 

 

Objednatel: 

 

Město Slavkov u Brna, 

Palackého náměstí 65, 

684 01 Slavkov u Brna, 

IČ: 00292311 

Zastoupeno: Ing. Ivan Charvát, starosta a statutární zástupce 

Ing. Petr Lokaj ve věcech technických 

 

Generální projektant: 
 

DEMTIS, s.r.o., 

Komenského 227, Řícmanice, 

664 01 Brno - venkov, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. Zn.:oddíl C, 
vl. 17862 

IČ: 60735911 

DIČ: CZ60735911 

 

Ing. Miroslav Rys 

Autorizační číslo: 1000836 

Telefon:   737 160 518 

E-mail:  miroslavrys@seznam.cz 

 

1.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

 

SO 01 – Budova základní školy 

SO 02 – Přístavba mateřské školy 

SO 03 – Příprava území 

SO 03.1 – Kácení zeleně + sejmutí ornice v tl. 200 mm 

SO 03.2 – Přeložka vodovodu 

SO 03.3 – Přeložka plynu 

SO 03.4 – Přeložka podzemního kabelového vedení nízkého napětí 

SO 03.5 – Hrubé terénní úpravy 

SO 04 – Komunikace a zpevněné plochy 

SO 05 – Sadové úpravy a drobná architektura (dětské hřiště) 
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1.4 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
STAVBY – CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ 

 

Projekt je rozdělen do několika stavebních objektů, z nichž stěžejní jsou: SO 01 – 

rekonstrukce části budovy základní školy a SO 02 – přístavba mateřské školy 
Zvídálek. V bakalářské práci bude řešena technologická etapa hrubé vrchní stavby 

SO 02. Stavba je určena pro výchovu dětí předškolního věku. [1] 

 

1.4.1 SO 01 – BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Základní škola je rozdělena do tří objektů - staré budovy, východní přístavby a 
tělocvičny. 

Stávající východní přístavba základní školy se nachází v rovinatém terénu. Vstup do 
objektu je z východní strany po venkovním schodišti do 1.NP. Vstupní hala 
s centrálním schodištěm rozděluje východní přístavbu na severní a jižní křídlo. 
Z centrálního schodiště je možný přístup do všech podlaží budovy. Objekt je 

čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. 
Na nejstarší část školy navazuje spojovacím chodbou v jižním křídle. 

Stavební úpravy budou probíhat v severním křídle budovy. V 1.PP bude upravena 

kotelna pro napojení rozvodů do přístavby MŠ, v 1.NP a 2.NP budou provedeny 
dispoziční změny - rozšířena kapacita mateřské školy o 4 oddělení, každé pro 26 dětí. 
V 3.NP nebudou prováděny žádné stavební úpravy, pouze vybourání otvoru pro 
osazení dveří ke vstupu na terasu přístavby. Stávající svislé nosné konstrukce jsou 
z cihelných bloků a cihel. Ve štítové stěně budou v 1.PP, v 1.NP a v 2.NP vybourány 
průchody pro propojení s přístavnou mateřské školy a také 4 otvory pro jednoduše 
zasklená okna. 

Do vodorovných nosných konstrukcí nebudou prováděny žádné zásahy. Stávající 
podlahy budou upraveny následovně: v pobytových místnostech bude staré PVC 
strženo a nahrazeno novým, v chodbách bude stávající broušená teraco dlažba 
očištěna a na ní bude nalepeno nové PVC a v přípravnách jídel bude na stávající 
podlaze z broušeného teraca nalepena protiskluzová dlažba. 

 

1.4.2 SO 02 – PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Přístavba je navržena tak, že bude propojena v každém patře s východní budovou ZŠ. 
Budova se nachází v rovinatém terénu. V severní části pozemku je svah z ulice 

Malinovského, ze které bude hlavní vstup do školky na úrovni mezipodesty mezi 
suterénem a 1.NP. Další vstup pro personál bude možný z jižní strany přímo do 
suterénu budovy. 
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Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím – suterénem a 

třemi nadzemními podlažími. Součástí schodišťového prostoru je i výtahová šachta. 
Střecha je navržena plochá, vyspádovaná do vnitřních vpustí s pochozí a vegetační 
vrchní vrstvou („zelená střecha“). Suterén bude sloužit jako zázemí pro pracovníky 
školky, první a druhé nadzemní podlaží pro výchovu dětí předškolního věku a 
v třetím nadzemním podlaží je umístěn vstup na střechu s krytou terasou a sklad. 

Základy jsou navržené jako železobetonové pasy spojené do roštu. Svislé nosné 
konstrukce budou provedeny z keramických bloků Porotherm Profi, sloupy z CP a 
podhledy a instalační příčky ze sádrokartonu. Stropní konstrukce všech podlaží 
budou provedeny jako železobetonové monolitické, stejně jako průvlaky, které 
budou spolu se ztužujícími věnci spojeny s monolitickou deskou stropu. 

Suterén objektu bude zateplen extrudovaným polystyrenem tloušťky 60 mm a zbytek 

objektu minerálními deskami v tloušťce 80 mm. Střešní konstrukce bude zateplena 
spádovými klíny z polystyrenu v minimální tloušťce 200 mm. 

Okolí budovy bude na konci výstavby zatravněno, na části pozemku bude 
vybudováno hřiště pro děti a v ulici Malinovského budou zřízena 3 nová parkovací 
místa. 

 

1.4.3 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

1.4.3.1 SO 03 – Kácení zeleně a skrývka ornice 

 

Ke kácení je celkem určeno 8 stromů a 2 keře o celkové ploše 86 m
2
. 

Ornice bude sejmuta v místě výstavby stavebního objektu SO 02 a objektů zařízení 
staveniště. Bude uložena na jihovýchodní části pozemku školy. Tloušťka vrstvy 
sejmuté ornice je 200 mm. Celková plocha skrývky ornice činí 1148 m

2
. [1] 

 

1.4.3.2 SO 03.2 – Přeložka vodovodu 

 

Přeložka vodovodu je navržena 1,25 m od projektované obvodové zdi SO 02. 

Trasa přípojky pitné vody DN 100 bude změněna za hlavní vodoměrnou šachtou. 
Potrubí bude vyspádováno do vodoměrné šachty, u které bude napojeno na stávající 
vodovodní řad. V objektu základní školy bude přeložka napojená na stávající 
rozvody pitné vody. Do objektu bude přivedena pod základy a napojení na stávající 
rozvody bude provedeno nad podlahou. Nad potrubím bude ve výšce asi 40 cm 

umístěna trasovací páska. [1] 

 

Materiál přeložky:  plastové trubky PE 100 d110x10,0 

Délka přeložky: 44,30 m 
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1.4.3.3 SO 03.3 – Přeložka plynu 

 

Přeložka středotlakého plynovodu je navržena 1,7 m od projektované obvodové zdi 
SO 02. Aby nedošlo při provádění vlastní přeložky k odstavení dalších odběratelů, 
bude před vlastním propojení STL plynovodu provedeno dočasné potrubí „OBTOK“. 
Na horní povrch PE potrubí se položí signalizační vodič. [1] 

 

Materiál přeložky:  Trubka PE-HD100 d110x6,3 SDR 17,6 

Signalizační vodič:  CYY 1,5 mm 

Délka přeložky:  12,00 m 

Dočasného potrubí:  Trubka PE-HD100 d63x3,6 SDR 11 

Délka dočasného potrubí:  15,00 m 

  

1.4.3.4 SO 03.4 – Přeložka podzemního kabelového vedení nízkého napětí 

 

Přeložka podzemního kabelového vedení nízkého napětí je navržena 2,5 m od 

projektované obvodové zdi SO 02. 

Kabelové vedení začíná na sloupu vedle pozemku školy. Ze sloupu je svedeno do 
země, odkud bude kabelovou spojkou přeloženo vedle nově budovaného objektu 
školky podle projektové dokumentace. [1] 

 

Délka přeložky: 44,60 m 

 

1.4.3.5 SO 03.5 – Hrubé terénní úpravy 

 

Hrubé terénní úpravy zahrnují vybudování hlavní stavební jámy pro provádění 
základů a její odvodnění. Dešťové vody budou ze stavební jámy odvedeny do dvou 

sedimentačních a čerpacích studní. Odvodnění stavební jámy bude provedeno po 
jejím celém obvodu drenážním potrubím DN 100, uloženém v mělké rýze. Ze studní 
bude v případě potřeby voda přečerpána kalovými čerpadly do kanalizace. [1] 

 

1.4.4 SO 04 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

Pro potřeby mateřské školy je navrženo vybudování tří parkovacích stání. 

Stání jsou navržena v prostoru mezi stávajícím vjezdem do areálu základní školy 
a autobusovou zastávkou „Slavkov u Brna - poliklinika“. Tuto zastávku je však nutné 
posunout o cca 12 m směrem ke křižovatce ulic Malinovského a Tyršova. 

Všechny tři stání jsou navržena do proluk mezi stávajícími vzrostlými stromy 
v tomto prostoru. Velikost jednoho parkovacího místa je navržena 2,50×5,00 m. [1]  
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Výstavba parkovacích stání a části autobusové zastávky bude zahájena před koncem 
kompletace SO 02 - přístavby mateřské školy. 

 

1.4.5 SO 05 – SADOVÉ ÚPRAVY A DROBNÁ ARCHITEKTURA 

 

Úprava ploch kolem stavebního objektu je navržena do dvou etap. 

V první etapě bude realizováno zatravnění původního staveniště, výsadba nových 
vzrostlých stromů a keřů, zatravnění střešní zahrady, oprava stávajícího oplocení, 
vysazení popínavých rostlin k severní části oplocení, aby bylo částečně zamezeno 
pohledu na hřiště z ulice Malinovského a realizace chodníků. 

Druhá etapa zahrnuje doplnění herních prvků – pískoviště, lavičky, houpačky apod. 

[1]   

 

 

1.5 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

 

Území pro realizaci projektu je situováno v blízkosti středu města Slavkov u Brna. 
K pozemku je příjezd po 6 m široké komunikaci v ulici Malinovského. 

Staveniště se nachází v rovinatém terénu, který odděluje ze severní strany mírný svah 

od ulice Malinovského. Celá stavební parcela č. 6 je oplocena. Plot tvoří zděná 
podezdívka výšky 0,6 m a na ní je z ocelových sloupků a drátěného pletiva vytvořen 
plot výšky 1,2 m. Při výstavbě SO 02 bude nutné část oplocení rozebrat. Takto se 
vytvoří vstup a příjezd na budované staveniště. 

Hlavní stavební práce se budou provádět na pozemku investora - parcele č. 6, 
k.ú. Slavkov u Brna. Rozšíření parkovacích míst a posunutí autobusové zastávky je 
na parcele č. 4, k.ú. Slavkov u Brna, která je vedena v katastru nemovitostí jako 
silnice. Příjezd na vlastní staveniště, tedy k parcele č. 6, je možný po částečně 
zpevněné cestě, široké 4,75 m. Zpevněná cesta je vedena pod parcelním číslem 7, 

k.ú. Slavkov u Brna. [1] 
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1.6 ZPŮSOB REALIZACE HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 
STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 02 – PŘÍSTAVBY 
MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

1.6.1 SVISLÉ KONSTRUKCE 

 

Svislé nosné konstrukce budou provedeny jako zděné z keramických bloků 
Porotherm Profi. Keramické bloky Porotherm P+D jsou velkoformátové cihly, 
spojované v ložných spárách na vápenocementovou maltu v ideální tloušťce 12 mm 
a ve styčných spárách na pero a drážku. Pro obvodové zdivo budou použity bloky 
Porotherm 36,5 P+D, pro vnitřní nosné zdi Porotherm 44 P+D, Porotherm 30 P+D, 

Porotherm 24 P+D, všechny pevnosti P10. Vnitřní příčky budou realizovány také 
z cihelných bloků Porotherm P+D a to v tloušťkách 80 mm, 115 mm a 140 mm, 

všechny pevnosti P8. 

Sloupy podpírající průvlaky budou vyzděny z cihel plných P20 na 

vápenocementovou maltu P10. 

Cihelné bloky budou na místo zpracování a zabudování do konstrukce dopraveny 
ze skládky materiálu jeřábem. 

Suchá maltová směs bude uložena v zásobníkovém silu. Po smíchání s vodou 
v universálním míchacím stroji bude šnekovým čerpadlem pneumaticky dopravena 
do stavebních koleček na místo zpracování. 

 

1.6.2 VODOROVNÉ  KONSTRUKCE 

 

Stropní konstrukce všech podlaží budou provedeny jako železobetonové monolitické, 
stejně jako průvlaky, které budou spolu se ztužujícími věnci spojeny s monolitickou 

deskou stropu. Stropy nad 1.S, 1.NP a 3.NP jsou tvořeny křížem armovanými 
deskami o tloušťkách 120 mm, 150 mm a 180 mm. Nad 2.NP jsou pak navrženy 
monolitické křížem armované desky v tloušťkách 120 mm, 170 mm a 200 mm. 
Schodišťové a mezipodestové desky jsou navrženy v tloušťce 120 mm 
s dobetonovanými schodišťovými stupni. Veškeré železobetonové desky budou 
provedeny z betonu C25/30. Všechny stropní desky budou monoliticky spojeny 
s železobetonovými věnci a monolitickými průvlaky z betonu C30/37. 

Bednění monolitických konstrukcí bude vytvořeno ze systémového bednění. 
Betonářská výztuž bude na stavbu dopravena již v požadovaném tvaru z armovny. 

Po zkontrolování bednění a uložené výztuže se provede zabetonování stropu 
čerpadlem betonových směsí SCHWING. Z důvodu nevelkého množství použité 
betonové směsi na jedno podlaží bude každý strop betonován bez vynucených 
přestávek během jednoho dne. Po betonáži je nutné monolitickou konstrukci 

důkladně zhutnit a minimálně po 4 dny ošetřovat vlhčením.  
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1.6.3 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev 

s pochozí terasou a zatravněnou částí. Zábradlí je po celém obvodu tvořeno 
bednícími tvarovkami. 

Plocha střechy nad 2.NP je z poloviny navržena jako pobytová – pochozí, z poloviny 

jako vegetační se substrátem pro suchomilné rostliny. 

Pochozí část střechy je uvažována z kompozitních desek, které budou uchyceny na 
systémovém roštu – hliníkových profilech uložených ve vrstvě kačírku. Část 
pobytové terasy je krytá pergolou z dřevěných desek připevněných k ocelové 
konstrukci. 

Druhou část terasy tvoří vegetační substrát uložený na drenážní a filtrační vrstvě. 
Hydroizolace celé střešní konstrukce je z měkčeného PVC. 

Tepelně-izolační vrstva je tvořena ze spádových klínů polystyrenu. Vchod na terasu 

je z 3. podlaží, kde se nachází prostor schodiště, výtahová šachta, WC a sklad. Toto 
"technologické" podlaží bude zastřešeno jednoplášťovou střešní konstrukcí 
s vrstvami z parozábrany, tepelné izolace ze spádových klínů polystyrenu a 

hydroizolační vrstvy z PVC. 

Provedení jednotlivých prací pro zhotovení střešního pláště je samostatně řešeno 
v části 3. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ TECHNOLOGICKÉ 
ETAPY JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE na straně 30. 

 

 

1.7 KONCEPT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Budování zařízení staveniště bude zahájeno po skončení přípravných pracích celého 
projektu. 

Přípravnými pracemi jsou myšleny jednotlivé přeložky inženýrských sítí, které 
vedou v místě plánované přístavby mateřské školy, odstranění některých vzrostlých 
stromů a keřů podle projektové dokumentace a sejmutí ornice. Budování zařízení 
staveniště spočívá v zajištění a upravení stávající plochy pro potřeby výstavby. 
Zejména se jedná o vytvoření dočasných staveništních přípojek, rozebrání některých 
částí stávajícího oplocení pro možnost příjezdu a smontování stavebního jeřábu, 
vytvoření základny ze silničních panelů pro umístění jeřábu, vytvoření zpevněných 
ploch pro umístění sociálního a hygienického zařízení – stavebních buněk, 
zpevněných ploch pro skladování materiálu a příjezd stavebních strojů použitých 
k hloubení stavební jámy. 

Problematika ohledně zařízení staveniště je samostatně řešena v části 
4. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE KONCEPTU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ na 
straně 58. 
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1.8 HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 

 

V bakalářské práci je  řešen návrh strojní sestavy pro hrubou vrchní stavbu. 

Veškeré stavební stroje a použité mechanismy, jejich využití k jednotlivým pracím 
a nasazení v jednotlivých etapách hrubé vrchní stavby je samostatně řešeno 
v části 5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 
HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY na straně 72. 

 

 

1.9 KVALITATIVNÍ, ENVIROMENTÁLNÍ A 
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 

 

1.9.1 KVALITATIVNÍ  POŽADAVKY 

 

Požadavky na kvalitu prováděných činností a prací jsou v bakalářské práci 
samostatně řešeny v části 6. KVALITATIVNÍ POŽADAVKY PRO 
TECHNOLOGICKOU ETAPU ZDĚNÍ A PROVÁDĚNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ 
PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE na straně 85. 

 

1.9.2 ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY 

 

Enviromentální požadavky řeší a stanovují podmínky pro ochranu životního 
prostředí během výstavby. Především je zde zmíněna ochrana zeleně, ochrana proti 
hluku, všeobecné podmínky a nakládání s odpady, které mohou během výstavby 
vzniknout. 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě jsou samostatně řešeny 
v části 4.6 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ na straně 70. 
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1.9.3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PŘI 
PROVÁDĚNÍ HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 

 

Bezpečnost prací bude v souladu s platnými normami a předpisy dle vyhlášek: 

 

a) zákon č. 309/2006 Sb., Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

b) 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 

c) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

V následujícím textu budou použity odkazy na výše uvedené předpisy pod body a), 
b), c). Použití těchto předpisů budu aplikovat na práce při budování zařízení 
staveniště a vlastní výstavbu hrubé vrchní stavby. 

 

1.9.3.1 Možná rizika při pracích budování zařízení staveniště 

 

Před zahájením stavebních prací hrubé vrchní stavby se musí vybudovat nebo 
případně doplnit zařízení staveniště, které bylo používáno při zemních pracích a 
hrubé spodní stavbě. Jedná se zejména o rozšíření sociálního zázemí pro pracovníky 
– rozšíření kapacity stavebních buněk novými buňkami tak, aby vyhovovali počtu 
pracovníků při provádění hrubé vrchní stavby. Dále je třeba zajistit dostatečnou 
plochu pro montáž stavebního jeřábu. Toho se dosáhne částečným rozebráním 
stávajícího oplocení pro možnost vjezdu soupravy. 

 

Možná rizika vyplývají z povahy uváděných prací, jedná se zejména o: 

 

- Ohrožení padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály 

- Ohrožení dopravními prostředky na pracovišti 
- Ohrožení při manipulaci s břemeny (stavební buňky, stavba jeřábu, úprava 

oplocení) 
- Pohyb pracovníků mimo staveništní komunikace (neupravený terén) 
- Možnost pádu do výkopu okolo stavby (stavební jáma) 
- Manipulace se stroji a ručními nástroji při přípravě staveniště – kácení 

stromů, keřů a terénní úpravy (práce s motorovou pilou, křovinořezy apod., 
pohyb nakladače při odstranění ornice) 

 

Rizika vyplývající při budování zázemí stavby jsou řešena předpisy uvedenými 

v bodě a), b), c). 
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Zaměstnavatel je povinen udělat všechna opatření, která zamezí výše uvedeným 
rizikům a to zejména kontrolu strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a 
ručního nářadí použitých při práci tak, aby vyhovovaly všem technickým předpisům, 
ergonomickým požadavkům, a aby byla prováděna jejich správná údržba a 

pravidelná kontrola jejich technického stavu. Před započetím prací budou všichni 
pracovníci svými vedoucími poučeni o bezpečnosti práce a o rizicích při provádění 
prací a bude zkontrolováno, zda všichni pracovníci mají odpovídající osobní 
ochranné pomůcky. 

Všichni pracovníci používající nebo obsluhující dopravní prostředky či jiné pracovní 
nástroje vyžadující způsobilost k obsluze musí vlastnit případné platné osvědčení. 

U pracovních nástrojů, u kterých nepotřebuje pracovník k provozu zvláštní 
osvědčení, je třeba provést náležité proškolení. 

Dočasné výkopy a hlavní stavební jáma musí být řádně označeny a zajištěny proti 
pádu osob. 

 

Celá plocha staveniště musí být ohrazena a zabezpečena tak, aby na ní nebyl možný 
přístup nepovolaným fyzickým osobám. Staveniště musí být oploceno plotem 

minimální výšky 1,8 m a označeno cedulemi „Nepovolaným vstup zakázán“. [2], [3], 

[4] 

1.9.3.2 Možná rizika při pracích na hrubé vrchní stavbě 

 

Při provádění vlastních stavebních prací vrchní hrubé stavby bude prováděna 
manipulace se stavebním materiálem a to jak ručně (osazovaní překladů apod.), tak 
pomocí strojní techniky (jeřábu), zřizování dočasného lešení pro zdění v každém 
patře budovy, zdění, provádění montáže systémového bednění, vlastní betonáž, 
odbednění, provedení všech vrstev střešního pláště – manipulace s izolačním 
materiálem ve výškách, montování střešní terasy a úklid obalových materiálů a palet. 

 

Možná rizika vyplývají z povahy uváděných prací, jedná se zejména o: 

 

- Ohrožení padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály 

- Ohrožení dopravními a pracovními prostředky na pracovišti (betonování 
monolitických konstrukcí, doprava sila se suchou maltovou směsí) 

- Ohrožení při manipulaci s břemeny (manipulace se staveništním materiálem 
pomocí jeřábu) 

- Pohyb pracovníků po staveništi (úklid materiálu) 
- Možnost pádu 

- do výkopu při provádění svislé hydroizolace 

- z lešení při provádění zdění, osazování překladů, provádění bednění, 
ukládání armatury apod. 

- ze stavebních otvorů 

- ze stropních a střešních konstrukcí 
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- ze žebříků 

Rizika vyplývající ze stavebních prací při provádění hrubé vrchní stavby jsou řešena 
předpisy uvedenými v bodě a), b), c). 

 

Zaměstnavatel je povinen udělat všechna opatření, která zamezí výše uvedeným 
rizikům a to zejména kontrolu strojů používaných při realizaci hrubé stavby -  

míchacího stroje a všech jeho součástí (dopravní hadice maltové směsi), jeřábu, 
nákladních automobilů pro dovoz materiálů, ručního nářadí použitého při práci, aby 
vyhovovaly všem technickým předpisům a byly u nich provedeny pravidelné 

kontroly technického stavu. 

Jedno z největších rizik při provádění vrchní stavby je možnost pádu z výšky. Proto 
je důležité všechna pracoviště ležící ve výšce 1,5m nad okolní úrovní zajistit pomocí 
dočasného zábradlí a hrazení. Dále je třeba zajistit otvory v podlaze, jejichž 
půdorysné rozměry přesahují ve všech směrech 0,25 m překrytím poklopy nebo 
zábradlím. Poklopy musí být zajištěny proti posunutí. Zajištění proti pádu nemusí mít 
otvory, jejichž dolní hrana leží ve výšce 1,1 m nad pracovní plochou. Otvory 

ve stěnách nemusí být zajištěny, pokud je jejich šířka menší než 0,3 m a jsou ve 
výšce menší než 0,75 m. Při používání žebříků musí být zajištěno jejich správné 
umístění na rovné a pevné ploše a bezpečný sklon a podepření. Práce ve výškách 
musí být prováděny pouze za příznivého počasí a při změně počasí musí být práce 
přerušeny. 

Další opatření vedoucí k zajištění bezpečnosti práce byla popsána v kapitole 

o možných rizicích při pracích budování zařízení staveniště, tj. poučení o bezpečnosti 
práce, zajištění kvalifikace pracovníků a použití ochranných osobních pomůcek. 

 

Na výše uvedené opatření musí dohlížet sám zaměstnavatel nebo musí mít 
v pracovněprávním poměru zaměstnance, který má v pracovní náplni povinnosti 
preventisty BOZP. 

 

Vzhledem k tomu, že se na stavbě může podílet více dodavatelů a tudíž je 
předpoklad pohybu pracovníků jiných firem po staveništi, je důležité mít 
koordinátora, který bude dohlížet na spolupráci jednotlivých zhotovitelů a řešit 
veškerá organizační opatření, odborné konzultace a doporučovat postupy pro 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Povinnosti koordinátora jsou 
obsaženy v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [2], [3], [4] 
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3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
PROVEDENÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ 
KONSTRUKCE 

 

3.1 OBECNÉ INFORMACE 

3.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Název:  Rozšíření kapacity MŠ Zvídálek v budově ZŠ Komenského Slavkov 
u Brna 

Místo stavby: Přístavba MŠ se bude nacházet na parc. č. 6, k.ú. Slavkov u Brna 

Účel stavby: Stavba je určena pro výchovu dětí předškolního věku   

Přístavba mateřské školy SO02:  zastavěná plocha – 362,072 m
2
 

     obestavěný prostor – 5199,000 m
3
  

 

Objednatel: 

 

Město Slavkov u Brna, 

Palackého náměstí 65, 

684 01 Slavkov u Brna, 

IČ: 00292311 

Zastoupeno: Ing. Ivan Charvát, starosta a statutární zástupce 

Ing. Petr Lokaj ve věcech technických 

 

Projektant: 

 

DEMTIS, s.r.o., Brno 

Ing. Miroslav Rys 

Autorizační číslo:  1000836 

Tel.:    737 160 518 

E-mail:  miroslavrys@seznam.cz 

 

Obecný konstrukční popis objektu byl řešen v kapitole 1.4.2 SO 02 - PŘÍSTAVBA 
MATEŘSKÉ ŠKOLY na straně 11. 
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3.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

 

Technologický předpis řeší realizaci (vlastní postup výstavby a provádění prací) 
zastřešení objektu.  

Jedná se o řešení technologické etapy jednoplášťové střešní konstrukce s klasickým 
pořadím vrstev - navrženou jako terasu se zábradlím z bednících tvarovek po celém 
obvodu. 

Plocha střechy je z poloviny navržena jako pobytová – pochozí (skladba S2 – 

obr. 3.2), z poloviny jako vegetační se substrátem pro suchomilné rostliny (skladba 
S1 – obr. 3.1). 

Pochozí část střechy je uvažována z kompozitních desek, které budou uchyceny na 
systémovém roštu – hliníkových profilech uložených ve vrstvě kačírku. Část 
pobytové terasy je krytá pergolou z dřevěných desek připevněných k ocelové 
konstrukci. 

Druhou část terasy tvoří vegetační substrát uložený na drenážní a filtrační vrstvě. 
Hydroizolace celé střešní konstrukce je z měkčeného PVC. 

Tepelně-izolační vrstva je tvořena ze spádových klínů polystyrenu. Tloušťka tepelné 
izolace se pohybuje od 200 mm u vnitřních vpustí až po 320 mm na nejvzdálenějším 
okraji střechy od vpusti. Odvodnění střechy je navrženo do vnitřních vpustí se 
spádem 1,5% u střechy „A“ a se spádem 4% u střechy „B“. 

Tyto sklony střešních rovin jsem zvolil odlišně od předloženého zadání s ohledem na 

použitý materiál hydroizolace a tloušťku celkové skladby konstrukce. 

Vchod na terasu je z 3. podlaží, kde se nachází prostor schodiště, výtahová šachta, 
WC a sklad. Toto "technologické" podlaží bude zastřešeno jednoplášťovou střešní 
konstrukcí s vrstvami z parozábrany, tepelné izolace ze spádových klínů polystyrenu 
a hydroizolační vrstvy z PVC (skladba S3 – obr. 3.3). [1] 

  



- 35 - 

 

3.1.2.1 Skladby střešní konstrukce 

 

3.1.2.1.1 Skladba S1 – obr. 3.1 

1. Suchomilné rostliny pro výšku substrátu 150 mm 

2. Vegetační substrát DEK RNSO 80             130-250 mm 

3. Filtrační vrstva - textilie FILTEK 300 

4. Drenážní vrstva - nopová folie DEKDREN T20 GARDEN         20 mm 

5. Separační textilie FILTEK 300 

6. Hydroizolační folie DEKPLAN 77            1,5 mm 

7. Separační textilie FILTEK 300 

8. Spádové klíny EPS 150S      40-160 mm 

9. EPS 150S           2x80 mm 

10. Parotěsnící vrstva GLASTEK AL 40 MINERAL           4 mm 

11. Penetrační emulze DEKPRIMER 

12. Stropní konstrukce – ŽB deska          250 mm  

 

Obr. 3.1 Skladba S1 
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3.1.2.1.2 Skladba S2 – obr. 3.2 

1. Terasové prkno TWINSON            28 mm 

2. Rošt z hliníkových profilů uložených v kačírku          80 mm 

3. Kačírek (prané říční kamenivo, frakce 16-32mm)           130-250 mm 

4. Filtrační vrstva - textilie FILTEK 300 

5. Drenážní vrstva - nopová folie DEKDREN T20 GARDEN        20 mm 

Separační textilie FILTEK 300 

Hydroizolační folie DEKPLAN 77           1,5 mm 

Separační textilie FILTEK 300 

Spádové klíny EPS 150S      40-160 mm 

EPS 150S           2x80 mm 

Parotěsnící vrstva GLASTEK AL 40 MINERAL            4 mm 

Penetrační emulze DEKPRIMER 

Stropní konstrukce  - ŽB deska          250 mm 

 

Obr. 3.2 Skladba S2 
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3.1.2.1.3 Skladba S3 – Obr. 3.3 

 

1. Hydroizolační fólie DEKPLAN 76, mech. kotvená        1,5 mm 

2. Separační textilie FILTEK 300 

3. Spádové klíny EPS 150S      40-200 mm 

4. EPS 150S           2x80 mm 

5. Parotěsnící vrstva GLASTEK AL 40 MINERAL           4 mm 

6. Penetrační emulze DEKPRIMER 

7. Stropní konstrukce - ŽB deska          250 mm  

 

Obr. 3.3 Skladba S3 
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3.2 MATERIÁLY 

3.2.1 SPECIFIKACE A MNOŽSTVÍ  MATERIÁLU 

3.2.1.1 Hydroizolace 

3.2.1.1.1 Hlavní materiál 

Tab. 3.1 Hlavní materiál hydroizolace 

Název 

Spotřeba [m2
] Balení Počet 

balení 
[ks] 

Množství 
Přesah 

[%] 
Celkem [m2] [kg] 

Parotěsnící vrstva 
GLASTEK AL 40 

MINERAL 

(role 1,0 × 7,5 m) 

375,3 20% 451 7,5  61 

Separační / filtrační textilie 
FILTEK 300 

1082,4 15% 1245 100 30 13 

Hydroizolační folie 
DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 

(role 2,05 × 15 m) 

348,4 20% 419 30,75  14 

Hydroizolační folie 
DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm 

(role 2,10 × 15 m) 

76,9 20% 93 31,50  3 

Nopová folie DEKDREN 
T20 GARDEN 

(role 1,2 × 2,5 m) 

289,5 5% 304 3  102 

 

Tab. 3.2 Hlavní materiál hydroizolace 

Název Množství [m2] 
Spotřeba 
[kg/m

2
] 

Balení [kg] 
Počet balení 

[ks] 

DEKPRIMER 375,4 0,25 25 4 

 

3.2.1.1.2 Doplňkový materiál 

 

Zálivka spojů DEKPLAN – spotřeba zálivky 1000g/100 bm spojené folie 

Půdorysná plocha fólie pro zálivku = 227,1 m
2, role 2,05×15m, přesahy 0,10 m 

Terasa 23,000×9,725 m + 12,300×4,335 m 

Podélně: 9,725/1,95 = 5 linií svárů, čelně: 1    5×23,0 + 9,8 = 124,8 bm 

Podélně: 3,335/1,95 = 2 linie svárů, čelně: 0     2×12,3 = 24,0 bm 

Celkem (při využití plné délky rolí):          148,8 bm 
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Tab. 3.3 Doplňkový materiál hydroizolace 

Název 
Množství 

[bm] 
Spotřeba [g/bm] Balení [g] 

Počet balení 
[ks] 

Zálivka spojů DEKPLAN 148 1000g/100bm 900 2 

  

Vnitřní roh DEKPLAN 

- Střecha A:   7 ks 

- Střecha B:   6 ks 

Celkem:  13 ks 

 

Vnější roh DEKPLAN 

- Střecha A: 3 ks 

- Střecha B: 6 ks 

Celkem:  9 ks 

 

Tab. 3.4 Doplňkový materiál hydroizolace 

Název Množství [bm] Délka 1 ks [bm] Počet [ks] 
Koutová lišta vnitřní 62,235 43,9 = 106,14 2 54 

Koutová lišta vnější 47,2 + 43,9 = 91,1 2 46 

Pásek 47,2×2 + 15= 109,4 2 55 

Závětrná lišta (střecha „B“) 34,4 2 18 

 

Obvod střechy „A“: (11,115 + 9,725 + 14,06 + 12,3) + (4,335 + 10,7) = 62,235 bm 

Obvod střechy „B“: (10,3 + 10,3 + 6,9 + 6,9) + (5 + 5 + 4,5 + 4,5) = 43,9 bm  

 

Kotvení koutových lišt a pásků do BTB tvarovek – natloukací hmoždinkou 8x100 

Kotvení koutové lišty a závětrné lišty do OSB desky – vrutem 2,5x16 

 

Tab. 3.5 Doplňkový materiál hydroizolace 

Název Množství [bm] Ks/bm Ks/balení 
Balení 

[ks] 

Natloukací hmoždinka 
8x100 + šroub 

47,2×2+15 = 109,4 6 50 14 

Vrut 2,5x16 47,2 + 34,4 = 81,6 6 1000 1 

 

Talířové hmoždinky pro kotvení hydroizolace DEKPLAN 76 jsou započítány ve 
výpisu materiálu tepelné izolace – kotvení skladby střechy „B“. 
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3.2.1.2 Tepelná izolace 

3.2.1.2.1 Hlavní materiál 

 

Spádové klíny na střeše „A“ 

 

Tab. 3.6 Hlavní materiál tepelné izolace 

Označení Tl. 1 [mm] Tl. 2 [mm] Počet [ks] Celkem [m
3
] 

A 40 55 60 2,8500 

B 55 70 40 2,5000 

C 70 85 52 4,0300 

D 85 100 87 8,0475 

Klíny celkem 239 17,4275 

 

 

Spádové klíny na střeše „B“ 

 

Tab. 3.7 Hlavní materiál tepelné izolace 

 

 

Rovné desky na střeše „A“ a „B“ 

 

Tab. 3.8 Hlavní materiál tepelné izolace 

Název Množství [m2
] Balení [m2

] Počet balení [ks] 
EPS 150S tl. 40 mm 

(rovné desky 1000 × 500 mm) 
3,0 + 2,0 = 5 7,5 1 

EPS 150S tl. 60 mm 

(rovné desky 1000 × 500 mm) 
73,000 5,0 15 

EPS 150 S tl. 80 mm 

(rovné desky 1000 × 500 mm) 

556 + 14 + 116 

= 686 
3,5 196 

EPS 70 F tl. 50 mm 

(rovné desky 1000 × 500 mm) 
90 6,0 15 

 

  

označení Tl. 1 [mm] Tl. 2 [mm] Počet [ks] Celkem [m
3
] 

E 40 80 31 1,8600 

F 80 120 46 4,6000 

G (atyp) 0 40 2 0,0450 

Klíny celkem 79 6,5050 
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3.2.1.2.2 Doplňkový materiál 

 

Tab. 3.9 Doplňkový materiál tepelné izolace 

Název Množství [ks] Balení [ks] Počet balení [ks] 
EJOT Talířová hmoždinka STR U 
315 

483 100 5 

EJOT Talířová hmoždinka STR U 

395 
199 + 280 = 479 100 5 

EJOT Talířová hmoždinka STR U 

115 
445 100 5 

 

Celková plocha střechy „A“ – 227,1 m
2
 => přitížená substrátem, kačírkem => 3ks/m

2
 

 Celkem: 227,1/5 = 682 ks 

 Dílce A – C:  kotveny STR U 315 – 7×23 = 161 m
2 

 

 161×3 = 483 ks délky 315 mm 

682 - 483 = 199 ks délky 395 mm 

 

Celková plocha střechy „B“ – 55,85 m
2
 => kotvená 5 ks/m

2
 

 Celkem 55,85×5 = 280 ks délky 395 mm 

 

Plocha atiky střechy „A“ – 71,71 m
2
 => kotvená 5 ks/m

2
 

Plocha atiky střechy „B“ – 17,76 m
2
 => kotvená 5 ks/m

2
 

 Celkem 71,71×5+17,76×5 = 356 ks + 89 ks = 445ks délky 115 mm    

 

 

Tab. 3.10 Doplňkový materiál tepelné izolace 

Název Plocha [m
2
] vydatnost Počet [ks] 

PU pěna pro lepení EPS na atiku 89,47 1lahev/14m
2
 7 lahví 

 

Plocha atiky „A“ – 71,71m
2, plocha atiky „B“ – 17,76 m

2
, plocha celkem = 89,47 m

2
 

Vydatnost: 1 lahev = 800ml/14m
2
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3.2.1.3 Vegetační vrstva, štěrkové lože 

3.2.1.3.1 Hlavní materiál 

 

Tab. 3.11 Hlavní materiál vegetační vrstvy 

Název 
Množství 

[m
3
] 

Hmotnost Celková hmotnost [t] 

Vegetační substrát DEK 
RNSO 80 

26,08 850kg/m
3
 22,17 

Kačírek praný (16-32mm) 24,00 1500kg/m
3
 36,0 

Stanovení množství viz část 2. Výkaz výměr pro technologickou etapu hrubé vrchní 

stavby 

 

3.2.1.4 Terasa 

3.2.1.4.1 Hlavní materiál 

 

Tab. 3.12 Hlavní materiál terasy 

Kód 
výrobku 

Popis 

9555 Terasové prkno TWINSON, kůrově hnědá 504, 140×28 mm, délky 
6,0 m 

9524 Hliníkový podkladový profil nosný 9524, 50×80 mm, délky 6,0 m 

 

Hliníkový profil 9524 – 305,8 bm / 6 m = 51 ks 

Terasové prkno 9555 – 104 m
2 
/ 0,84 m

2
 = 124 ks 

 

3.2.1.4.2 Doplňkový materiál 

 

Tab. 3.13 Doplňkový materiál terasy 

Kód 
skupiny 

Kód 
výrobků 

Popis 

9486 9528 + 9646 PVC spona (85 ks/bal)+ šroub (100 ks/bal) 

9496 9527 + 9515 Ocelová rohová spojka (10 ks/bal)  + šroub (40 ks/bal) 

Svorka + 

šroub 

9512 Ocelová svorka na začátek/konec (10 ks/bal, potřeba 
1 šroub) 

9546 Šroub (100 ks/bal) 

PVC spona 12ks/6bm = 12ks spon/6bm prkna => 124×12 = 1488ks/85ks = 18 balení 

Ocelová rohová spojka 15×2+7×5×2+16×7×2 = 324ks/10 = 33 balení 

Ocelová svorka na začátek/konec 12 ks/6 bm prkna => 

7,3+4,4+3+6,9+6,9=28,5×2=58 ks 

 => 58 ks/10 = 6 balení  
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3.2.2 DOPRAVA MATERIÁLU 

3.2.2.1 Primární doprava 

 

Hydroizolační pásy, nopová folie, geotextilie a doplňkový materiál bude dovezen ze 
Stavebnin STANAM – Lubomír Minařík. Stavebniny se nachází ve Slavkově u Brna, 
ulice Špitálská a od místa stavby jsou vzdáleny 1,2 km. Tepelná izolaci EPS a 

spádové klíny EPS budou dovezeny také ze stavebnin STANAM – Lubomír Minařík 

– obr. 3.5. Dopravu veškerého materiálu zajistí stavebniny nákladním automobilem 
MAN 6x4 s hydraulickou rukou. 

Kačírek bude dovezen firmou DOFIS, s.r.o, vzdáleného od místa stavby 23,0 km – 

obr. 3.6. Materiál bude dovezen sklápěčem MAN TGA s vlekem. Substrát pro 
pěstování suchomilných rostlin bude dovezen a realizován firmou BB Com, s.r.o. se 

sídlem v Letohradě – obr. 3.7. Materiál pro realizaci pochozí vrstvy terasy bude 
dovezen z firmy Marek Klement - Centrum prodeje podlahových krytin se sídlem 
v Rousínově – obr. 3.8. Firma je vzdálená od místa stavby 7,9 km. 

 

3.2.2.1.1 Dopravní napojení staveniště – obr. 3.4 

Staveniště sousedí na severu s místní komunikací – ulicí Malinovského, p. č. 4, která 
je ve vlastnictví Města Slavkov u Brna. Ulice je obousměrná šířky 6,0 m. Po obou 
stranách jsou chodníky šířky 1,5 m. Komunikace je dostupná pro nákladní 
automobily a domíchávače. [1], [26] 

 

Obr. 3.4 dopravní napojení staveniště 
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3.2.2.1.2 Doprava stavebních materiálů ze Stavebnin STANAM - Lubomír 
Minařík 

Špitálská 730, Slavkov u Brna, délka trasy: 1,2 km 

 

3.2.2.1.3 Doprava kačírku z firmy DOFIS, s.r.o 

Slaměníkova 302/23, 614 00 Brno, délka trasy: 23,0 km 

Obr. 3.5 Doprava stavebních materiálu ze stavebnin STANAM 

Obr. 3.6 Doprava kačírku z firmy DOFIS, s.r.o. 
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3.2.2.1.4 Doprava substrátu z firmy BB Com, s.r.o. 

Kunčická 465, 561 51 Letohrad, délka trasy: 162 km 

Obr. 3.7 Doprava substrátu z firmy BB Com, s.r.o. 

3.2.2.1.5 Doprava materiálu pro realizaci terasy z firmy Marek Klement – 

Centrum prodeje podlahových krytin 

Zahradní 1141/2a, 683 01 Rousínov, délka trasy: 6,8 km 

 

Obr. 3.8 Doprava materiálu z firmy Marek Klement 
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3.2.2.2 Sekundární doprava 

 

Hydroizolační pásy, nopová fólie, geotextilie a doplňkový materilál bude 
na staveništi z uzamykatelných skladů přepravován pomocí koleček a jeřábu. Balíky 
tepelné izolace budou ze skladů na střechu dopraveny jeřábem. Na pracovní ploše 
budou pak přepravovány ručně. Vegetační vrstva a kačírek budou přepravovány na 
zabudování do střešní konstrukce jeřábem. Větší prvky pro zhotovení terasy budou 
na střechu dopraveny pomocí jeřábu, doplňkový materiál pak ručně. 

 

3.2.3 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

 

Hydroizolační pásy, nopová fólie a geotextilie musí být chráněny před 
povětrnostními vlivy a UV zářením. Proto budou po celou dobu uskladněny 
v uzamykatelných skladech. Role jednotlivých materiálů se musí skladovat na 
stojato. Každá role musí být řádně označena. 

Penetrační nátěr je třeba chránit před vodou a mrazem. Smí se skladovat 6 měsíců od 
jeho data výroby. Skladuje se v chladu a suchu v uzavřených obalech. Zálivka se řadí 
do I. třídy nebezpečnosti podle ČSN 65 0201 – látek vysoce hořlavých. Proto je 
nutné ji skladovat v prostorech, kde není zdroj tepla a při jejím zpracování je 
zakázáno manipulovat s ohněm. 

Všechen ostatní doplňkový materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu 
a řádně označen. 

Na desky tepelné izolace nesmí působit UV záření, musí být chráněny před 
mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. Nesmí být vystaveny působení 
organických rozpouštědel. Budou skladovány v uzavřených skladech na plocho. 

Pěstebný substrát s kačírkem bude skladován na skládce – zpevněné ploše ze 
stavební suti. Pod skladovaný sypký materiál je nutné dát folii nebo plachtu, 

aby nedošlo k promíchání se stutí. 

Terasová prkna se budou skladovat na otevřených skládkách na dřevěných 
prokladcích vzdálencých od sebe max. 1 m. Budou překryty fólií, která bude prkna 
chránit před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením. Všechen další 
doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. Každé balení 
doplňkového materiálu musí být řádně označeno a popsáno. [11], [12], [13] 

 

3.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 

Před zahájením technologické etapy provádění jednoplášťové střešní konstrukce 
musí být dokončena celá hrubá stavba, ve stropech nad druhým a třetím nadzemním 
podlažím musí být provedeny a osazeny všechny prostupující tělesa - střešní vtoky 
a větrací šachty, na které se bude napojovat parozábrana a hydroizolační vrstva. 
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Stropní konstrukce musí být rovná, pevná, bez ostrých výstupků a dostatečně 
vyzrálá. Z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Vlhkost 
stropní konstrukce by neměla přesáhnout 6%, aby bylo dosaženo správného spojení 
betonu s penetračním nátěrem. [11] 

Před prováděním jednotlivých vrstev střešního pláště musí být také vyzděno pevné 
zábradlí z bednících tvarovek a zalito betonem. 

Dále se před přejímkou pracoviště zkontroluje přístup na staveniště, které musí 
mít uzamykatelnou bránu a být oploceno plotem min. výšky 1,8 m. 

Ve smlouvě mezi objednatelem a dodavatelem se dále upraví prostor pro zřízení 
zařízení staveniště – skládek, skladů, přístřešků pro materiál a zajištění hygienického 
zázemí. Při předávání staveniště musí být přítomen objednatel i dodavatel. O převzetí 
staveniště a pracoviště se provede zápis do stavebního deníku.  

 

3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 

Při provádění všech vrstev hydroizolací by neměla teplota klesnout pod +5 °C. Při 
teplotách nižších je potřeba, aby byl materiál skladován v temperovaných skladech. 
Pokud by teplota klesla pod 0°C, je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po 
povlakové izolaci. Modifikovaný asfaltový pás použitý pro parotěsnou vrstvu 
můžeme pokládat při teplotě do -5 °C. Při dešti se musí izolatérské práce přerušit, 
pokud nezajistíme suchý povrch fólií ve svárech, např. mobilním stanem. 

Realizace střešního pláště bude prováděna v denních hodinách, proto nejsou nutné 
žádné požadavky na dodatečné umělé osvětlení pracoviště. Dodávka elektrické 
energie je zajištěna napojením na rozvodnou skříň na východní budově školy (220 V 

a 380 V). Napojení na vodovodní přípojku bude ze stávající vodoměrné šachty, 
v severní části pozemku. Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP. [7] 

 

3.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

Tab. 3.14 Personální obsazení 

Počet dělníků Název (úkol) Kvalifikace 

4 x izolatér Provádění hydroizolací z asfaltového pásu a 
PVC fólií 

Proškolení pro 
pokládku hydroizolací 

4 x izolatér Provádění a kotvení tepelné izolace Proškolení 
2 x pomocný dělník Rozprostření kačírku, pěstebního substrátu, 

Provádění izolací 
Proškolení 

4 x dělník Montování terasy Proškolení  
1 x jeřábník Obsluha jeřábu Jeřábní průkaz 

Řidiči nákladních 
automobilů 

Řidiči nákladních automobilů pro dovoz 
materiálů 

Řidičské průkazy 

Na technologie provádění střešního pláště bude na stavbě dohlížet stavbyvedoucí 
nebo jím pověřený pracovník. 
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Jeřáb bude obsluhovat pouze pracovník, který má potřebnou platnou licenci a je 
k tomu patřičně proškolen. Před zahájením prací musí zkontrolovat technický stav 
jeřábu. S ramenem jeřábu nesmí manipulovat v zakázaném prostoru, tj. mimo 

hranice staveniště. 

 

3.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

3.6.1 STROJE 

Veškeré další obecné a technické informace týkající se strojní sestavy jsou upřesněny 
v části 5. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 

HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY na straně 72. 

3.6.1.1 Nákladní automobil Man TGS 6x4 s hydraulickou rukou Palfinger 

PK 6500 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude sloužit k primární doravě rolí a 
balíků všech izolačních a separačních materiálů pro střešní plášť. Při realizaci 
vegetační střechy bude nákladním automobilem dopraven na stavbu také nakladač 
Bobcat S205, který bude sloužit k nakládce štěrku a substrátu (pokud substrát nebude 
dopraven v balících ale volně sypaný). [19] 

 

3.6.1.2 Sklápěč MAN TGA 33.413 6X4 S3 + vlek 

Sklápěč MAN TGA bude použit k primární dopravě praného říčního kameniva – 

kačírku a pěstebního substrátu ze skládky materiálů na staveniště. [19] 

 

3.6.1.3 Rychlomontovatelný stavební věžový jeřáb MB 1030.1 

Při provádění střešního pláště budou jeřábem na stropní konstrukci posledního 
podlaží dopraveny veškeré hydroizolační a separační folie, desky tepelné izolace, 
prvky pro sestavení terasy a ocelová konstrukce pergoly. Nakonec provádění hrubé 
vrchní stavby bude jeřábem v kontejneru s výklopným dnem dopraven kačírek a 
vegetační substrát pro suchomilné rostliny. [17] 

 

3.6.1.4 Nakladač Bobcat S205 

Kolový nakladač Bobcat bude použit pro sekundární dopravu praného říčního 
kameniva a pěstebného substrátu. Kamenivo jím bude nakládáno do přepravního 

kontejneru s výklopným dnem, který bude jeřábem dopraven na střechu. Tam bude 

materiál zabudován do konstrukce. [20] 
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3.6.2 RUČNÍ PRACOVNÍ NÁŘADÍ 

- ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC 

- tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm 

- mosazný kartáč 

- silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 

- mosazný přítlačný váleček na detaily 

- izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
- ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 

- příklepová vrtačka, akumulátorový šroubovák s omezením krouticího 
momentu 

- nůžky, nůžky na plech, metr, pásmo, vodováha, provázek 

- propanbutanové lahve, ruční hořák s hadicí 
- lopaty, hrábě pro rozprostření vegetačního substrátu, nivelační přístroj 
- vyrovnávací lať, pistole pro PU pěnu 

3.6.3 OCHRANÉ POMŮCKY BOZP 

Pracovní oděv, pracovní obuv, reflexní vesta, plastová ochranná přilba, pracovní 
ochranné rukavice, ochranné brýle. 

 

 

3.7 PRACOVNÍ POSTUP 

3.7.1 Úprava podkladní vrstvy penetrační emulzí DEKPRIMER 

 

Podkladní vrstvu tvoří stropní železobetonová deska. Pro nanesení penetrační vrstvy 
DEKPERIMER musí být plocha soudržná, suchá, zbavená drobných úlomků a 
nečistot. 

Všechny prostupy a další konstrukce nad monolitickým stropem – zděné zábradlí, 
zdivo 3.NP – musí mít vytvořené náběhy o poloměru minimálně 50 mm z cementové 
malty. Penetrační nátěr se může nanášet na betonovou konstrukci, jejíž vlhkost by 
neměla přesáhnout 6%. Nanášení emulze se provádí za suchého počasí na podkladní 
vrstvu s minimální teplotou +5 °C válečkem. Před vlastním nanášením je nutné 
kbelík s nátěrem protřepat. Natavování parotěsnící vrstvy se provede až po zaschnutí 
penetračního nátěru. [11] 

 

3.7.2 Parotěsnící vrstva GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 

 

Parotěsná zábrana bude provedena po celé půdorysné ploše obou střech. Nejprve se 

nalepí manžety kolem střešních vpustí. Na svislé konstrukce bude asfaltový pás 
vytažen do výšky min. 0,4 m. Bodové natavení volím pro parotěsnící vrstvu 
z důvodu, že stropní deska nemusí být při pokládce asfaltového pásu dostatečně 
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vyschlá. Bodového natavení asfaltového pásu k podkladu se dosáhne tak, že na ploše 
1 m

2
 se přivaří v pěti bodech asi o velikosti talíře. 

Pro natavení se použije ruční hořák napojený hadicí na propanbutanovou lahev. 
Při natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí 
modifikovaného asfaltu musí být co nejkratší a intenzivní. 

Položený asfaltový pás se svine do jeho poloviny. Bodově se nahřívá, izolatér ho 
táhne za trubku vsunutou do role (aby nešlapal po čerstvě položeném pásu). 
Asfaltový pás se přitlačuje pouze vlastní vahou role. Stejným způsobem se nataví 
i druhá polovina pásu. Obdobně se natavují ostatní asfaltové pásy. Pásy se kladou 

jedním směrem na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a 
čelního spoje měl tvar T – tedy v jednom místě se můžou spojovat jen 3 pásy. 
Pokládají se s překrytím minimálně 8 cm v podélném spoji a 10 cm v čelním spoji. 
Okraje spojů pásů se po svaření zašpachtlují, to znamená, že se okraj horního pásu ve 
spoji zahladí zahřátou tenkou špachtlí, případně se může spoj nahřát plamenem. 
V tom případě musíme dbát na to, aby se neobnažila nosná vložka pásu. Rohy a 
nároží je třeba dotěsnit další vrstvou asfaltového pásu – speciálními tvarovkami – 

obr 3.9.  [11] 

 

Obr. 3.9 Použití koutové a rohové tvarovky z modifikovaného asfaltového pásu [11] 

 

3.7.3 Položení tepelné izolace EPS 150S a spádových klínů 

 

Tepelná izolace tvoří zároveň i spádovou vrstvu střešního pláště. Tepelná izolace je 
tvořena deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150S. Po dobu pokládky je 
nutné zabránit zabudování vody do konstrukce, tudíž se práce nesmějí provádět 
za nepříznivého počasí – deště. Polystyrenové desky jsou navrženy ve 3 vrstvách. 
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První dvě vrstvy jsou z desek tloušťky 80 mm, tedy výsledná vrstva z rovných desek 
má výšku 160 mm. Rozměr desek je 1000 × 500 mm. Desky se na sebe kladou na 

sucho a na vazbu. Poslední třetí vrstva je ze spádových klínů. Ty mají rozměr 1000 × 
1000 mm. Kladou se také na sucho podle kladečského plánu. Nejmenší tloušťka 
spádového klínu je 40 mm, tudíž minimální vrstva tepelné izolace na střeše je 
200 mm. [16] 

Kotvení tepelné izolace se volí podle druhu střechy, na které je tepelná izolace 
prováděna. Při provádění tepelné izolace na střeše „A“ (skladby střešních vrstev S1 
a S2) se mechanické kotvení provede talířovými hmoždinkami přímo při pokládce 
spádových klínů. Při provádění tepelné izolace na střeše „B“ (skladba S3) 
se mechanické kotvení provede až po položení separační fólie a povlakové 
hydroizolační fólie DEKPLAN 76. 

 

Jako kotvící prvky jsem zvolil talířové hmoždinky Ejot. Otvor pro hmoždinku se 
vyvrtá přes tepelnou izolaci (v případě střechy „B“ i přes hydroizolační pás) do 
betonového podkladu. Průměr předvrtání je 10 mm do hloubky v podkladu, 

min. 30 mm. Poté se talířová hmoždinka zasune do otvoru tak, aby talíř pevně 
doléhal na tepelnou izolaci (hydroizolaci). Pak se zatluče rozpěrný hřeb do dříku 
hmoždinky a tím dojde k jejímu pevnému spojení s podkladem. Vzhledem k tomu, že 
na střeše „A“ jsou další přitěžovací vrstvy, postačí kotvit 1 m

2
 tepelné izolace třemi 

hmoždinkami. Počet talířových hmoždinek na střeše „B“ se musí určit i s ohledem na 

okrajové a rohové zóny. [15] 

 

3.7.4 Položení separační vrstvy FILTEK 300 a kotvících prvků 

 

Před pokládáním hydroizolační vrstvy z měkčeného PVC DEKPLAN 77 se musí 
mezi plastovou fólii a spádové klíny polystyrenu vložit separační textilii 
FILTEK 300. 

Textilie se pokládá v celé ploše střechy. Na stěny atiky se kotví pomocí kotvících 
pásků. Kotvící pásky se umisťují maximálně 500 mm od sebe. Podle detailu 

na výkrese č. 3 budou na svislé stěně atiky pásky ve 2 řadách. Na vnitřní roh atiky 
se umístí vnější koutová lišta. Konec atiky na střeše „B“ se upraví závětrnou lištou. 
Lišty kotvené do OSB desek na vrchní straně atiky se upevní vrutem, lišty kotvené 
přes tepelnou izolaci do BTB tvarovek atikového zdiva pak natloukacími 
hmoždinkami. Upevňovací prvky lišt se umisťují cca 16 cm od sebe, to znamená, že 
1 bm je přichycen 6 vruty nebo hmoždinkami.  

Koutové lišty vnitřní se kotví do atikového zdiva. Kotvící profily se upevňují 
s dilatační mezerou 3-5 mm. 

Pruhy separační textilie se pokládají volně s přesahem 100 až 150 mm. Textilie se 

spojuje bodově ručním horkovzdušným přístrojem. 
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3.7.5 Položení hydroizolační folie DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 

 

Na geotextilii se volně položí plastová hydroizolační fólii DEKPLAN 77. Fólie se 
kladou na vazbu. Hydroizolace se pokládá se vzájemným přesahem 50 mm 

v podélném směru, v příčném pak s přesahem 100 – 150 mm. Před vlastním 
svařováním se nechá izolace volně rozložená alespoň 30 minut z důvodu jejího 
dotvarování. 

Svařované plochy musí být suché a čisté. Po vyrovnání pásu se nejprve fólie bodově 
svaří u okraje a zkontroluje se její správné umístění a napnutí. Poté se provede svár 

široký 30 mm. Fólie se spojuje a upevňuje k lištám svařováním pomocí ručního 
horkovzdušného přístroje. Svařování horkým vzduchem znamená, že se povrch fólie 

nahřeje do plastického stavu. Poté se folie k sobě přitlačí. Ke svařování se použije 

ruční přístroj LEISTER TRIAC s tryskou širokou 20 mm. Nastavení teploty horkého 
vzduchu při svařování závisí na okolní teplotě a na tom, zda je svařována 
hydroizolace v ploše (asi 420° C) nebo v detailech (asi 360° C). 

Při svařování se pohybuje tryskou mezi přesahy fólií pod úhlem asi 45° tryska a 

nahřáté fólie k sobě přitlačují válečkem – obr. 3.10. 

 

 

Obr. 3.10 Pohyb horkovzdušného přístroje a přitlačování spoje válečkem [12] 
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V případě navařování fólie na vnitřní koutovou lištu se nejprve provede navaření 
fólie v místě ohybu a poté se navaří fólie na celou plochu profilu. 

Opracování koutů a rohů se provádí speciálními koutovými a rohovými tvarovkami. 

Napojení izolace na střešní vpusť je znázorněno na výkrese č. 8. [12] 

 

Po položení celé izolační fólie se provede zkouška těsnosti hydroizolace. Protože na 
prováděnou hydroizolaci přijdou dále položit další stabilizační vrstvy vegetačního 
souvrství, musí se svařené spoje zalít zálivkou DEKPLAN. To se může provést až 
po zkoušce těsnosti. Spoj musí být pro nanesení zálivky čistý a suchý. 

 

3.7.6 Obložení vnitřní strany atiky tepelnou izolací EPS 70 F 

 

Po položení vodorovné hydroizolace se provede obklad vnitřní strany atiky 
polystyrenovými deskami tl. 50 mm. Desky se přilepí pomocí PU pěny. Před aplikací 
se plechovka s pěnou protřepe asi po dobu 30 sekund. Po protřepání se nasadí 
do pistole na PU pěnu. 

Podklad pro obkládání se musí očistit od prachu. Pokud je podkladní vrstva suchá, 
mírně se rozprašovačem navlhčí vodou. Lepící pěna se nanese po obvodu 
i doprostřed izolační desky a počká se několik minut. Lepená deska se poté přitiskne 
na fasádu a vyrovná do roviny. 

Hmoždinky se osazují přímo na tepelně izolační desky nejdříve 24 hodin po lepení 
desek tepelné izolace. [16] 

 

3.7.7 Položení ochranné, drenážní a hydroakumulační vrstvy 

 

Na provedenou hydroizolaci se volně položí separační textilie FILTEK 300. Textilie 

plní ochrannou funkci hydroizolace. Protože na ní bude dále umístěna nopová fólie, 
není nutné ji po celé délce svařovat, stačí pouze bodově, abychom zabránili jejímu 
posunutí. Textilii pokládáme s přesahem 100 – 150 mm. 

Na separační textilii se umístí perforovaná nopová fólie DEKDREN T20 GARDEN. 

Nopová fólie plní drenážní a hydroakumulační funkci. V přesazích se spojuje tak, 
že se do sebe zacvaknou 2 krajní řady nopů. 

Před položením dalších vrstev, ať už praného říčního kameniva nebo vegetačního 
substrátu, se musí na nopovou fólii umístit filtrační textilie FILTEK 300. Protože na 
filtrační textilii budou sypké materiály (štěrková vrstva, vegetační substrát), je nutné 
její spoje po celé délce svařit. Nejprve se textilie rozloží s přesahy 100-150 mm 

a bodově se svaří. Po kontrole dostatečných přesahů a napnutí fólie se může svařit 
po celé délce spojů. [12] 
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3.7.8 Skladba S1 

3.7.8.1 Vegetační substrát DEK RNSO 80 

 

Vegetační substrát bude rozprostřen po ploše střešní konstrukce v tl. 130 – 250 mm. 

Horní hrana substrátu bude navršena ve výšce 45 cm nad stropní konstrukcí. 

Substrát bude dopraven na střechu jeřábem v přepravním kontejneru nebo balících – 

bude záležet na firmě, která bude substrát dodávat. 

 

3.7.9 Skladba S2 

3.7.9.1  Kačírek (prané říční kamenivo, frakce 16-32 mm)  

Prané říční kamenivo bude na střešní konstrukci rozprostřeno v tl. 130 – 250 mm. 

Horní hrana kameniva bude navršena ve výšce 45 cm nad stropní konstrukcí. 
Kamenivo bude na střechu dopraveno jeřábem v kontejneru s výklopným dnem. 

Kamenivo bude sloužit jako podklad pro terasu TWINSON.   

3.7.9.2 Terasa TWINSON 

Terasa se skládá ze základového roštu z hliníkových profilů a nášlapných terasových 
prken. 

Nejprve se sestaví a sešroubuje nosný rošt. Koncept návrhu roštu je načrtnut na 
výkrese č. 6. 

Rošt je nutné sestavovat přímo na místě podle konkrétních rozměrů provedené 
stavby. Okrajové profily se umístí a vyrovnají ve vzdálenosti 20 mm od svislé 
konstrukce zděného zábradlí (zdí 3.NP). Osová vzdálenost roztečí mezi podélnými 
nosníky, které jsou kolmé na nášlapná terasová prkna, může být maximálně 500 mm. 

Rám se dále doplní příčnými nosníky ve vzdálenosti asi 1500 mm od sebe. Celý 
ocelový rám se sešroubuje pomocí rohových spojek. Rohové spojky jsou 
přišroubovány vždy na jedné straně každého hliníkového nosníku dvěma šrouby. 

Před umístěním prvního nášlapného prkna O-terrace se na příčný okrajový profil 
terasy umístí ocelová spojka. Ta se umisťuje do rohu konstrukce a pak na příční 
okrajový profil po vzdálenosti 500 mm. Spojka se přišroubuje akumulátorovým 
šroubovákem. Poté je možné nasunout první prkno do polohově vyrovnaných svorek. 

Další prkna umisťujeme do PVC spon, které montujeme na každý podélný profil 
(kolmý na nášlapné prkno). Poslední prkno můžeme oříznout, pokud nevyjde jeho 
šířka. Na konec namontujeme ocelovou spojku. Mezi PVC sponu a ocelovou spojku 
se zacvakne poslední prkno. 

Okraje terasy zakončíme ocelovým rohovým hliníkovým profilem, který 

přišroubujeme do horní hrany hliníkového profilu. [13] 
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3.7.10   Skladba S3  

3.7.10.1 Navazuje na tepelnou izolaci – mechanické kotvení fólie DEKPLAN 76 

 

Na geotextilii se volně položí hydroizolační fólii DEKPLAN 76. Fólie se kladou na 
vazbu a nesmí vzniknout křížový spoj. Hydroizolace se položí s vzájemným 
přesahem 120 mm v podélném směru, v příčném pak s přesahem 100 mm. Před 
vlastním svařováním a mechanickým kotvením se nechá izolace volně rozložená 
alespoň 30 minut z důvodu jejího dotvarování. 

Svařované plochy musí být suché a čisté. Po vyrovnání pásu se fólie mechanicky 
přikotví talířovými hmoždinkami přes tepelnou izolaci do stropní konstrukce. 
Nejprve se předvrtá otvor vrtačkou, poté se do něj vsune talířová hmoždinka a 
ocelový hrot. Mechanický spoj se překryje okrajem dalšího pásu hydroizolace. 
Po zkontrolování její správné polohy a napnutí fólie se jejich okraje svaří. Svár musí 
být široký nejméně 30 mm. 

Okraje – závětrná lišta, vnitřní a vnější kouty se opracují pomocí poplastovaných 
koutových lišt. Systémové lišty se připevní do atikového zdiva, případně do OSB 
desek pomocí natloukacích hmoždinek, případně vrutů. [12] 

 

3.8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 

 

Kontrolní a zkušební plán izolací je zpracován v části 6. KVALITATIVNÍ 
POŽADAVKY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU ZDĚNÍ A PROVÁDĚNÍ 
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE na straně 85. 

3.8.1 VSTUPNÍ  KONTROLA 

- Kontrola přejímky podkladní vrstvy – stropní konstrukce – maximální 
odchylka v rovinnosti měřená na 2m lati je 5 mm 

- Čistota a spojitost podkladní vrstvy, musí být odstraněny veškeré úlomky 

- Náběhy u rohů a prostupujících konstrukcí o poloměru min. 50 mm 

- Kontrola dodávaného materiálu, jeho množství a kvalita doložená certifikáty 
od výrobce 

- Vlhkost stropní konstrukce – neměla by překročit 6% 

3.8.2 MEZIOPERAČNÍ  KONTROLA 

- Kontrola dodržení minimální teploty ovzduší a podkladu při provádění prací 
- Kontrola správného kladení pásů (minimální přesah, uložení), 
- kontrola správného provedení napojení na svislou konstrukci., vtoky, rohy, 

prostupy, kouty 

- kontrola bodového natavení pásů asfaltového pásu a přesahů 

- kontrola nepoškozenosti pásů nesprávnou manipulací 
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- použitá tloušťka desek EPS v ploše, správné umístění desek podle 
kladečského plánu 

- kotvení desek talířovými hmoždinkami 
- velikost spár mezi deskami EPS, překrytí spár desek na stropní konstrukci 
- kotvení hmoždinek – druh vrtáku, druh hmoždinek, počet a rozmístění 

hmoždinek, pevnost uchycení 
- kontrola tvaru a jednotnosti průběhu svaru mPVC 

- způsob zaválečkování v místě spoje mPVC 

- kontrola správného napojení mPVC na svislou konstrukci 

3.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

- Správnost vyspárování do vnitřních vpustí dle projektu 

- Kontrola celoplošného natavení vrstvy izolací 
- správnost provedení detailů, dodržení sklonu 1,5% na střeše „A“, dodržení 

sklonu 4% na střeše „B“ 

- celková rovinnost povrchu, provedení zkoušky těsnosti hydroizolace 

- počet kotevních prvků EPS 

- dostatečná tloušťka vrstvy substrátu a kačírku dle projektu 

- správné provedení terasy – celistvost základového roštu, uchycení všech 
nášlapných prken, jejich poloha vůči sobě – na sraz bez mezer 

 

3.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Bezpečnost prací bude v souladu s platnými normami a předpisy dle vyhlášek: 

 

- zákon č. 309/2006 Sb., Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

- 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. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Nejdůležitější body bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění střešního 
pláště jsou zahrnuty v části 1.9.3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI PŘI PROVÁDĚNÍ HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY na straně 18. 
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3.10   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

S odpadem ze staveniště bude naloženo podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Práce na staveništi bude postupovat podle sjednaných podmínek a s ohledem na 

okolní stavby a ekologii. 

Likvidace odpadů bude v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 
Ke stavebnímu deníku bude přiložen doklad o likvidaci odpadů. 

 

Tab. 3.15 Seznam odpadů k likvidaci 

Typ odpadu 
Označení 
v katalogu 

Doporučená likvidace 

Fólie z PVC O 17 02 sběrný dvůr 
Asfaltové pásy O 17 03 sběrný dvůr 
Obaly stavebních materiálů plastové O 15 02 sběrný dvůr 
Polystyren O 17 06 sběrný dvůr 
Geotextilie O 20 01 11 sběrný dvůr 
 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě jsou samostatně řešeny 
v části 4. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE KONCEPTU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
na straně 58.
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4 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE KONCEPTU 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

4.1 OBECNÉ INFORMACE 

 

4.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 

Obecné informace týkající se stavebního objektu SO 02 – přístavby mateřské školy 
jsou zmíněny v části 1.1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

na straně 9. 

4.1.2 OBECNÝ POSTUP PRACÍ HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 

 

Hrubá vrchní stavba je rozdělena do stavebně technologických etap – provedení 
svislých konstrukcí, vodorovných konstrukcí a střešního pláště. Obecné informace 
týkající se jednotlivých etap jsou uvedeny v části 1.6 ZPŮSOB REALIZACE 
HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 02 – PŘÍSTAVBY 
MATEŘSKÉ ŠKOLY na straně 15. 

 

4.1.3 OBECNÉ INFORMACE O STAVENIŠTI 

 

Pozemek pro realizaci přístavby MŠ ke stávající ZŠ se nachází na ulici 
Malinovského. 

Budova se nachází v rovinatém terénu. V severní části pozemku je svah z ulice 

Malinovského, ze které bude hlavní vstup do školky na úrovni mezipodesty mezi 

suterénem a 1.NP.  

Staveniště se nachází v zastavené části města Slavkov u Brna u stávající Základní 
školy Komenského. Staveniště bude umístěno na pozemku parc. č. 6 zastavená 
plocha a nádvoří. Pozemek vlastní Město Slavkov u Brna. 

Pozemek parc. č. 6 je oplocený stávajícím plotem kolem celého areálu ZŠ 
Komenského. Staveniště bude z části využívat toto oplocení, z části bude oploceno 
plotem z ocelových sloupků a drátěného pletiva. Příjezd na staveniště je navržen 
po stávající zpevněné cestě, která navazuje na stávající místní komunikaci v ulici 

Malinovského, parc. č. 4.  Zpevněnou cestu a místní komunikaci vlastní Město 
Slavkov u Brna. [1] 
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4.2 VYBUDOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

4.2.1 PŘEVZETÍ  STAVENIŠTĚ 

K převzetí staveniště dojde mezi objednatelem a dodavatelem v termínu upřesněném 
ve Smlouvě o dílo. Objednatel předá zhotoviteli schválenou projektovou 
dokumentaci, stavební povolení, doklady, vyznačené hranice pozemku, řešení 
připojení inženýrských sítí, základní vytyčovací body stavby – minimálně 2 
polohové a 1 výškový bod. 

 

4.2.2 BUDOVÁNÍ  ZAŘÍZENÍ  STAVENIŠTĚ 

 

Zařízení staveniště je navrženo na pozemcích investora a bude sloužit pro potřeby 
výstavby. Zařízení staveniště bude zřízeno před započetím všech prací na hrubé 
spodní stavbě. V bakalářské práci je řešeno zařízení staveniště provozní, výrobní a 
sociální pro hrubou vrchní stavbu stavebního objektu SO 02. Staveniště se bude 
postupně budovat podle potřeb v průběhu výstavby. 

Staveniště bude oploceno plotem min. výšky 1,8 m. Na staveniště budou umístěna 
vjezdová uzamykatelná vrata situovaná podle výkresu. Jako správní a sociální 
zařízení budou sloužit mobilní buňky. Pro skladování materiálu bude sloužit část 
suterénu základní školy, v kterém v předchozí etapě probíhala rekonstrukce kotelny. 

Ve výkresu zařízení staveniště bude řešen rozvod elektrické energie a rozvod vody. 

Napojení na kanalizaci není uvažováno. Splaškové vody budou svedeny do dočasně 
zbudované bezodtoké jímky, která bude po naplnění odvezena do čističky odpadních 
vod. 

Pro zřízení zařízení staveniště nebude potřeba ohlášení. 

Pro dimenzování konceptu zařízení staveniště se předpokládá, že počet pracovníků 
nepřekročí 10 osob. 

 

4.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

4.3.1 PROVOZNÍ  ZAŘÍZENÍ  STAVENIŠTĚ 

 

Provozním zařízením staveniště bude zabezpečena ochrana a bezpečnost osob, 
doprava po staveništi, skladovací plochy, administrativní zázemí - kancelář 
a rozvody energií po staveništi. [8] 
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4.3.1.1 Zařízení pro ochranu a bezpečnost – oplocení staveniště 

 

Minimální výška oplocení je 1,8 m. Na stavbě v zastavěném území je výška zvýšena 
na 2 m. Na oplocení není dán požadavek z hlediska průhlednosti, musí pouze 
vytvořit bezpečnostní opatření vůči vstupu nepovolaných osob. Pozemek parc. č. 6 
je oplocený stávajícím plotem kolem celého areálu ZŠ Komenského. Staveniště bude 
z části využívat toto oplocení, z části bude oploceno plotem z ocelových sloupků a 
drátěného pletiva. 

V místě vjezdu na staveniště bude umístěna výstražná tabule s nápisem 
„Nepovolaným vstup zakázán“. 

 

4.3.1.2 Doprava a komunikace na staveništi 

4.3.1.2.1 Horizontální 

 

Příjezd ke staveništi je zajištěn po stávající částečně zpevněné cestě z ulice 

Malinovského. Šířka vjezdu ke staveništi je 3,75 m. Vlastní vstup na staveniště je 

opatřen uzamykatelnou bránou. Vjezd na částečně zpevněnou komunikaci je v místě 
autobusové zastávky. V době, kdy se bude na staveniště dopravovat materiál, je 
nutné prostor vjezdu vymezit a označit bezpečnostní páskou. Dále je třeba upravit 
vjezd chodníku autobusové zastávky pro nákladní automobily. Pro potřebu dopravy 
materiálu bude nutné odstranit část stávajícího oplocení na východní straně pozemku. 
Zpevněná plocha staveništní komunikace bude tvořena štěrkovým násypem frakce 16 

mm nebo sutí v tloušťce 150 mm. Pod násyp je nutné umístit separační fólii, která 
poslouží k neznehodnocení štěrku případným promícháním se zeminou a k rychlejší 
likvidaci staveništních zpevněných ploch. 

Doprava po staveništi je však minimalizována pouze na nutné dodávky materiálu a 
dopravu objektů zařízení staveniště. 

 

4.3.1.2.2 Vertikální 

 

Vertikální a také horizontální doprava bude na staveništi zajištěna 
rychlomontovatelným stavebním věžovým jeřábem MB 1030.1. 

Práce věžového jeřábu nesmí být vykonávána v hustém dešti, při nárazových větrech, 
při rychlosti větru větší než 8 m/s, v mlze, při hustém sněžení nebo při námraze a při 
jakkoliv jinak snížené viditelnosti. 

Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 je pojízdný jeřáb s otočnou věží, s vodorovným 
i šikmým výložníkem délky 32 m s vlečenou kočkou. 

Doprava maltové směsi bude pomocí šnekového čerpadla pneumaticky dopravena 

od míchacího centra na místo zpracování. 
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4.3.1.3 Sklady 

 

Pro provádění hrubé vrchní stavby a střešního pláště je nutné zabezpečit skladování 
pomocného materiálu pro zdění a hlavního a vedlejšího materiálu pro provádění 
ploché střechy, ručního nářadí a drobné mechanizace. To bude zajištěno v suterénu 
základní školy – SO 01 nebo ve skladovacím kontejneru od firmy AB-Cont s.r.o. – 

obr. 4.1. Kontejner bude umístěn v severovýchodní části staveniště, vedle skladovací 
plochy u příjezdové brány. Celkem bude na staveništi použit 1 skladovací kontejner 
o skladovací ploše 14,4 m

2. Přístup ke kontejneru bude po zpevněné staveništní 
komunikaci. Kontejner bude uložen na zpevněnou plochu, která bude provedena 
štěrkovým násypem frakce 16 mm nebo sutí v tloušťce 150 mm. Pod násyp je nutné 
umístit separační fólii, která poslouží k neznehodnocení štěrku případným 
promícháním se zeminou a k rychlejší likvidaci staveništních zpevněných ploch. Na 
ploše kontejneru musí zpevněná plocha splňovat rovinnost ± 10 mm. Případné 
nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Dovoz a odvoz na staveniště je 
zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

V suterénu školy nebo v uzamykatelném skladu budou skladovány hydroizolační 
pásy, nopová fólie a geotextilie, desky tepelné izolace a všechen pomocný materiál. 

 

Skladový kontejner 20“ – 1 ks 

Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

Konstrukce:   zcela svařený ocelový rám, z hraněných 3-4 mm profilu 

Stěny, střecha:   trapézový plech tl. 1,3 mm příp. 1,5 mm 

Podlaha:   z ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm "slza"  

Varianta: z 18 mm překližky 

Rohy kontejnerů:   z 4 mm svařeného ocelového plechu  

Vrata:    dvoukřídlá vrata, jištěna uzavíracími tyčemi (2x), 

opatřena profilovou těsnící gumou 

 

Obr. 4.6 Skladový kontejner 20“[23]  
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4.3.1.4 Skládky 

 

Dočasná skládka materiálu bude sloužit ve všech procesech výstavby. Vzhledem 
k omezené velikosti prostrou bude potřeba stavební materiál v průběhu jednotlivých 
etap plynule na skládku doplňovat. Skládka je navržena na výkrese zařízení 
staveniště. Skládka je situována v jižní části staveniště. Přístup na skládku 
je umožněn po staveništní komunikaci. Plocha skládky a její celková velikost je 

zaznačena na výkrese č. 2. Materiál je možno na skládku složit jeřábem z aut 

stojících na příjezdové cestě nebo zpevněné staveništní komunikaci. Zpevněná 
plocha bude tvořena štěrkovým násypem frakce 16 mm nebo sutí v tloušťce 150 mm. 

Pod násyp je nutné umístit separační fólii, která poslouží k neznehodnocení štěrku 
případným promícháním se zeminou a k rychlejší likvidaci staveništních zpevněných 
ploch. K vykládce materiálu na zpevněnou plochu bude použito buď vozidlo 
vybavené hydraulickou rukou, na kterém byl materiál dopraven, nebo věžový jeřáb. 
Odvodnění skládky bude zajištěno jejím sklonem k jižní straně staveniště, kde může 
případná voda vsakovat. 

V průběhu provádění hrubé vrchní stavby budou na zpevněné ploše skladovány 
palety s cihelnými bloky, pěstební substrát, kačírek a některé prvky pro zhotovení 
střešní terasy. 

 

4.3.1.5 Administrativní zázemí – kancelář 

 

Minimální plocha kanceláře pro vedoucí pracovníky stavby má mít plochu 13 m2
. 

Jako kancelář stavbyvedoucího a mistra bude sloužit mobilní obytná buňka firmy 

AB-Cont s.r.o. – obr. 4.2. Obytná buňka bude umístěna v severní části staveniště. 

Celkem bude na staveništi použita 1 obytná buňka pro potřeby stavbyvedoucího 
o ploše 14,4 m

2. Přístup ke stavební buňce bude po zpevněné staveništní komunikaci. 

Kontejner bude uložen na zpevněnou plochu, která bude provedena štěrkovým 
násypem frakce 16 mm nebo sutí v tloušťce 150 mm. Pod násyp je nutné umístit 
separační fólii, která poslouží k neznehodnocení štěrku případným promícháním 
se zeminou a k rychlejší likvidaci staveništních zpevněných ploch. Na ploše 
kontejneru musí zpevněná plocha splňovat rovinnost ± 10 mm. Případné nerovnosti 
budou vyřešeny podložením řezivem. Dovoz a odvoz na staveniště je zajištěn 
pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou.  

 

Obytná buňka AB 6 – 1ks 

Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 

Izolace:   standard 

Elektroinstalace:  kompletní elektroinstalace 

Vnitřní obložení:  bílý nebo dřevěný dekor 

Základní vybavení:  1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm, 

1 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami  
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        Obr 4.2 Obytná buňka AB 6[23] 

 

4.3.1.6 Přípojky ing. sítí 

4.3.1.6.1 Elektrická energie 

 

Elektrická energie bude zajištěna z rozvodné skříně na východní části nové budovy 
základní školy. Na rozvodnou skříň bude před zahájením zřizování zařízení 
staveniště napojena dočasná přípojka elektro. Dočasné rozvodné skříně budou 
zřízeny u jeřábu, míchacího centra a „buňkoviště“. 

 

4.3.1.6.2 Voda 

 

Voda bude odebírána dočasnou přípojkou pro potřebu staveniště. Přípojka bude 
napojena do zrekonstruované vodoměrné šachty. Dočasnou vodovodní přípojku bude 
využívat hygienické zázemí staveniště – bude přivedena k mobilní sanitární buňce a 
vývod bude proveden i u míchacího centra. Tam bude možno umývat i ruční 
nástroje. 

Zvláštní zpevněná plocha pro umývání stavební strojů není v případě hrubé vrchní 
stavby uvažována, stavební stroje se budou pohybovat jen po zpevněné cestě. 

Umývání nakladače Bobcat, použitého v závěru provádění hrubé vrchní stavby, bude 

možné na zpevněné staveništní komunikaci, která má zajištěný odtok vody 
do bezodtoké jímky.  
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4.3.1.6.3 Kanalizace 

 

Splaškové vody budou svedeny do dočasně zbudované bezodtoké jímky, která bude 
po naplnění odvezena do čističky odpadních vod. Jímka bude zbudována před 
započetím výstavby na severovýchodní straně staveniště podle výkresu zařízení 
staveniště. 

Do této jímky bude také napojeno odvodnění staveništní komunikace. 

 

4.3.2 VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.3.2.1 Staveništní 

 

Při pracích hrubé vrchní stavby bude pro výrobu maltové směsi použit universální 
míchací stroj pro zpracování malt. Jedná se o kontinuální míchačku s pneumatickým 
čerpáním hotové maltové směsi na místo zabudování do konstrukce. Umístění 
míchačky i sila pro suché maltové směsi je znázorněno na výkrese zařízení 
staveniště. 

 

4.3.2.2 Mimostaveništní 

 

Jako mimostaveništní výrobní zařízení považujeme výrobny dodavatelských firem. 

Výrobu a dodání armatury pro realizací stropních konstrukcí zajišťuje firma ARMOS 
s.r.o. se sídlem na ulici Vinohradská 90, 618 00 Brno. Betonová směs bude dodána 
firmou ZAPA beton, Holubice, 683 51 Holubice u Brna, okres Vyškov. 

 

4.3.3 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.3.3.1 Šatny 

 

Při návrhu šaten se vychází z předpokládaného maximálního počtu pracovníků tj. 
10 osob, přičemž plocha potřebná pro 1 osobu je 1,25 m2. Šatna však bude užívána i 
v době jídel, tzn., že plocha na 1 osobu bude zvětšena o 0,5 m2

. Minimální světlá 
výška šatny je 2,3 m. [8] 

 

Celková nutná plocha je (1,25 + 0,5) m2
 ×10 osob = 20 m

2
 

 

Jako šatna pracovníků bude sloužit dvojitá mobilní buňka firmy AB-Cont s.r.o. – 

obr. 4.3. Obytná buňka bude umístěna v severovýchodní části staveniště u staveništní 
komunikace. Celkem bude na staveništi použita 1 dvojitá obytná buňka jako sociální 
zázemí pro dělníky o celkové ploše 28,8 m

2. Přístup ke kontejneru bude po zpevněné 
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staveništní komunikaci. Kontejnery budou uloženy na zpevněnou plochu, která bude 
provedena štěrkovým násypem frakce 16 mm nebo sutí v tloušťce 150 mm. 

Pod násyp je nutné umístit separační fólii, která poslouží k neznehodnocení štěrku 
případným promícháním se zeminou a k rychlejší likvidaci staveništních zpevněných 
ploch. Na ploše kontejneru musí zpevněná plocha splňovat rovinnost ± 10 mm. 
Případné nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Dovoz a odvoz na 
staveniště je zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

 

Dvojitá mobilní buňka DB – 1 ks 

Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 4876 x 2600 mm 

Izolace:   standard 

Elektroinstalace:  kompletní elektroinstalace 

Vnitřní obložení:  bílý nebo dřevěný dekor 

Základní vybavení:  1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm, 

2 x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami, 

1 x spojovací materiál 

 

Obr 4.3 Dvojitá mobilní buňka DB[23] 
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4.3.3.2 Hygienické zařízení 

 

Jako sociální zařízení (umývárna + WC) bude sloužit mobilní sanitární kontejner 
firmy AB-Cont s.r.o. – obr. 4.4. Sanitární buňka bude umístěna v severní části 
staveniště. Celkem bude na staveništi použita 1 sanitární buňka. Přístup k buňce bude 
po zpevněné cestě.  Kontejner bude uložen na zpevněnou plochu, která bude 
provedena štěrkovým násypem frakce 16mm nebo sutí v tloušťce 150mm. Pod násyp 
je nutné umístit separační fólii, která poslouží k neznehodnocení štěrku případným 
promícháním se zeminou a k rychlejší likvidaci staveništních zpevněných ploch. Na 
ploše kontejneru musí zpevněná plocha splňovat rovinnost ± 10 mm. Případné 
nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Dovoz a odvoz na staveniště je 
zajištěn pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

 

Sprchovací buňka – SB 3 – 1 ks 

Venkovní rozměry:  D/Š/V 3000 x 2438 x 2600 mm 

Izolace:   standard 

Elektroinstalace:  kompletní elektroinstalace 

Vnitřní obložení:  bílý dekor 

Základní vybavení:  1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 

2 x sanitární okno 600x600 mm 

1 x mezistěna s vnitřními dveřmi 

Segment sprcha:  1 x sprchovací kabina, 1 x elektrický boiler 80 l  

2 x keramické umyvadlo , 2 x zrcadlo, 1 x věšák  

Segment WC:   1 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře  

1 x držák na papír 

 

Obr 4.4 Sprchovací buňka – SB 3[23] 
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4.4 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Demontáž zařízení staveniště proběhne po dokončení všech prací na stavebním 
objektu a bude možné zřídit sociální zařízení pro pracovníky v suterénu nově 
budovaného objektu, tedy v případě, kdy už bude zbývat dokončit pouze sadové 
úpravy kolem stavby. Nejzazší termín odvezení a likvidace zařízení staveniště je 
upřesněn ve Smlouvě o dílo, nejpozději se tak stane v době vydání kolaudačního 
rozhodnutí. 

 

4.5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Před začátkem výstavby musí být všichni pracovníci seznámeni s předpisy BOZP 
a všemi riziky, které mohou během prací nastat. Každý pracovník musí své 
proškolení stvrdit podpisem do stavebního deníku nebo do záznamu o proškolení 
BOZP. 

Zhotovitel musí v rámci své činnosti vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 
práce. 

Po celou dobu prací musí být na stavbě k dispozici technologický předpis nebo 
pracovní postup. V pracovním postupu musí být stanoveny požadavky na provádění 
stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. 

 

Bezpečnost prací bude v souladu s platnými normami a předpisy dle vyhlášek: 

 

- zákon č. 309/2006 Sb., Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

- 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. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Nejdůležitější body bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zahrnuty v části 
1.9.3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PŘI PROVÁDĚNÍ 
HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY na straně 18. 
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4.6 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

4.6.1   VŠEOBECNÉ  PODMÍNKY 

Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na 
životní prostředí a to zejména: 

- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

- znečišťování odpadní vodou z prostoru staveniště, zejména z lokalit výskytu 
olejů a ropných produktů 

- znečišťování komunikací 
- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností 

 

Při výjezdu ze staveniště musí být vozidla řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 
veřejné komunikace, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. 

Staveniště musí být udržováno v maximální čistotě. 

 

4.6.2 OCHRANA  PROTI  HLUKU 

Ochranu zdraví před hlukem upravuje zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení vlády č. 272/2011Sb. 

Čas vykonávání prací, u kterých bude použito strojů s vyšší hlučností, je povinen si 
zhotovitel dohodnout s příslušnou hygienickou správou. 

 

4.6.3 OCHRANA ZELENĚ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

Podél budoucího objektu se vyskytuje vzrostlá zeleň, kterou bude potřeba v průběhu 
stavebních prací chránit před mechanickým poškozením. Za stavebními buňkami se 
nachází dva vzrostlé jehličnaté stromy, které je potřeba chránit při umisťování 
stavebních buněk. 
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4.7   NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

S odpadem ze staveniště bude naloženo podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Práce na staveništi bude postupovat podle sjednaných podmínek a s ohledem na 

okolní stavby a ekologii. 

Likvidace odpadů bude v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Ke 
stavebnímu deníku bude přiložen doklad o likvidaci odpadů. 

 

Tab. 4.1 Seznam odpadů k likvidaci 

Typ odpadu Označení 
v katalogu 

Doporučená likvidace 

Obaly stavebních materiálů 
plastové 

O 15 02 sběrný dvůr 

Směsné stavební a demoliční 
odpady 

O 17 01 skládka 

Fólie z PVC, Dřevo, sklo O 17 02 sběrný dvůr 
Asfaltové pásy O 17 03 sběrný dvůr 
Kovy O 17 04 skládka 

Polystyren O 17 06 sběrný dvůr 
Geotextilie O 20 01 11 sběrný dvůr 
Lepidla  O 08 04 sběrný dvůr 
Oleje a kapalná paliva O 13 sběrný dvůr 
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5 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO 
TECHNOLOGICKOU ETAPU HRUBÉ 
VRCHNÍ STAVBY 

 

5.1 POUŽITÍ STROJŮ A TECHNICKÉ ÚDAJE 

5.1.1 Nákladní automobil Man TGS 6x4 s hydraulickou rukou 

Palfinger PK 6500 

 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou (obr. 5.1) bude sloužit k primární doravě 
velké části kusového materilálu v průběhu technologické etapy hrubé vrchní stavby. 
Dopravovány na něm budou palety se všemi druhy zdících prvků, role a balíky všech 
izolačních a separačních materiálů pro střešní plášť. Dále bude sloužit pro dovoz 
systémového bednění pro monolitické stropy, svazků výztuže z armovny a také 
systémového lešení potřebného pro zdění v jednotlivých podlažích. Při realizaci 

vegetační střechy bude nákladním automobilem dopraven na stavbu také nakladač 
Bobcat S205, který bude sloužit k nakládce štěrku a substrátu (pokud substrát nebude 
dopraven v balících ale volně sypaný). [19] 

 

Nákladní automobil 
Motor     MAN D2060, 294 kW 

Kabina     2dveřová, sedadla 2 

Rozvor    4 500 + 1 350 mm 

Maximální hmotnost   23 500 kg 

Maximální užitné zatížení  14 500 kg 

Maximální rychlost   110  km/hod 

Nástavba valník    6,26 x 2,5 m
2
 

Ložná výška     800  mm 

 

Příslušenství: hydraulická ruka Palfinger PK 6500 

Nosnost hydraulické ruky: 

5,60 m/1t  

4,0 m/1,45t 

1,60 m/3,3t 

Dosah:     5,7 m 

Maximální zvedací moment:  56,9 kNm 

Maximální nosnost:   3 300 kg 

Maximální hydraulický dosah: 9,6 m 

Úhel otočení:    400° 

Šířka se stabilizátory:   3 – 5 m 
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Obr. 5.1 Nákladní automobil MAN TGS 6x4 

 

 

5.1.2 Sklápěč MAN TGA 33.413 6X4 S3 + vlek 

 

Sklápěč MAN TGA (obr. 5.2) bude použit k primární dopravě praného říčního 
kameniva – kačírku a pěstebního substrátu ze skládky materiálů na staveniště. 
Kačírek bude dovezen firmou DOFIS, s.r.o. Firma sídlí na adrese Slaměníkova 
302/23, 614 00 Brno. Délka trasy ze skládky na stavbu je 23,0 km. 

Substrát pro pěstování suchomilných rostlin bude dovezen a realizován firmou 
BB Com, s.r.o. se sídlem v Letohradě. Délka trasy z Letohradu do Slavkova u Brna 

je 162 km. [19] 

 

Motor:    11 967 ccm 

Výkon:   301 kW 

Celková hmotnost:  26 000 kg 

Užitné zatížení auta:  12 970 kg 

Užitné zatížení vleku:  16 000 kg 

Objem korby auta:  10 m
3
 

Objem korby vleku:  14 m
3
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Obr. 5.2 Sklápěč MAN TGA 33.413 6X4 S3 + vlek [25] 

 

 

5.1.3 Rychlomontovatelný stavební věžový jeřáb MB 1030.1 

 

Stavební věžový jeřáb bude sloužit k sekundární horizontální přepravě materilálu 
v celém průběhu technologické etapy hrubé vrchní stavby. Dopravovány pomocí 
jeřábu budou v průběhu zdění palety s materiálem ze skládky na místo zpracování. 
V průběhu provádění monolitických stropních konstrukcí bude jeřáb přepravovat 
jednotlivé prvky systémového bednění. Následně bude do bednění jeřábem ukládána 
armatura. Při provádění střešního pláště budou jeřábem na stropní konstrukci 

posledního podlaží dopraveny veškeré hydroizolační a separační folie, desky tepelné 
izolace, prvky pro sestavení terasy a ocelová konstrukce pergoly. Nakonec provádění 
hrubé vrchní stavby bude jeřábem dopraven vegetační substrát pro suchomilné 
rostliny a kačírek. 

 

Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 je pojízdný jeřáb s otočnou věží, s vodorovným 
i šikmým výložníkem délky 28 nebo 32 m s vlečenou kočkou. Pro potřeby stavby 
bude použit vodorovný výložník délky 32 m. Přeprava je prováděna pomocí tahače 
TATRA 815 a třínápravového podvozku. Jeřáb je možné postavit na pevných 
patkách s rozměrem základny 4,6 x 5,2 m. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu 
zakončeného 100 A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným 
minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D". Dosah ramene jeřábu 
nezaznačen ve výkrese zařízení staveniště. Jako nejtěžší břemeno je uvažován 
kontejner s kačírkem, který nepřekročí hmotnost 3 t na rameni 29 m – obr. 5.3. 

Minimální osová vzdálenost jeřábu od okolních budov je 4,8 m v obou směrech. [17] 
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Obr. 5.3. Rychlomontovatelný stavební věžový jeřáb MB 1030.1[17] 

 

5.1.4 Autodomíchávač Stetter, výrobní řada BASIC LINE AM 15C 

 

Autodomíchávači Stetter (obr. 5.4, obr. 5.5) s jmenovitým objemem 15 m
3
 bude 

dopravován beton z betonárny Zapa na staveniště, vzdálené 8,1 km. [18] 

 

Typ domíchávače AM 15C 

Jmenovitý objem:     15 m
3
 

Geometrický objem:     21 900 l 

Vodorys:     14 110 l 

Stupeň plnění:     68,5 % 

Sklon bubnu:     8,5° 

Otáčky bubnu:     0 - 12 / 14 U/min 

Přípojka vody:    C 2" 

Vodní nádrž – TV (tlakový vzduch):  650 l 

Hmotnost nástavby:    5 470 kg 
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Rozměry nástavby 

A - Délka     8 458 mm 

B - Šířka           2 400/2 500 mm  

C - Průměr bubnu    2 300 mm 

D - Výška násypky    2 459 mm 

E - Průjezd. výška    2 614 mm 

F - Pomocný rám    Dutý profil 160 / 80 / 10  

G - Převis     1 274 mm 

H - Výsypná výška    1 092 mm 

 

Obr. 5.4. Rozměry nástavby AM 15 C [18] 

 

Obr. 5.5 Autodomíchávač Stetter [18] 
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5.1.5 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 

 

Autočerpadlo SCHWING S 34 X (obr. 5.6, obr 5.7) bude použito pro dopravu 

a ukládání betonové směsi do bednění stropů nad jednotlivými podlažími. Dále bude 
použito pro dopravení betonové směsi do ztraceného bednění - BTB tvarovek 

v 3.NP. [18] 

 

Výložník 

Vertikální dosah:    34,0 m 

Horizontální dosah od osy výložníku: 30,0 m 

Skládání výložníku:    R 

Počet ramen:     4 

Dopravní potrubí:    DN 125 

Délka koncové hadice   4,0 m 

Pracovní rádius otoče:   550° 

Systém zapatkování:    XH 

Zapatkování podpěr – přední:  6,21 m 

Zapatkování podpěr – zadní:   5,70 m 

 

Čerpací jednotka P2023 

Pohon     380 l/min 

Dopravní válec    230 x 2000 mm 

Hydraulický válec    110 / 75 mm 

Počet zdvihů     19 /min   

Dopravované množství   96 m
3
/h  

Tlak betonu max.    85 bar 

 

 

Obr. 5.6 Autočerpadlo SCHWING S 34 X [18] 
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Obr. 5.7 dosah autočerpadla SCHWING S 34 X 

 

5.1.6 Nakladač Bobcat S205 

 

Kolový nakladač Bobcat (obr 5.8) bude použit pro sekundární dopravu praného 
říčního kameniva a pěstebného substrátu. Kamenivo jím bude nakládáno 
do přepravního kontejneru,  který bude jeřábem dopraven na střechu, kde bude 
materiál zabudován do konstrukce. [20] 

 

Obr. 5.8 nakladač Bobcat S205[20] 
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Rozměry nakladače bobcat – obr. 5.9 

 

A. Délka s lopatou:   3 310 mm 

B. Šířka přes pneumatiky:  1 676 mm 

C. Výška k vršku kabiny:  1 938 mm 

D. Rozvor:    1 030 mm 

E. Světlá výška:      190 mm 

F. Délka bez lžíce:   2 588 mm 

G.Max. výška nakládání:  2 310 mm 

H. Dosah při max. výšce nakládání:  751,8 mm 

 

Provozní hmotnost:   3018,7 kg 

Provozní rychlost:   11,3 km/h 

Obr. 5.9 rozměry nakladače Bobcat S205[20] 

 

 

5.1.7 Univerzální míchací stroj Duo-mix 

 

Univerzální míchací stroj Duo-mix (obr. 5.10) bude sloužit k přípravě maltové směsi. 
Suchá maltová směs bude uložena v zásobníkovém silu, které bude napojeno na 
míchací stroj. Po smíchání s vodou v universálním míchacím stroji bude šnekovým 
čerpadlem pneumaticky dopravena do stavebních koleček na místo zpracování. [22] 
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Technické údaje: 

Podávací a míchací část: 

Elektromotor s převodovkou:  3,0 kW, 220/380 V, 50 Hz, 260 ot/min 

Čerpací část: 

Elektromotor s převodovkou:  5,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 400 ot/min. 

Množství dodávaného materiálu:  cca 22 l/min  

Dopravní vzdálenost:    do 40 m 

Dopravní výška:    do 30 m 

Pracovní tlak:     do 30 bar 

Kompresor:     0,9 kW, cca 250 l/min, 4 bar 

Vodní čerpadlo:    0,3 kW, cca 40 l/min, 8 bar 

Elektrická přípojka:    380 V, 50 Hz, jistič v rozvaděči 25 A 

Vodní přípojka:   3/4´´ hadice s rychlospojkou GEKA, potřebný 
  tlak přípojky min. 2,5 bar při běžném stroji 

Rozměry:     1350 x 640 x 1450 mm 

Celková hmotnost:    cca 250 kg 

 

obr. 5.10 univerzální míchací stroj Duo-mix[22] 
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5.1.8 Stahovací vibrační lišta Enar QXR 

 

Stahovací vibrační lišta (obr. 5.11) bude použita při hutnění betonové směsi ve 
stropní konstrukci. [21] 

 

Hliníková lišta: 2 m nebo 3 m 

Hmotnost:  13,5 kg 

Objem nádrže: 0,5 l 

Palivo:   bezolovnatý benzín 

Odstředivá síla: 150 kN 

Motor:   ROBIN EH025 4-taktní 

Zdvihový objem: 24,5 cm3 

Výkon HP/ot.:  1,1 / 7000 

 

Obr 5.11. Stahovací vibrační lišta Enar QRX [21]       

 

5.1.9 Přenosná vibrační jehla TAX-TDX 1/AX48 + jednotka 

DINGO 

 

Vibrační jehla bude použita při hutnění betonové směsi ve ztužujících věncích a 
průvlacích. [21] 

  

Jednotka Dingo: 

Elektrické napájení: 230/ 50 V/Hz 

Hmotnost:  5,4 kg 

Rozměr:  343 x 243 x 228 cm 

Otáčky motoru: 18 000 min-1 

Příkon:  2300 W 

 

Hlavice AX48: 

Hmotnost:  3,4 kg 

Otáčky:  13 000 min-1 

Průměr:  48 mm 

Délka:   370 mm 

Výkonnost:  28 m3/hod 
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ZÁVĚR 
 

V textové části je v šesti kapitolách řešena příprava realizace hrubé vrchní stavby 
objektu, který bude po dokončení sloužit k výchově dětí předškolního věku. 
V technické zprávě ke stavebně technologické etapě, výkazu výměr, konceptu 

zařízení staveniště a návrhu strojní sestavy je řešena hrubá vrchní stavba mateřské 
školy a dále v technologickém předpisu je řešen postup realizace střešního pláště. 

Při vypracování bakalářské práce jsem částečně použil postupy navržené 

projektantem. Tyto jsem doplnil technologickým postupem a materiálovou skladbou 

firem, které se zabývají řešením střešních plášťů. 
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