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ANOTACE 

 

Dokoupilová, K. Technologický předpis ploché střechy administrativní budovy. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2014, 

93 s., Vedoucí bakalářské práce: Ing. Halířová Marcela, Ph.D. 

 

 Předmětem mé bakalářské práce bylo vypracovat technologický předpis ploché střechy 

administrativní budovy, která je částečně podsklepená se třemi nadzemními podlažími. Objekt 

je zastřešen plochou střechou. Budova je navržena z komplexního systému Porotherm a celá 

je řešena jako bezbariérová.  

 

 Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřena na vypracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení administrativní budovy a technické zprávy. 

Druhá část obsahuje technologický předpis ploché střechy, časový harmonogram, rozpočet 

ploché střechy a návrh zařízení staveniště hrubé stavby. Bakalářská práce je složena z textové 

a výkresové části. 

 

 Cílem této práce je správně navrhnout skladbu ploché střechy z hlediska tepelně - 

– technického, akustického a správný návrh technologického postupu jednotlivých vrstev 

ploché střechy. 

 

Klíčová slova 

 

 Plochá střecha, technologický předpis, administrativní budova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Dokoupilová, K. Technological prescription of flat roof office building. Ostrava: 

VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil 

Engineering, 2014, 93 s., Head of bachelor work: Ing. Halířová Marcela, Ph.D. 

 

 

 The subject of bachelor thesis was the elaboration of technological prescription of flat 

roof for administrative building, which is partially-basement building with three floors above 

ground. The building is roofed with flat roof. The building is designed from complex 

Porotherm system and building is designed for wheelchair access.  

 

 The bachelor thesis is composed of two parts. The first part is focused on elaboration 

of project documentation for building permit of administrative building and it is focused on 

technical report. The second part contains technological prescription for flat roof, time 

schedule for the building works, itemized budget of the flat roof and design of site equipment. 

The bachelor thesis is composed of text and drawings part.  

 

 The main objective of the thesis is correctly designed composition of flat roof 

including thermal-technical specification, acoustical specification and correct design of 

technological prescription of individual layers of flat roofs. 

 

Key word 

 

 Flat roof, technological prescription, administrative building 
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1. Seznam použitého značení: 

 

 ČSN  česká technická norma 

 EN  evropská norma 

 Sb.  sbírky zákonů 

 BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 NV  nařízení vlády 

 HPV  hladina podzemní vody 

 IČ  identifikační číslo osoby 

 ÚPD  územně plánovací dokumentace 

 NP  nadzemní podlaží 

 PP  podzemní podlaží 

 ŽB  železobeton 

 ÚT  ústřední topení 

 TUV  teplá užitková voda 

 PD  projektová dokumentace 

 NN  nízké napětí 

 OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 

 PVC  polyvinylchlorid 

 PU  polyuretan 

 EPS  expandovaný pěnový polystyren 

 P+D  pero + drážka 

 TI  tepelná izolace 

 PE  polyuretan 

 Bpv  Balt po vyrovnání 

 U  součinitel prostupu tepla [W x m-2 x K-1] 

 m2  metr čtverečný 
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2. ÚVOD 

 

 Technologický předpis řeší pracovní postupy jednotlivých vrstev střešního pláště, dále 

výpis, dopravu, skladování materiálu pracovní podmínky a stavební připravenost, personální 

obsazení, stroje a pracovní pomůcky, kontrolu kvality. Administrativní budova je částečně 

podsklepená se třemi nadzemními podlažími. V jednotlivých podlažích se nacházejí 

kanceláře, sociální zařízení, školící místnosti, bufet, zasedací místnost a kuchyně. Celý objekt 

je řešený jako bezbariérový. 

 

 Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 42,5 T Profi a 36,5 T Profi na 

maltu Porotherm T, vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D na maltu 

Porotherm TM, dělící stěny z tvárnic Porotherm 19 AKU na maltu TM. Příčky jsou navrženy 

z tvárnic Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm Profi. Stropní konstrukce jsou tvořeny 

POT nosníky, MIAKO vložkami a betonovou vrstvou z betonu C25/30, vyztuženou KARI 

sítí. 

 

 Objekt je založen na propustné zemině písčitý štěrk na ŽB pásech s pevností betonu 

C16/20. Je zastřešen plochou střechou s certifikovanou skladbou od firmy Dektrade. 
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3. Technická zpráva [3] 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

 a) název stavby, 

 

 Novostavba administrativní budovy včetně zpevněných ploch, přípojky plynu, nízkého 

napětí, dešťové a splaškové kanalizace a vody 

 

 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

 

 ulice Liliová, Opava, 746 01, parcelní číslo 1250/86, k.ú. Opava-Předměstí 

 

 c) předmět projektové dokumentace, 

 

 dokumentace pro stavební povolení 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo, 

 

 netýká se 

 

 b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo, 

 

 FEMONT OPAVA, s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 07 Opava,Vávrovice,  

IČ: 471 54 918 
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 c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba). 

 

 netýká se 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

 a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla, 

 

 netýká se 

 

 b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán  

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace, 

 

 Karolína Dokoupilová, ul. Masarykova 116, 746 01 Opava – Město,  

autorizace – 0000156, obor IP00 

 

 c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

 netýká se 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

 Mapové podklady: 

 Katastrální mapa 1:2000, 

 Výškopisné a polohopisné zaměření 1:200, 

 Inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

 Ostatní podklady: 

 Zákon č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. [3] 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších 

 předpisů, [10] 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. [15] 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

 a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 

 

 Stavební parcela 1250/86 o celkové výměře 1797,51 m2 v katastrálním území  

Opava-Předměstí. 

 

 b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

 

 Parcela, na které má stát nová administrativní budova, momentálně slouží jako 

zatravněná plocha. Na území se v současné době nenachází žádný objekt. 

 

 c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

 

 Pozemek se nenachází v památkově chráněném území. Parcela se nenachází na území 

podle jiných právních předpisů. Nenachází se zde žádné ochranné pásmo ani jiné omezení. 
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 d) údaje o odtokových poměrech, 

 

 Parcela se svahuje k jihozápadu. Celkové převýšení pozemku je 2,0 m. Základová 

půda je propustná – písčitý štěrk. Odtokové poměry jsou příznivé, dešťové vody budou 

odvedeny do dešťové kanalizace. Z hydrogeologického průzkumu byla HPV zjištěna  

v hloubce 4,3 m pod úrovní terénu. 

 

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

plánování, 

 

 Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené územním plánem města 

Opava. Záměr stavby je tedy v souladu s ÚPD. 

 

 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

 

 Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích stavby, ve znění pozdějších předpisů [10] a vyhlášky č. 501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů [17]. Jsou 

respektovány odstupové vzdálenosti od všech pozemkových hranic a stávajících staveb. 

 

 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 

 V rámci zpracování projektové dokumentace bylo řešeno projednání s dotčenými 

orgány. Všechny požadavky dotčených orgánů budou respektovány a dodrženy. 

 

 h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

 

 bez výjimek 

 

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

 

 bez souvisejících a podmiňujících investic 
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 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí). 

 Parcela č. 1250/86, hlavní komunikace parcela č. 1254/65, vedlejší komunikace 

parcela č. 1260/50. 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

 

 Novostavba administrativní budovy 

 

 b) účel užívání stavby, 

 

 Novostavba – administrativní budova, provozování administrativní činnosti 

 

 c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 

 trvalá stavba 

 

 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.), 

 

 bez ochrany 

 

 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

 Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 

předpisů [15] a v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších předpisů [10]. 
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 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  

z jiných právních předpisů, 

 

 bez podmínek 

 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

 bez výjimek 

 

 h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.), 

 

Zastavěná plocha:   393,873 m2 

Obestavěný prostor budovy:  5408,297 m3 

Užitná plocha:    1166,56 m2 

V objektu je 16 kanceláří pro 80 uživatelů. 

 

 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.), 

 

 Dešťová voda bude odváděná do dešťové kanalizace. Uživatelé budou produkovat 

běžný komunální odpad. Objekt je navržen jako energeticky úsporný. 

 

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

 

 Délka realizace stavby cca 10 měsíců, zahájení stavby 17. 3. 2014, dokončení stavby 

15. 1. 2015.  

 

 k) orientační náklady stavby. 

 

 Cena bez DPH: 9 117 819 Kč 
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 DPH: 21% - 1 914 742 Kč 

 Cena včetně DPH – 11 032 561 Kč 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO-01 Novostavba administrativní budovy 

SO-02 Zpevněné plochy 

SO-03 Přípojky plynu, nízkého napětí, dešťové a splaškové kanalizace a vody 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1 Popis území stavby 

 

 a) charakteristika stavebního pozemku, 

 

 Stavební parcela 1250/86 o celkové výměře 1797,51 m2 v katastrálním území  

Opava-Předměstí. Na staveništi se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, na které 

má stát nová administrativní budova, momentálně slouží jako zatravněná plocha. Parcela se 

svahuje k jihozápadu. Celkové převýšení pozemku je 2,0 m. Pozemek se nenachází  

v památkově chráněném území. Parcela se nenachází na území podle jiných právních 

předpisů. Pronikání radonu nebylo v okolí místa zjištěno. Vjezd na pozemek je z ulice 

Liliová. Jedná se o asfaltovou komunikaci. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu  

a elektřiny jsou vedeny v téže ulici. Staveniště je pro stavbu administrativní budovy vhodné, 

dostupnost technikou dostatečná. 

 

 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

 

 Na staveništi byly zřízeny tři kopané sondy, ke zjištění geologického složení zeminy  

a následnému výpočtu únosnosti této zeminy. Zemina je propustná – písčitý štěrk. Hloubka 

těchto sond bude po úroveň budoucí základové spáry. Dále byl proveden hydrogeologický 

průzkum ke zjištění hladiny podzemní vody a její vliv na stavbu. HPV byla stanovena  

v hloubce 4,3 m pod úrovní terénu. Při měření radonu nebylo zjištěno žádné ovlivnění 

objektu. 

 

 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

 

 Ochranné pásmo pro plyn – od přípojky nízkého napětí – 0,6 m na každou stranu, od 

vody - 0,5 m na každou stranu, od kanalizační přípojky – 1 m na každou stranu. Hloubka 

uložení plynu je min. 0,8 m. 

 

 Ochranné pásmo pro přípojku nízkého napětí – od vodovodní přípojky – 0,4 m na 

každou stranu, od kanalizace - 1 m na každou stranu. Hloubka uložení přípojky nízkého 

napětí je min. 1,3 m. 
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 Ochranné pásmo pro kanalizaci – od vodovodní přípojky – 0,6 m na každou stranu. 

Hloubka uložení kanalizační přípojky je min. 1 m. 

 

 Hloubka uložení vodovodní přípojky je min. 1,6 m. 

 

 Je nutné, aby ochranná pásma inženýrských sítí byla respektována. 

 

 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 

 Objekt se nachází mimo taková území. 

 

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

odtokové poměry v území, 

 

 Novostavba administrativní budovy bude napojena na obecní kanalizaci. Dešťová 

voda bude svedena do dešťové kanalizace. Administrativní budova nebude mít vliv na okolí. 

 

 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 

 bez potřeb řešení 

 

 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 

 

 netýká se 

 

 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

 

 Pozemek je napojen na veřejnou komunikaci Liliová ze severní strany výjezdem. Tato 

komunikace je vozovka III. třídy. 

 



 

26 

 

 Nově navržená přípojka splaškové kanalizace DN 150 bude odvádět splaškové 

odpadní vody do jednotné stoky DN 425 z kameniny v hloubce 4 m v ulici Liliová. Dešťová 

voda bude napojena na dešťovou kanalizaci. 

 

 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad pomocí navrtávacího 

pásu ze stávajícího řadu DN 150 z litiny v hloubce 1,6 m v ulici Liliová. Vodovodní přípojka 

končí u vodoměru, který je umístěn ve vodoměrné soustavě. 

 

 Objekt bude připojen na síť ČEZ a.s. Připojení bude provedeno dle požadavků 

dodavatele elektrické energie.  

 

  Plynovod bude připojen na stávající hlavní řad přípojkou, na hranici pozemku v plotě 

bude umístěn HUP. NTL přípojka bude napojena na NTL plynovod přípojkovým navrtávacím 

T kusem. Krytí přípojky bude 1,2 m. Ve vzdálenosti 30 cm nad potrubím bude v rýze uložena 

výstražná fólie z PVC šířky 33 cm. Pod potrubím bude zhotoveno pískové lože o hloubce  

10 cm. Nad potrubím bude zhotoven obsyp prohozenou zeminou. 

 

 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

 Stavba nezahrnuje podmiňující a související investice. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Novostavbou administrativní budovy vznikne objekt k provozování administrativní 

činnosti. V objektu se nachází 16 kanceláří pro 80 osob. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

 Stavba je navržena na pozemku v komerční zástavbě města Opava  

v k.ú. Opava-Předměstí. Novostavba maximálně respektuje prostorové možnosti území  

a orientaci světových stran. Jedná se o třípodlažní částečně podsklepenou budovu. Vstup je 

zajištěn přímo z komunikace a je bezbariérový. Střešní konstrukce je navržena jako 

jednoplášťová plochá střecha. Stavba bude napojena novými přípojkami IS na stávající 

komunikaci ul. Liliová. 

 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 

 Umístění stavby splňuje všechny požadavky. 

 

 b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

 

 Jedná se o výstavbu třípodlažní částečně podsklepené administrativní budovy. Vstup 

do objektu je bezbariérový. Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. 

Půdorysně se jedná o obdélník. Stavba bude postavena ze systému Porotherm. 

 

 Fasáda je v barvě šedé. Šedou barvu fasády doplňuje uprostřed vodorovný vínově 

červený pás. Okna jsou plastová v odstínu antracitová šeď, jednokřídlá, dvoukřídlá, buď 

čtvercová, nebo obdélníková. 

 

 Hlavní vstup se nachází na severovýchodní straně objektu, vstup pro zásobování 

bufetu pak na jihozápadní straně. Pro přístup k objektu je vybudován chodník šířky 1,2 m z 

pískovcové dlažby v maltovém loži, napojený na stávající pěší komunikaci. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 V suterénu se nachází čtyři sklady, kotelna a chodba. V prvním nadzemním podlaží je 

recepce, hala, chodba, WC pro invalidy, WC pro ženy, WC pro muže, bufet, sklad, dvě školící 

místnosti, tři kanceláře. Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny rovněž WC pro ženy, 

muže, invalidy, sedm kanceláří, archív a kuchyně. A třetí nadzemní podlaží je totožné  

s druhým, akorát místo dvou kanceláří se nachází zasedací místnost. Přesun mezi podlažími 

umožňuje schodiště a hydraulický výtah v jižní části objektu.  

 

 Stavba je navržena dle požadavků stavebníka. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Objekt je vybaven výtahem. Umožňuje řešení pro využívání osob  

s omezenou schopností pohybu. Venkovní komunikace, parkovací stání i úprava terénu budou 

řešeny pro bezbariérový přístup do administrativní budovy. Objekt je navržen dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb, ve znění pozdějších předpisů [15]. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo  

k úrazům. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny č. 591/2006 Sb., 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích [5] a 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [6]. 

Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 
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 Během užívání stavby je nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo 

výrobce materiálu. Konstrukce by měla být udržována v dobrém stavu a měly by být 

prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce. 

 

 Při běžném užívání bezpečnost nebude ohrožena, objekt je bezpečný. Rizika pro 

uživatele objektu nejsou známa. Veškeré opravy a servis technických zařízení budou provádět 

specializované firmy, oprávněné k této činnosti. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

 a) stavební řešení, 

 

 Pro výstavbu bylo a bude použito klasických technologií – zdění, klempířské práce, 

betonování apod. 

 

 Jedná se o výstavbu třípodlažní částečně podsklepené budovy. Vstup je zajištěn přímo 

z chodníku, napojeného na stávající pěší komunikaci a je bezbariérový. Střešní konstrukce je 

navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Hlavní vstup se nachází na severovýchodní 

straně objektu. Vstup pro zásobování bufetu se nachází na jihozápadní straně objektu. 

 

 Fasáda je v barvě šedé. Šedou barvu fasády doplňuje uprostřed vodorovný vínově 

červený pás. Okna jsou plastová v odstínu antracitová šeď, jednokřídlá, dvoukřídlá, buď 

čtvercová, nebo obdélníková. 

 

 b) konstrukční a materiálové řešení, 

 

 Základy 

 

 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C 16/20. Nejnižší úroveň základové spáry pod základem je stanovena na výškové 

úrovni -4, 750 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 291,835 m n. m. Bpv, tj. úroveň čisté 
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podlahy 1.NP. podkladní beton (C 16/20 tloušťky 150 mm) vyztužený KARI sítí 150 x 150 

mm, Ø 6 mm, je navržen na zhutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm. 

 

 Konstrukční systém 

 

 Zdivo obvodových zdí je navrženo z cihelných bloků Porotherm 42,5 T Profi na maltu 

Porotherm T (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). Vnitřní 

nosné zdivo je z cihel Porotherm 30 AKU P+D na maltu Porotherm TM a 19 AKU na maltu 

TM. Příčky jsou navrženy z Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm Profi. Pro konstrukci 

atiky jsou použity cihly Porotherm 36,5 T Profi na maltu Porotherm T. 

 

 Stropy 

 

 Stropní konstrukce jsou navrženy z Porotherm nosníků POT 160 x 175 mm  

a vložek Miako o celkové tloušťce 250 mm. V rovině stropních konstrukcí jsou navrženy  

ztužující ŽB věnce, po obvodu ohraničené věncovkou Porotherm VT 8, z vnitřní strany  

s vloženou tepelnou izolací tl. 120 mm.  

 

 Vertikální komunikace 

 

 Je navrženo ŽB schodiště dvouramenné přímočaré s mezipodestou. 

 

 Zastřešení 

 

 Střecha je navržena jako plochá, nepochozí, s minimálním sklonem 2%, odvodněná 

dvěma vnitřními vtoky. Zastřešení tvoří následující skladbu: 

 

 - Dekplan 76 – 1,8 mm 

 - Filtek V 

 - Tepelná izolace Rigips EPS 100 S Stabil 2 x 120 mm 

 - Glastek 40 Special Mineral – 4,0 mm 

 - Dekprimer – asfaltová penetrace 

 - Lehčený beton Izomalt BT01/600 - 50 – 270 mm 
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 - Strop Porotherm 250 mm 

 - Omítka Porotherm Universal 10 mm 

 

 Výplně otvorů 

 

 Okna a dveře jsou navržena jako plastová. 

 

 Vnitřní plochy  

 

 Vnitřní úpravy zdí jsou tvořeny omítkou, následně se provede úprava malbou.  

V místnostech koupelen a WC budou navrženy keramické obklady do výšky 2,0 m. 

 

 Vnější plochy  

 

 Vnější úpravy zdí jsou tvořeny tepelně-izolační omítkou. Sokl je tvořen z keramického 

obkladu Terca Klincer. 

 

 Přístup k objektu je zajištěn chodníkem z pískovcové dlažby v maltovém loži 

napojený na stávající pěší komunikaci. Okapový chodník je navržen z okapových betonových 

dlaždic 150 x150 mm a je ve spádu 2%. 

 

 Parkovací stání o kapacitě 10 osobních automobilů (2 pro invalidy) je napojeno na 

stávající komunikaci Liliová. U jihozápadního vchodu je navrženo jedno parkovací místo pro 

dodávku. 

 

 c) mechanická odolnost a stabilita. 

 

 Stavba je navržena tak, aby nedošlo během výstavby a užívání ke zřícení stavby nebo 

její části vlivem působících zatížení. Dále, aby nedošlo k většímu stupni přetvoření  

a poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení z důvodu velkého přetvoření nosné 

konstrukce. 
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 Statický výpočet je zpracován autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika 

staveb. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

 a) technické řešení, 

 

 Není použito speciálního vybavení, v administrativní budově se nachází kotelna, kde 

je umístěn kotel ÚT a ohřevu TUV. 

 

 b) výčet technických a technologických zařízení. 

 

 neřešeno touto PD 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

 

 Bod a) až j) dokumentace řešena požárním specialistou 

 

 a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

 c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

 f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

 g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

 h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 
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 i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 

 

 j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

 

 Obvodový plášť administrativní budovy je navržen v současných standardech pro 

energeticky úsporné domy, U zdiva = 0,17, U střešního pláště = 0,13, okna jsou opatřena 

izolačním trojsklem. Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky 193/2007 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním 

rozvodu tepelné energie a chladu [18]. Vnější obálka budovy bude splňovat požadavky novely 

normy ČSN 73 0540-2 [22] z roku 2002 a měrnou energetickou spotřebou dle vyhlášky  

č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov [20]. 

 

 b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

 

 Pro vytápění a ohřev TUV objektu bude sloužit kondenzační plynový kotel, umístěný 

v kotelně, odkouření je nad střešní rovinu přes komínové těleso. 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.). 

 

 Při dodržování běžných hygienických zásad navrhovaná stavba administrativní 

budovy negativně neovlivní vnitřní prostředí. Především se jedná o správné užívání  

a dostatečné větrání. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 

 Dle měření radonu (SEZIT PLUS s.r.o., říjen 2013) nebylo v okolí místa pronikání 

radonu zjištěno. 

 

 b) ochrana před bludnými proudy, 

 

 bez potřeby řešení 

 

 c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 

 bez potřeby řešení 

 

 d) ochrana před hlukem, 

 

 Objekt je řešen z materiálů, které splňují ochranu proti hluku. Jednotlivé prostory jsou 

od hluku z komunikace odděleny tvárnicemi s neprůzvučností 48 dB a okny se standardní 

zvukovou izolací. 

 

 e) protipovodňová opatření. 

 

 bez potřeby řešení – lokalita se nenachází v povodňové oblasti 

 

 f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 

 bez potřeby řešení 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

 a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

 Pozemek je napojen na veřejnou komunikaci Liliová ze severní strany výjezdem. Tato 

komunikace je vozovka III. třídy. 

 

 Nově navržená přípojka splaškové kanalizace DN 150 bude odvádět splaškové 

odpadní vody do jednotné stoky DN 425 z kameniny v hloubce 4 m v ulici Liliová. Přípojka 

dešťové kanalizace bude napojena na stávající řad dešťové kanalizace. 

 

 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad pomocí navrtávacího 

pásu ze stávajícího řadu DN 150 z litiny v hloubce 1,6 m v ulici Liliová. Vodovodní přípojka 

končí u vodoměru, který je umístěn ve vodoměrné soustavě. 

 

 Objekt bude připojen na síť ČEZ A.s. Připojení bude provedeno dle požadavků 

dodavatele elektrické energie. Přípojka NN bude realizována z nové kioskové trafostanice. 

Provedena bude dvěma kabely, které budou ukončeny v oplocení objektu v přípojkové skříni 

6 x 400A. Z této přípojkové skříně bude následně připojen hlavní rozvaděč objektu. 

 

 Přípojka plynu bude napojena přípojkovým navrtávacím T kusem v hloubce 0,9 m na 

stávající plynovod, který vede v místní komunikaci na ulici Liliová. Na hranici pozemku  

v plotě bude umístěn HUP. NTL přípojka bude napojena na NTL plynovod přípojkovým 

navrtávacím T kusem. Ve vzdálenosti 30 cm nad potrubím bude v rýze uložena výstražná 

fólie z PVC šířky 33 cm. Pod potrubím bude zhotoveno pískové lože o hloubce 10 cm. Nad 

potrubím bude zhotoven obsyp prohozenou zeminou. 

 

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

 

 neřešeno 
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B.4 Dopravní řešení 

 

 a) popis dopravního řešení, 

 

 Pro přístup na pozemek budou zřízeny dva vjezdy, které budou sloužit pro obslužnost 

novostavby administrativní budovy. Vjezdy jsou napojeny na komunikace III. třídy. 

 

 Pro přístup k objektu je vybudován chodník šířky 1,2 m z pískovcové dlažby  

v maltovém loži, napojený na stávající pěší komunikaci. 

 

 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 

 Vjezd na pozemek bude přímo přístupný z komunikace tj. z ulice Liliová. Z této ulice 

budou přímo přístupné i parkovací stání pro administrativní budovu. Z ulice Liliová bude 

zároveň zřízen chodník z pískovcové dlažby, kladené do maltového lože šířky 1,2m, který 

povede ke vstupu do objektu. 

 

 c) doprava v klidu, 

 

 Parkovací stání o kapacitě 10 osobních automobilů (2 pro invalidy) je napojeno na 

stávající komunikaci Liliová. U jihozápadního vchodu je ještě jedno parkovací místo pro 

dodávku. 

 

 d) pěší a cyklistické stezky. 

 

 Není předmětem řešení. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

 a) terénní úpravy, 

 

 Nezastavěné a nezpevněné plochy budou osázeny okrasnou zelení. Konečné úpravy 

terénu budou řešeny v etapě - dokončovací práce stavby. 

 

 b) použité vegetační prvky, 

 

 Není předmětem řešení. 

 

 c) biotechnická opatření. 

 Není předmětem řešení. 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

 a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 

 Při samotné výstavbě se počítá se zvýšenou prašností a hlukem. Uživatelé budovy 

produkují běžný komunální odpad. Odpady budou tříděny na recyklovatelný (papír, sklo, 

plast, kartony) a komunální. Odpady budou vyváženy na nejbližší řízenou skládku dle 

příslušných předpisů. Dešťová voda ze střechy bude svedena do navržených vnitřních svodů  

a svedena do dešťové kanalizace. Musí být splněny požadavky předpisu č. 185/2001 Sb.,  

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů [14]  

a vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů [16]. 

 

 Strojní zařízení instalovaná v budově (výtah,…) jsou navržená tak, aby byl eliminován 

přenos hluku a vibrací do vnitřních i vnějších prostor, a aby byl znemožněn únik škodlivin 

(mazadla, chladiva). 

 

 Při správném provedení všech prací, dodržení projektu nebude stavba vykazovat žádné 

negativní vlivy na životní prostředí. 
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 b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 

 bez vazeb, bez potřeby řešení 

 

 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 

 Stavbou není dotčeno. 

 

 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

 

 Stavbou není dotčeno. 

 

 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

 Stavbou není dotčeno. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

 Netýká se. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 

 Na staveništi budou zřízeny objekty zázemí stavby, hygienického zařízení – stavební 

buňky (kontejnery). Konkrétně budou vybudovány obytné kontejnery (3 šatny, umývárna, 

kancelář pro mistra, kancelář pro stavbyvedoucího), rozměru 6058 x 2435 x 2610 mm 

CONTIMADE) a buňka pro vrátného CONTIMADE rozměru 2990 x 2435 x 2610 mm. Dále 

na staveništi budou umístěny dva kontejnery na stavební suť a odpad. Materiál pro zdění, 

betonářskou výztuž a stropní konstrukci bude skladován na zpevněných plochách ze 

silničních betonových panelů 3000 x 2000 x 220 mm. Silniční panely budou uloženy na 

zhutněném štěrkovém podsypu frakce 16-64, tl. 200 mm. Pro ostatní materiál bude sloužit 

uzamykatelný a zastřešený sklad (obytný kontejner CONTIMADE rozměru 6058 x 2435 x  

x 2610 mm). [36] 

 

 Zajištění je povinností budoucího zhotovitele. 

 

 b) odvodnění staveniště, 

 

 HPV se nachází pod základovou spárou, z hydrogeologického průzkumu byla 

stanovena v hloubce 4,3 m pod úrovní terénu, proto nejsou nutné speciální odvodňovací 

systémy. Cesta ze silničních panelů a zpevněné plochy budou odvodněny mimo stavební 

jámu. Povrchová voda se odvede pomocí čerpadel. 

 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

 Staveniště je přímo napojeno na místní komunikace Liliová a Rudná, vedoucí kolem 

pozemku. Na staveništi je zhotovená komunikace ze silničních betonových panelů. Vjezd na 

staveniště se nachází z ulice Rudná a výjezd z ulice Liliová. Přes pozemek momentálně 

neprocházejí žádné sítě technické infrastruktury, proto je nutné před zahájením prací provést 

vytyčení a zhotovení přípojek. Během realizace je třeba přípojky chránit před mechanickým 

poškozením. 
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 Vodovod – bude zřízená provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní sítě v ulici 

Liliová, v hloubce 1,6 m. Potrubí přípojky bude uloženo do pískového lože min. tloušťky  

100 mm s obsypem potrubí min. tloušťky 300 mm nad vrchol potrubí. Pro měření odběru 

vody na staveništi bude zhotovena vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 

 

 Kanalizace – splašková voda ze sociálních a provozních objektů bude odváděna 

přípojkou, která bude napojena na hlavní kanalizační řád v ulici Liliová. Kanalizační šachta 

bude umístěna na pozemku investora. 

 

 Elektrická energie - bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 

pod chodníkem v ulici Liliová. Kabely pro dočasné objekty povedou na provizorních 

sloupech ve výšce 3 m. V místech, kde se vyskytuje častý pohyb osob, bude kabel uložen 

mezi prkna, aby nedošlo k jeho poškození. 

 

 Je nutné, aby investor s dodavatelem stavby projednali záležitosti o napojení se 

správci sítí. 

 

 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 

 Pro vybudování zařízení staveniště postačí pozemek stavebníka. Stavba tedy nemá 

vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby 

respektovat NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

[19]. 

 

 Uspořádání staveniště bude řešeno a zabezpečeno dle platných bezpečnostních 

předpisů, vyhlášek, norem, a zákonů. Tím bude zaručena bezpečnost provozu a ochrana 

okolních pozemků stavby. 
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 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

 

 Uspořádání staveniště bude řešeno a zabezpečeno dle platných bezpečnostních 

předpisů, vyhlášek, norem, a zákonů. Tím bude zaručena bezpečnost provozu a ochrana 

okolních pozemků stavby. 

 

 Při realizaci stavby není nutné odstraňovat nebo kácet stávající zeleň. Po dokončení 

stavby budou veškeré dotčené plochy okolo domu uvedeny do původního stavu (urovnání, 

ozelenění, apod. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, demolice  

a kácení dřevin. 

 

 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 

 

 Pro staveniště jsou uvažovány volné plochy, nacházející se v zařízení staveniště pro 

skladování materiálu. Sejmutá ornice a výkopek budou odvezeny na mezideponii mimo 

pozemek. 

 

 g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace. 

 

 Stavební odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů č. 185/2001 Sb. [14], například recyklací nebo umístěním na skládku. Odpady by se 

měli během výstavby třídit podle kategorií určených zákonem. Odpad bude shromažďován do 

kontejnerů, které budou zajištěny před znehodnocením nebo únikem odpadů. Při výstavbě 

bude z největší části vznikat stavební suť, která poté bude uložena na skládce. Dalšími odpady 

bude spalitelný odpad (papírové obaly, pytle od sypkých stavebních hmot, kartóny), dřevo, 

plasty, ocel a kov. 

 

 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

 

 Po výkopových pracích, zemina určená pro zpětný zásyp a sejmutá ornice budou 

uloženy na meziskládku. 



 

42 

 

 i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 

 Pokud budou dodrženy všechny související normy a dokumentace, poté výstavba 

budovy nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Mohou pouze vznikat přechodné 

negativní účinky způsobené stavebními pracemi a provozem těžkých mechanismů a vozidel. 

Ty se během realizace minimalizují předem určenými opatřeními. 

 Veškerý stavební odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů [14], např. recyklací nebo umístěním na skládku. V průběhu 

stavby budou tříděny do kategorií určených zákonem. Během výstavby se nesmí znečišťovat 

ovzduší nebezpečnými látkami. 

 Při provádění stavebních prací musí být respektováno NV č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [19]. 

 

 Dodavatel je povinen vést si evidenci veškerých odpadů. 

 

 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

 K zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je nutné v průběhu realizace 

dodržovat základní předpisy: 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů [4], 

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

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [6], 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích [5]. 

 

 Všichni pracovníci na stavbě musí mít osobní ochranné pracovní pomůcky  

a prostředky a musí být vyučeni nebo zaučeni v daném oboru. Dodavatel stavby je povinen 

OOPP zajistit. Je nutné, aby pracovníci byli proškoleni z bezpečnostních předpisů. Staveništní 

mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Při pohybu 

staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. se musí pečlivě dodržovat 

bezpečnostní opatření. Na staveništi je zakázán přístup nepovolaných osob, proto bude 
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staveniště hlídáno a oploceno do výšky 2 m. U vjezdu a vstupu na staveniště bude tabulka 

„Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. I pohyb v těsném okolí staveniště musí být bezpečný. 

 

 Všichni pracovníci musí být seznámeni s předpisy a dbát na zdraví a bezpečí sebe  

a okolních osob. Jejich povinností je používat ochranné pracovní pomůcky. 

 

 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Nejsou nutné úpravy pro bezbariérové užívaní. 

 

 l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 

 Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Rudná. Výjezd je na ulici Liliová. Provede se 

provizorní výstražné značení vjezdu na staveniště v předepsané bezpečné vzdálenosti. Jedná 

se o dopravní značení, které upravuje rychlost na pozemních komunikacích, otáčení vozidel 

výstavby a označení vjezdů. 

 

 Dle vyhlášky je zakázáno znečišťování přilehlých komunikačních ploch, proto je 

nutné, aby stroje vyjíždějící ze stavby byly očištěny. Popřípadě se později očistí znečištěné 

komunikace. Veškeré nečistoty musí být odstraněny. 

 

 Komunikace na staveništi je provedena z betonových silničních panelů KZD  

2000 x 3000 x 220 mm uložených do zhutněného štěrkového podsypu tloušťky 200 mm. 

Vlivem provádění stavebních prací, chůze chodců není omezena. 

 

 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí pří výstavbě apod.), 

 

 Při výstavbě objektu se nepočítá se speciálními podmínkami. 

 

 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

 

 Předpokládané zahájení stavby:   březen 2014 

 Předpokládané ukončení stavby:  leden 2015 
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 Návrh stavebních buněk: 

 

 Stavbyvedoucí –  požadovaná plocha 2 - 12 m2 

 

  - byl navržen kontejner – Contimade typ 5A – Obytný kontejner 

  - rozměry 6058 x 2435 mm – obytná plocha 14,75 m2 

 

 Mistr –  požadovaná plocha 2 - 12 m2 

 

  - byl navržen kontejner - Contimade typ 3A  – Obytný kontejner 

  - rozměry 6058 x 2435 mm – obytná plocha 14,75 m2 

 

 Vrátný 

 

  - byl navržen kontejner - Contimade typ L11A  – Obytný kontejner 

  - rozměry 2990 x 2435 mm – obytná plocha 7,28 m2 

 

 2 x WC a umývárny  –  požadováno - 2 WC + 2 pisoár / 50 pracovníků 

 

  - 0,25 m2 na 1 pracovníka = 35 x 0,25 = 8,75 m2, 6,058 x 2,435 = 14,75 m2  

  - návrh na 35 pracovníků – 2 WC + 2 Pisoáry 

  - byl navržen kontejner – Contimade typ 19A -  Sanitární kontejner 

  - rozměry 6058 x 2435mm – 2 x WC, 2 x sprchový kout, 2 x pisoár, 4 x umyvadlo 

 

 Šatny a denní místnost - 1, 25 m2/ 1 pracovníka 

 

  - 35 pracovníků 35 x 1,25 = 43,75 m2 

  - byl navržen 3 x kontejner – Contimade typ 6A 

  - rozměry 6058 x 2435 mm – obytná plocha 14,75 m2 – 3 x 14,75 = 44,25 m2 

 

 Sklad nářadí 

 

  - rozměry 6058 x 2435 mm – plocha 14,75 m2 
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  - byl navržen kontejner – Contimade typ 24A 

 

 Kontejnery se pokládají na betonové panely. Manipulace s kontejnery je pomocí 

jeřábu za zvedací oka v rozích nosného rámu. Vzájemné spojení (upevnění) je provedeno 

spojovacím a těsnicím materiálem, který je dodaný výrobcem. 

 

 

 Zásobování materiálem a výpočet velikosti skládek: 

 

 Největší spotřeba cihel -2. NP  Porotherm 42,5 T Profi  210, 273 m2 

      Porotherm 30 AKU P+D  154,125 m2 

      Porotherm 19 AKU P+D  134, 48 m2 

      Porotherm 11,5 Profi   56,898 m2 

 

 Porotherm 42,5 T Profi  210, 273 m2 - spotřeba 16 ks/m2 = 85 palet 

 Porotherm 30 AKU P+D  154, 125 m2 - spotřeba 16 ks/m2 = 31 palet 

 Porotherm 19 AKU P+D  134, 48 m2 - spotřeba 10,7 ks/m2 = 20 palet 

 Porotherm 11,5 Profi   56, 898 m2 - spotřeba 8 ks/m2 = 5 palet 

 

 Zdící materiál Porotherm se bude na staveniště dovážet vždy na počátku pracovní 

směny. 

 

 Porotherm 42,5 T Profi je dodávaný na paletách (980 x 980 mm) balený po  

40 kusech zabalený ve fólii. Bude dovezen vždy pro jedno podlaží a to celkově třikrát po  

29, 29 a 27 paletách. 

 

 Porotherm 30 AKU P+D balený po 80 kusech na paletách (1180 x 1000 mm) zabalený 

ve fólii. Bude na staveniště dovezen vždy pro jedno podlaží a to celkově dvakrát po 16 a 15 

paletách. 

 

 Porotherm 19 AKU P+D balený po 72 kusech na paletách (1180 x 1000 mm) zabalený 

ve fólií. Bude na staveniště dovezen najednou pro jedno podlaží a to po  

20 paletách. 
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 Porotherm 11,5 Profi balený po 96 kusech na paletách (1180 x 1000 mm) zabalený ve 

fólii. Bude na staveniště dovezen najednou pro jedno podlaží a to po 5 paletách.  

 

 Výpočet plochy skládky zdících prvků: 

 

 Najednou se naveze:  29 palet - Porotherm 42,5 T Profi  

    16 palet - Porotherm 30 AKU P+D 

    20 palet - Porotherm 19 AKU P+D 

    5 palet - Porotherm 11,5 Profi 

 

 = 41 palet x (1,18 x 1,0) + 29 palet x (0,98 x 0,98) = 76,23 m2 / 2 palety na sobě =  

= 39 m2 – návrh velikosti skládky 60 m2 

 

 Porotherm překlady budou dodány na nevratných dřevěných hranolech (75 x 75 x  

x 960 mm), překlady 7 po 20 kusech a překlady 11,5 po 40 kusech, sepnutých paletovací 

páskou. 

 

 Na staveniště budou dovezeny pro všechna podlaží a to celkově najednou - 23 palet. 

 

 Výpočet plochy skládky překladů: 

 

 Překlad Porotherm plochý 11,5/7,1/125 cm – 8 ks 

 (0,96 x 1,25) = 1,2 m2 – 1 paleta  

 

 Překlad Porotherm plochý 11,5/7,1/150 cm – 32 ks 

 (0,96 x 1,5) = 1,44 m2 – 1 paleta 

 

 Překlad Porotherm plochý 11,5/7,1/175 cm – 64 ks 

 (0,96 x 1,75) = 1, 68 m2 – 4 palety = 4x1,68 = 6,72 m2 

 

 Překlad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/125 cm – 176 ks 

 (0,96 x 1,25) = 1,2 m2 – 9 palet – 1,2x9 = 10,8 m2 
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 Překlad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/200 cm – 4 ks 

 (0,96 x 2) = 1,92 m2 – 1 paleta  

 

 Překlad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/250 cm – 116 ks 

 (0,96 x 2,5) = 2,4 m2 – 6 palet – 2,4*6 = 14,4 m2 

 

 Překlad Porotherm 7 vysoký 23,8/7/350 cm – 12 ks 

 (0,96 x 3,5) = 3,36 m2 – 1 paleta 

 

 Celkem = 39,84 m2 – návrh velikosti skládky 60 m2 

 

 Keramické stropní vložky Miako PTH se dodávají zafoliované na vratných dřevěných 

paletách (1180 x 1000 mm). 

 

 Na staveniště budou dovezeny vždy pro jedno podlaží a to celkově jednou po  

20 paletách. 

 

 Výpočet plochy skládky stropních vložek a nosníků: 

 

 Vložky 8/62,5 nízká – 8 ks/podlaží – 96 ks/paleta = 1 paleta 

 Vložky 8/50 nízká – 76 ks/podlaží – 144 ks/paleta = 1 paleta 

 Vložky 19/62,5  – 156 ks/podlaží – 48ks/paleta = 4 palety 

 Vložky 19/50 – 2404 ks/podlaží – 72ks/paleta = 34 palet 

 

 Celkem = 40 x (1,0 x 1,2) = 40 x 1,2 = 48 m2 - 2 palety na sobě = 24 m2 

 

 Stropní nosníky POT   

 160 x 175 x 6 250 – 84ks – 8 řad – 10 x 160= 1, 6m – plocha (6,25 x 1,6) = 10 m2 

 160 x 175 x 5 750 – 2ks – 2 x 160= 0,32m – plocha (5,75 x 0,32) = 1,84m2 

 160 x 175 x 2 750 – 49ks – 5 řady – 10 x 160= 1,6m – plocha (2,75 x 1,6) = 4,4m2 

 160 x 175 x 6 000 – 13ks – 3 řady – 5 x 160= 0,8m – plocha (6,00 x 0,8) = 4,8m2 

 

Celkem = 21,04m2  
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 Celkem = 45,04 m2 – návrh velikosti skládky 70 m2 

 

 Beton pro stropní konstrukce C16/20 bude dovezen na staveniště autodomíchávačem  

a přečerpáván do konstrukce autočerpadlem Schwing. 

 

 Veškerá betonářská výztuž bude dovezena na staveniště najednou, uložena na 

zastřešenou skladovací plochu k tomu určenou. Bude uložena dle profilů a délek. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
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C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

 Bod a) až d) neřešeno. 

 

 a) měřítko 1:1000 až 1:50 000, 

 b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

 d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

 Bod a) až i) neřešeno. 

 

 a) měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, 

 b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

 c) hranice pozemků, 

 d) hranice řešeného území, 

 e) základní výškopis a polohopis, 

 f) navržené stavby, 

 g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0,00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

 h) komunikace a zpevněné plochy, 

 i) plochy vegetace. 

 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

 

 Bod a) až p) viz. výkres č. 01. 

 

 a) měřítko 1:200 nebo 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně  

v měřítku 1:200, 
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 b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

 c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

 d) hranice řešeného území, 

 e) stávající výškopis a polohopis, 

 f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

 g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±0,00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

 h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 

infrastrukturu, 

 i) řešení vegetace, 

 j) okótované odstupy staveb, 

 k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu, 

 l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

 m) maximální zábory (dočasné zábory/trvalé), 

 n) vyznačení geotechnických sond, 

 o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

 p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

 

 

C.4 Katastrální situační výkres 

 

 Bod a) až c) neřešeno 

 

 a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

 b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby, 

 c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 
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C.5 Speciální situační výkresy 

 

 Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální 

požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo 

souvisejících inženýrských opatření: 

 

 a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu  

a orientace, 

 

 neřešeno 

 

 b) situace vegetace. 

 

 neřešeno 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
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 Dokumentace stavebních objektů inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických  

a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

 a) Technická zpráva 

 

 Jedná se o výstavbu třípodlažní částečně podsklepené administrativní budovy. Vstup 

je zajištěn přímo z komunikace a je bezbariérový. Střešní konstrukce je navržena jako 

jednoplášťová plochá střecha. 

 

 V suterénu se nachází čtyři sklady, kotelna a chodba. V prvním nadzemním podlaží je 

recepce, hala, chodba, WC pro invalidy, WC pro ženy, WC pro muže, bufet, sklad, dvě školící 

místnosti, tři kanceláře. Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny rovněž WC pro ženy, 

muže, invalidy, osm kanceláří, archív a kuchyně. A třetí nadzemní podlaží je totožné 

s druhým s rozdílem, že místo dvou kanceláří se nachází zasedací místnost. Přesun mezi 

podlažími umožňuje schodiště a hydraulický výtah v jižní části objektu. 

 

 Hlavní vstup se nachází na severovýchodní straně objektu. Vstup pro zásobování 

bufetu se nachází na jihozápadní straně objektu. 

 

 Fasáda je v barvě šedé. Šedou barvu fasády doplňuje uprostřed vodorovný vínově 

červený pás. Okna jsou plastová v odstínu antracitová šeď, jednokřídlá, dvoukřídlá, buď 

čtvercová, nebo obdélníková.  

 

 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

 

 Veškeré konstrukce (obvodové i vnitřní zdivo, podlahy, střecha,…) jsou navrženy tak, 

že splňují doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN dle ČSN 73 0540-2 [22]  
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a měrnou energetickou spotřebu dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. [20] Díky tomu jsou 

minimalizovány tepelné ztráty objektu a tím snížena energetická náročnost objektu. Tepelné 

izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 Sb.[18]  

 

 Ochrana proti hluku: 

 

 Objekt je řešen z materiálů, které splňují ochranu proti hluku. Jednotlivé prostory jsou 

od hluku z komunikace odděleny tvárnicemi s neprůzvučností 48 dB a okny se standardní 

zvukovou izolací.  

 

 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací: 

 

 Objekt je vybaven výtahem. Celý objekt umožňuje řešení pro využívání osob  

s omezenou schopností pohybu. Venkovní komunikace, parkovací stání i úprava terénu budou 

řešeny pro bezbariérový přístup do objektu administrativní budovy. Jsou navržena dvě 

parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

 b) Výkresová část 

 

 Výkres základů v měřítku 1:100 - Půdorys základů řeší založení objektu do terénu. 

Hladina podzemní vody je 4,3 m pod úrovní terénu. Navržení izolace proti zemní vlhkosti viz. 

výše. 

 

 Půdorysy jednotlivých podlaží 1:50, 1:100 - Půdorysy jednotlivých podlaží vyjadřují 

stavebně - konstrukční řešení. Veškeré rozměry místností, prostorů, hlavních konstrukcí, 

rozměrů prvků, výplní otvorů jsou uvedeny na jednotlivých výkresech podlaží. 

 

 Výkres zastřešení 1:100 – Konstrukční a materiálové řešení je uvedeno ve výkrese. 

 

 Výkres řezu A-A‘ 1:50 - V příčném řezu jsou uvedeny výškové kóty jednotlivých 

podlaží, upraveného terénu, schematicky vyznačeny nosné konstrukce, vztažené k ±0,000. 

 

 Pohledy 1:100 - Pohledy schematicky dokumentují celkové architektonické řešení. 

 



 

56 

 

 Výkres stropu 1:100 – znázorňuje rozmístění jednotlivých nosníků a vložek. 

 

 Situace 1:250 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

 a) Technická zpráva 

 

 Jedná se o výstavbu třípodlažní částečně podsklepené administrativní budovy. Vstup 

je zajištěn přímo z chodníku, napojeného na stávající pěší komunikaci a je bezbariérový. 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Objekt bude zhotoven 

z konstrukčního systému Porotherm. 

 

 Zemní práce 

 

 Před zahájením stavebních prací geodet provede vytyčení stavby lavičkami. Na 

staveništi bude sejmuta ornice v mocnosti cca 0,2 m. Skrývka ornice a výkopek budou 

odvezeny na mezideponii mimo pozemek a po dokončení stavby se část přiveze pro zásyp 

výkopu a konečnou úpravu terénu. 

 

 Hlavní výkopová jáma je svahovaná (1:1), začátek hloubení výkopu začne z jižní 

strany z úrovně původního terénu. Výkopy rýh jsou nepažené svislé. Výkopové práce budou 

prováděny strojně, rýhy se dočistí ručně. Nejnižší úroveň základové spáry pod základem je 

stanovena na výškové úrovni -4, 750 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 291,835 m n. m. Bpv., 

tj. úroveň čisté podlahy 1.NP. 

 

 Základy 

 

 Objekt je založen na základových pásech. Základové konstrukce jsou navrženy  

z prostého betonu třídy C16/20. Nejnižší úroveň základové spáry se nachází -4,750 m od 

srovnávací roviny ± 0,000 = 291,835 m. n. m. Bpv Podkladní beton (C 16/20 tloušťky 150 

mm) vyztužený KARI sítí 150x150 mm, Ø 6 mm, je navržen na zhutněný štěrkopískový 
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podsyp tloušťky 100 mm. Základy podsklepené a nepodsklepené části se spojí pomocí 

odstupňovaných základových pásů. V základových pasech budou vytvořeny prostupy pro 

inženýrské sítě. 

 

 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

 

 Pro vodorovnou i svislou izolaci proti zemní vlhkosti jsou navrženy natavitelné 

asfaltové pásy Glasbit G200 S40. Z radonového průzkumu byl stanoven výsledný radonový 

index nízký. Izolaci proti pronikání radonu z podloží bude plnit izolace proti zemní vlhkosti. 

Jednotlivé spoje a prostupy budou provedeny dle technologického postupu výrobce. 

 

 Svislé konstrukce 

 

 Svislé nosné konstrukce 

 

 Zdivo obvodových zdí je navrženo z cihelných bloků Porotherm 42,5 T Profi, 36,5 T 

Profi na maltu Porotherm T. První vrstva cihel se osadí na vrstvu základové malty Porotherm 

Profi AM o tloušťce 10 mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z cihel Porotherm 30 AKU 

P+D na maltu TM. Výkresy byly zpracovány s použitím podkladů firmy Wienerberger [28] - 

- podklad pro navrhování. 

 

 Vnitřní příčky 

 

 Příčky jsou navrženy vyzdívané z cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi na maltu 

Porotherm Profi. Výkresy byly zpracovány s použitím podkladů firmy Wienerberger [28] -  

- podklad pro navrhování. 

 

 Komíny 

 

 V budově je navržen dvouprůduchový komín Schiedel ABSOLUT SA 16TL12  

s izolovanou šachtou. 
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 Vodorovné konstrukce 

 

 Stropní konstrukce 

 

 Stropní konstrukce je navržena ze systému Porotherm [28]. Skládá se z keramických 

POT nosníků 160 x 175 mm a Miako vložek zalité betonem C25/30 s KARI sítí. Celková 

tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. U rozpětí nad 6 m budou provedena ztužující žebra – 

- nízké vložky Miako 80 mm + výztuž viz statika. V rovině stropních konstrukcí jsou 

navrženy ztužující ŽB věnce, po obvodu ohraničené věncovkou Porotherm VT 8, z vnitřní 

strany s vloženou tepelnou izolací tl. 120 mm.  

 

 Překlady 

 

Překlady jsou navrženy v obvodových, vnitřních stěnách a příčkách nad otvory z keramických 

prvků Porotherm – překlad 7 a překlad 11,5. Manipulace, montážní podepření a technologický 

postup provádění – viz materiály výrobce firmy Wienberger [28]. 

 

 Ztužující věnce 

 

 V každém podlaží bude nad zdivem obvodových a vnitřních nosných zdí ztužující 

železobetonové věnce. Stupeň vyztužení bude navržen na základě statického posouzení  

v další úrovni projektové dokumentace - Projekt pro provedení stavby. Po obvodu bude ŽB 

věnec ohraničen věncovkou Porotherm VT 8. 

 

 Schodiště 

 

 V objektu je navrženo monolitické ŽB dvouramenné přímočaré schodiště. Tloušťka 

desky je 150 mm. Šířka ramene je 1500 mm, mezipodesta má rozměry 1500 x 1630 mm. 

Schodišťová ramena jsou navržena jako železobetonová monolitická vetknutá do podest. 

Mezipodesta je provedena z železobetonu. Nášlapná vrstva schodiště je tvořena keramickou 

dlažbou EMOTION BROWN 34/34 s protiskluzovým opatřením. Sloupky zábradlí jsou 

dřevěné. Madlo je kovové, osazené na ocelový profil U. Všechny ocelové prvky budou 

opatřeny nátěrem. 
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 Střešní konstrukce 

 

 Střecha je navržena jako plochá, nepochozí, s minimálním sklonem 2%, odvodněná 

dvěma vnitřními vtoky. Zastřešení tvoří následující skladbu: 

 

 - Dekplan 76 – 1,8 mm 

 - Filtek V 

 - Tepelná izolace Rigips EPS 100 S Stabil 2 x 120 mm 

 - Glastek 40 Special Mineral – 4,0 mm 

 - Dekprimer – asfaltová penetrace 

 - Lehčený beton Izomalt BT01/600 – 50 – 270 mm 

 - Strop Porotherm 250 mm 

 - Omítka Porotherm Universal 10 mm 

 

 Konstrukce, které vedou přes střešní konstrukci (komínové těleso, výlez na střechu) 

budou od střešní konstrukce odděleny tepelnou izolací. Návrh tloušťky tepelné izolace je  

100 mm. 

 

 Úpravy povrchů vnějších 

 

 Všechny konstrukce budou omítnuty omítkou Porotherm TO v tloušťce 20 mm, na 

tuto omítku bude nanesena strukturovaná omítka Porotherm Universal ve dvou vrstvách 

„čerstvé do čerstvého“. Jako vrchní vrstva se nanese fasádní prodyšný silikonový nátěr.  

V místě soklu bude použit keramický obklad Terca Klincer. 

 

 Ocelové konstrukce 

 

 Ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány, nebo ošetřeny nátěrem základním +  

+ dvakrát krycím příslušné barvy. 
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 Úpravy povrchů vnitřních 

 

 Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou Porotherm Universal tl 10 mm. Na 

omítku se nanese bílá malba Primalex. V místnostech hygienického zázemí bude proveden 

keramický obklad do výšky 2 m. 

 

 Tepelné izolace 

 

 Tepelná izolace podlahy v 1. PP a v nadzemních podlažích je provedena z Rockwool 

Steprock ND, Rockwool Steprock HD a Rockwool Dachrock. Tepelná izolace střechy je 

navržena z polystyrenu Rigips EPS 100 S Stabil v tloušťce 2 x 120 mm. 

 

 Akustické izolace 

 

 - stěn 

 

 Příčky budou provedeny jako zvukově izolační Porotherm 19 AKU. Při realizaci je 

třeba dodržet předepsané technologické postupy správného vyzdívání zdí, vzájemné 

napojování zdí apod., tak aby splňovaly požadavky dilatační, statické nebo akustické. 

 

 Vnitřní nosné stěny budou provedeny z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D. 

 

 - podlah 

 

 Ve skladbě podlah je navržena zvuková izolace Rockwool Steprock ND. Ve styku se 

zdivem bude proveden průběžný dilatační pásek tl. 10 mm. 

 

 Podlahy 

 

 Ve společných místnostech, umývárnách, WC a ve skladech jsou položeny keramické 

dlažby, keramické dlaždice tl. 8 mm. 

 

 V kancelářích budou zátěžové koberce a PVC. 
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 Podlaha u vstupu je navržena mrazuvzdorná a protiskluzová. 

 

 Skladby všech podlahových konstrukcí viz výkres č. 07 – Řez A-A 

 

 Obklady vnitřní 

 

 Obklady vnitřních stěn tvoří keramický obklad formát 250 x 450 mm. Na zdivo se 

nanese penetrační nátěr. Poté se flexibilním lepidlem nalepí keramický obklad. Spárování 

bude provedeno spárovací hmotou příslušné barvy dle požadavků stavebníka. Je nutné, aby 

byly během provádění dodrženy technologické postupy předepsané výrobcem. Na nároží 

budou osazeny rohové profily. 

 

 Výplně otvorů 

 

 Okna 

 

 Okna jsou navržená plastová v odstínu antracitová šeď, zaskleno izolačním trojsklem, 

s celoobvodovým kováním a mikroventilací. 

 

 Dveře 

 

 Hlavní domovní dveře jsou navrženy plastové automatické posuvné, částečně 

prosklené. Interiérové dveře v jednotlivých místnostech jsou navrženy dřevěné do ocelových  

a obložkových zárubní. 

 

 Oplechování 

 

 Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z TiZn plechu s povrchovou úpravou -  

- předzvětralá břidlicově šedá, barva: břidlicově šedá patina. Dodávají se už zpatinované. 

 

 b) Výkresová část 
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 c) Statické posouzení  

 

 Neřeší se 

 

 d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

 

 neřešeno 

 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Řešeno požárním specialistou, viz oddíl PO. 

 

 a) Technická zpráva 

 b) Výkresová část 

 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

 neřešeno 

 

 Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 

podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezení 

základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení  

a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

 

 Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní 

stavby a člení se např.: 

 

 - zdravotně technické instalace, 

 - vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

 - měření a regulace, 

 - silnoproudá elektrotechnika, 
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 - elektronické komunikace a další. 

 

 Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude 

přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační uspořádání 

dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby. 

 

 Dokumentace zejména obsahuje: 

 

 a) Technickou zprávu 

 b) Výkresovou část 

 c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

 Bod a) a c) neřešeno 

 

 Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní 

soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní 

a nevýrobní. 

 

 Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

 - přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, 

elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících 

zařízení. 

 - přeložky vedení technické infrastruktury, 

 - zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob  

s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

 - vyhrazená technická zařízení, 

 - vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

 

 Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech  

a zařízeních. 
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 Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 

případně bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

 

 a) Technická zpráva 

 b) Výkresová část 

 c) seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 
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 Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 

osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 

 Bod E.1 až E.6 neřešeno. 

 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 

orgánů 

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese 

 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení 

stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných  

a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 

 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů 

 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených  

v průběhu zpracování dokumentace 
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4. Technologický předpis ploché střechy administrativní budovy 
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4.1. Obecné informace 

 

4.1.1.Identifikační údaje: 

 

 Název stavby:  Výstavba administrativní budovy 

 Místo stavby:  ul. Liliová 650/11 Opava, 746 01, 

    parcelní číslo: 1250/86, k. u. Opava-Předměstí, Okres: Opava 

 Investor:  FEMONT OPAVA, s.r.o. 

    Vávrovická 274/90, 747 07 Opava-Vávrovice 

    IČ: 471 54 918 

 Vypracovala:  Karolína Dokoupilová, 

    ul. Masarykova třída 116, 746 01 Opava - Město  

 

 Technologický předpis řeší správný postup při provádění jednotlivých vrstev ploché 

střechy a technologii provádění ploché střechy. 

 

 

4.1.2.Popis objektu: 

 

 Jedná se o výstavbu třípodlažní částečně podsklepené administrativní budovy  

z konstrukčního systému Porotherm [28], půdorysného rozměru 24,85 x 15,85m. Střešní 

konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. 

 

 

4.1.3.Skladba střechy: 

 

 - Dekplan 76 – 1,8 mm 

 - Filtek V 

 - Tepelná izolace Rigips EPS 100 S Stabil 2 x 120 mm 

 - Glastek 40 Special Mineral – 4,0 mm 

 - Dekprimer – asfaltová penetrace 

 - Lehčený beton Izomalt BT01/600 

 - Strop Porotherm 250 mm 
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 - Omítka Porotherm Universal 10 mm 

 

 

4.2. Materiál, doprava a skladování 

 

 4.2.1. lehčený beton Izomalt BT01/600 

 

 Typ lehkého betonu na bázi pěnového polyuretanu, jehož objemová hmotnost se 

pohybuje v rozmezí 400 - 600 kg/m3. 0,160*24,12*15,12 = 58,35 m3. 

 

 Balení - Suchá směs se dodává v papírových pytlích na paletách, které jsou kryté fólií. 

 

 Skladování - Výrobek se doporučuje skladovat v suchu v originálních obalech. Musí 

se chránit před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při 

dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců od data, vyznačeném na obalu. 

[25] 

 

 

 4.2.2. penetrace DEKPRIMER 

 

 Za studena zpracovatelná asfaltová emulse, bez obsahu rozpouštědel. Používá se jako 

penetrační nátěr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje přilnavost  

k podkladům pro vrstvené izolační systémy plochých střech. 

24,12*15,12+0,39*24,12*2+0,39*15,12*2 = 395,302 m2 – spotřeba 0,3 kg/m2 => 118,59 kg – 

120 kg => 5 nádob. 

 

 Balení – plastové nádoby 25 kg, skladování – max. 6 měsíců od data výroby  

v originálních uzavřených obalech v suchých, chladných, krytých a dobře větraných skladech. 

Materiál se musí chránit před vodou, vlhkem a mrazem. 

 

 Skladovací teplota má být > 0°C. [24] 
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 4.2.3. asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral 

 

 Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním 

posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE fólie.  

24,12*15,12+0,39*24,12*2+0,39*15,12*2 = 395, 302 m2 *1, 15 = 454, 597 m2 => 61 rolí. 

 

 Balení – role 7,5*1*0,4 m 

 

 Skladování - Role pásu se musí skladovat ve svisle poloze. Musí byt chráněny před 

dlouhodobým působením povětrnosti a UV zářeni. [2], [24] 

 

 

 4.2.4. EPS 100 S STABIL Rigips (2 vrstvy) 

 

 (24,12*15,12)*2 = 729,389 * 1,02 = 743,977 m2. Standardní rozměr je 1000×500 mm, 

tloušťky od 40 do 500 mm. 

 

 Balení – jsou baleny do PE folie v balících max. výšky 500 mm, skladování – nesmí 

být vystaveny dlouhodobě přímému slunečnímu záření, skladují se pod přístřeškem. 

 

 Desky Rigips budou kotveny k podkladu. Budou přivezeny na stavbu a hned použity. 

[26] 

 

 

 4.2.5. geotextilie Filtek V 

 

 Jedná se o textilii ze syntetických nenasákavých vláken na bázi PP (polypropylenu). 

Plošná hmotnost této geotextilie je 300 g/m2.  

15,85*24,85*1,15 + (0,3*24,12*2+0,3*15,12*2)*1,15 = 480, 029 m2. 

 

 Balení – šířka role 2,0 m,  

 

 Skladování – geotextilie bude přivezena na stavbu a hned použita. [24] 
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 4.2.6. hydroizolační fólie Dekplan 76 

 

 Folie z měkčeneho PVC  

15,85*24,85*1,15 + (0,3*24,12*2+0,3*15,12*2)*1,15 = 480, 029 m2 pro tloušťku fólie  

1,8 mm, šíře/délka role: 1,6/15 m. 

Dekplan 76 bude kotvena k podkladu.  

Skladování – fólie bude přivezena na stavbu a rovnou použita. [1], [24] 

 

 Materiál převezme a zkontroluje stavbyvedoucí. 

 

 

4.3. Pracovní podmínky, připravenost 

 

 4.3.1. lehčený beton Izomalt BT01/600 

 

 Před nanesením, lehčeného betonu Izomalt, by měl být poklad bez kaluží. Zvláště, 

jedná-li se o aplikaci vyšší vrstvy, hrozí usmýknutí materiálu vlastní váhou. Na podkladu 

nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti. Je důležité dbát na to, aby podklad byl čistý, pevný, 

bez prachu, volných částic, zbavený tuků a olejů. Max. nerovnost povrchu může být 5 mm na 

délku latě 2 m. Podklad před pokládkou Izomalt betonu navlhčíme. 

 

 Teplota vzduchu a podkladu by měla být vetší než + 5°C. Při očekávaných mrazech se 

nesmí používat. [25] 

 

 

 4.3.2. penetrace DEKPRIMER 

 

 Podklad, určený k nanesení penetrace, musí byt čistý, suchý, bez ostrých výčnělků  

a soudržný. Výčnělky a nesoudržné části je nutno odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky  

a případně další nečistoty je nutno z podkladu odstranit. Před nanesením emulze se veškeré 

zdivo omítá. Omítané povrchy se budou provádět z pytlované obyčejné malty pro zdění (GP) 

kategorie CS IV podle ČSN EN 998-1 [23]. Finální povrch omítky se upravuje dřevěným 

hladítkem. Podklad musí být v takovém vlhkostním stavu, který umožňuje, vytvoření souvislé 
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vrstvy Před realizací se ověří na malé ploše. Vlhkost betonového podkladu by měla být 

taková, aby se jeho povrch spojil s penetračním nátěrem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 

6%). Podklad, pro následné provádění asfaltového pásu, musí splňovat podmínky, nutné pro 

jejich řádné navaření. 

 

 Doporučuje se zpracovávat za suchého počasí při teplotě podkladu min. +5° C. [24] 

 

 

 4.3.3. asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral 

 

 Podklad (beton), na který se budou natavovat asfaltové pásy, musí být soudržný, bez 

hran a ostrých výstupků. Z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty (tuky, 

oleje). Trhliny v betonu se doporučuje překrýt páskem, 20 cm širokým, z pásu typu R13 (tím 

se zajistí nenatavení pásu přes trhlinu). Povrch je nutno penetrovat asfaltovým lakem. Je 

nevhodné provádět hydroizolace z asfaltových pásů při teplotách nižších než doporučených. 

Dále za deště, námrazy, sněhu nebo při silném větru. Teplota podkladu, pásu i vzduchu pro 

natavování pásů by měla být větší než + 5°C. V případě nižších teplot je nutné vždy v jednom 

denním záběru, provést celou hydroizolační vrstvu, včetně navaření vrchního asfaltového 

pásu. Pokud jsou hydroizolace realizované v chladném období, je třeba počítat s vyšší 

spotřebou plynu do hořáků, zvýšením pracnosti a tudíž zpomalením pokládky. Při pokládání 

asfaltových pásů za vysokých teplot vzduchu měkne asfaltová vrstva a vzrůstá riziko 

poškození povrchu pásu (např. stoupnutím na pás). Dalším rizikem při pokládce pásů za 

vysokých teplot vzduchu je zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu, z důvodu 

jeho délkové teplotní roztažnosti. Proto výrobce doporučuje pokládat pásy jen do povrchové 

teploty pásu přibližně 50°C (tj. při venkovní teplotě asi 25°C ve stínu). Modifikované 

asfaltové pásy jsou ohebné i při teplotách okolo -25°C. [2], [24] 
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 4.3.4. EPS 100 S STABIL Rigips 

 

 Podklad by měl být bez výrazných nerovností. Případné nerovnosti je nutno dle 

možnosti odstranit, popř. vyrovnat vhodným materiálem. Maximální nerovnost podkladu je 5 

mm na délku latě 2 m. [26] 

 

 

 4.3.5. hydroizolační folie Dekplan 76 

 

 Před prováděním hydroizolační vrstvy musí být z povrchu odstraněny všechny volné 

nečistoty (kamínky apod.). Podklad nesmí být výrazně drsný, neměl by mít ostré hrany  

a výstupky. Drobné nerovnosti je třeba separovat pomocí textilie od hydroizolační vrstvy. 

Výrobcem je doporučeno, aby sklon povrchu střechy byl nejméně 1°. Pokud je podklad 

nerovný, je nutné sklon úměrně zvýšit tak, aby byl zajištěn odtok vody ze střešní konstrukce. 

Na podkladu se nesmí vyskytovat stojící voda, led nebo sníh. Zabudovaný kotevní prvek musí 

dosahovat min. výtažné pevnosti (síly) 1,2 kN (=výpočtová pevnost min. 0,4 kN). 

 

 Konstrukce (prostupy apod.), které jsou v přímém kontaktu s fóliemi DEKPLAN 

nesmí mít delší dobu teplotu vyšší než 40°C. Podklad z tepelné izolace musí (u nepochůzné 

střechy) splňovat únosnost při 10 % stlačení minimálně 60 kPa. Výrobce doporučuje fólie 

DEKPLAN svařovat při teplotách vyšších než +5°C. Pokud jsou teploty nižší než 0°C je třeba 

dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu po povrchu hydroizolace. Za nepříznivých 

klimatických podmínek se zajistí na staveništi taková opatření, aby umožnili provádění 

izolačních prací (např. mobilní temperovaný stan). Při teplotách podkladu a prostředí pod 

+5°C je nezbytně nutné, aby role byly před aplikací skladovány v temperovaných skladech. 

Při dešti nebo sněžení je doporučeno izolatérské práce přerušit. Během svařování se musí 

zajistit, aby povrch fólií ve spoji byl suchý. [1], [24] 
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4.4. Převzetí staveniště 

 

 Pracoviště přebírá stavbyvedoucí, který je obeznámen s pracovními postupy nebo 

mistr, který je pověřen stavbyvedoucím. Musí být proškolen o provádění jednotlivých činností  

a dbát na správné technologické postupy provádění a bezpečnost při práci. 

 

 Před převzetím pracoviště se musí zkontrolovat kvalita a správnost provedených prací, 

které předcházely, a také zda nic nezabraňuje další pracovní činnosti. Je nutné vždy 

kontrolovat vrstvu, která bude zakryta další vrstvou. Po převzetí pracoviště bude proveden 

zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný stavbyvedoucím, nebo jinou pověřenou 

osobou. Musí se provést zápis do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do 

stavebního deníku dodavatel prohlašuje, že předchozí provedené práce jsou provedeny 

správně a zavazuje se, provést další stavební práce v požadované kvalitě a rozsahu projektové 

dokumentace. 

 

 

4.5. Personální obsazení 

 

 Vedoucí pracovní čety - 1 x 

 Mistr - 1 x 

 odborné práce – 2 x 

 Pomocní dělníci – 2 x 

 

 Za průběh prací zodpovídá stavbyvedoucí nebo mistr na stavbě popř. osoba proškolená 

a odpovědná za tuto činnost 
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4.6. Stroje a pracovní pomůcky 

 

 Nářadí a pomůcky pro hydroizolační fólie: 

 

 - ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC (sortiment 

DEKTRADE), 

 - svařovací automat, například LEISTER VARIMAT (sortiment DEKTRADE), 

 - tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm (sortiment DEKTRADE), 

 - mosazný kartáč, 

 - silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm (sortiment DEKTRADE), 

 - mosazný přítlačný váleček na detaily (sortiment DEKTRADE), 

 - izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí (sortiment DEKTRADE), 

 - ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů (sortiment 

DEKTRADE) 

 - příklepová vrtačka (sortiment DEKTRADE), 

 - nůžky, nůžky na plech, 

 - metr, pásmo, šňůrovačka, vodováha, prodlužovací kabel. [1], 

 

 Nářadí a pomůcky pro asfaltové pásy: 

 

 - zubatá špachtle, ruční hořák, štětka, přítlačný váleček, stříkací pistol [2] 

 

 Ostatní stroje a pomůcky: 

 

 - hladící lžíce štětce, válečky nebo stříkací pistole, pěnové valečky a štětce, ocelové 

hladítko, lať, míchadlo 

 - věžový jeřáb Liebherr 65 K 

 - stavební výtah GEDA 500 Z/ZP, 2600 x 2000 mm 

 - osobní ochranné pracovní pomůcky – rukavice, boty, helma, vesta apod. 
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4.7. Pracovní postup 

 

 4.7.1  Provádění spádové vrstvy z lehkého betonu na bázi pěnového 

polyuretanu: 

 

 Lehčený beton Izomalt BT01/600  získáme nalitím předepsaného množství záměsové 

vody 1,0 – 1,3 l vody na 1 kg suché směsi polyuretanbetonu. K rozmíchání směsi je nutné 

použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN1008:2003. Poté se postupně přidává 

polyuretanbeton BT01 a celá směs se důkladně promíchává, dokud nevznikne kompaktní 

betonová směs požadované konzistence. Optimální doba míchání je minimálně 3 min, 

maximální doba míchání je 30 minut Betonovou směs lze vyrobit ručním mícháním, ve 

spádové míchačce, v míchačce s horizontálním bubnem a v betonárnách. Polyuretanbeton se 

musí ukládat vždy na celou výšku vrstvy. Maximální sklon vrstvy může být 30°. Zhutňování 

není potřeba. Stačí pouze, když se povrch stáhne latí a uhladí hladítkem. Betonová vrstva se 

rozdělí na dilatační celky. Vytvoří se pole v poměru 1:3. Delší strana se rozdělí na polovinu  

a kratší strana na čtvrtiny. Hloubka dilatačních spár se provede do 1/3 tloušťky vrstvy. Povrch 

betonu je nutno chránit před nadměrným vysycháním a povětrností, především u volných 

ploch. Je nepřístupné dodatečné přidávání pojiv, plniva a jiných přísad nebo prosévání směsí. 

Směs se musí zpracovávat pouze, když teplota vzduchu a podkladu je více než 5°C. 

 

 Kontroluje se správný spád dle projektové dokumentace, tloušťka vrstvy a správná 

konzistence. Bude proveden zápis do stavebního deníku o převzetí vrstvy. [25] 

 

 

 4.7.2. Provádění penetrace DEKPRIMER: 

 

 Před nanesením penetrace DEKPRIMER musí být povrch čistý, suchý, bez ostrých 

výčnělků a soudržný. Výčnělky a nesoudržné části je nutno odstranit a povrch vyspravit. 

Oleje, tuky a případné další nečistoty je nutno z podkladu odstranit. Před nanesením emulze 

se veškeré zdivo omítá. Omítané povrchy se budou provádět z pytlované obyčejné malty pro 

zdění (GP) kategorie CS IV podle ČSN EN 998-1 [30]. Finální povrch omítky se upravuje 

dřevěným hladítkem. Podklad musí být v takovém vlhkostním stavu, který umožňuje, 

vytvoření souvislé vrstvy Před realizací se ověří na malé ploše. Vlhkost betonového podkladu 
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by měla být taková, aby se jeho povrch spojil s penetračním nátěrem (obvykle se dosahuje při 

vlhkosti do 6%). Podklad, pro následné provádění asfaltového pásu, musí splňovat podmínky, 

nutné pro jejich řádné navaření. 

 

Obsah nádoby je nutné důkladně promíchat míchadlem. DEKPRIMER je možno zpracovávat 

za suchého počasí při teplotě podkladu minimálně +5° C. Na povrch se nanáší rovnoměrně 

štětkou, válečkem nebo stříkací pistoli. Následná vrstva asfaltových pásů se provádí, až po 

zaschnutí již nanesené vrstvy DEKPRIMER. Zaschlé zbytky je možné odstranit čisticím 

prostředkem na štětce (např. technický benzín). 

 

 Proběhne vizuální kontrola. Musí být rovnoměrně rozetřena po celé ploše. Bude 

proveden zápis do stavebního deníku o převzetí vrstvy. [24] 

 

 

 4.7.3. Provádění hydroizolační vrstvy z asfaltového pásu: 

 

 Hydroizolační pásy se musí klást jedním směrem. Aby čelní spoje byly vystřídány  

a styk čelního a bočního spoje měl tvar T (neměl by být tvar X), se pásy kladou na vazbu. 

 

 

Obr. 1.: Klad pásů [2], [24] 

 

 U povlakové hydroizolace z jedné vrstvy asfaltového pásu (sklon >3° (5,24 %)) je 

potřeba, aby detaily byly opracovány dvěma pásy navzájem celoplošně svařenými. Spoje pásů 

se musí orientovat ve směru toku vody. Struktura SBS modifikovaného asfaltu začíná 



 

78 

 

degradovat při teplotě cca 190°C. Z toho důvodu při natavování využíváme ruční hořák  

a přítlačný váleček. Je nevhodné použít tzv. kombajn. Role pásu se během natavování musí 

neustále rovnoměrně rozvíjet. Každý pás se nejprve rozvine, usadí do správné polohy  

a důkladně se svine jedna polovina ke středu a nataví se. Poté se svine a nataví druhá polovina 

rolí. Pás určen k natavování se navine na trubku z oceli o ø asi 60 mm a délky asi o 50 mm 

menší než je šířka role. Natavovaná část role se posouvá a přitlačuje. Jelikož je role vyztužena 

ocelovou trubkou, je pás dobře přitlačován až do konce. Spoje a překrytí pásu je doporučeno 

natavovat, až se nataví celá plocha pásu. Proto je nutné, aby okraj pro provaření spojů zůstal 

nenatavený. Okraje spojů pásů se po svaření tzv. „zašpachtlují“. Okraj pásu ve spoji se 

zahladí zahřátou tenkou špachtlí v šíři asi 5 mm. Nesmí dojít k obnažení nosné vložky a tím 

ke snížení hydroizolační funkce.  

 

 Hydroizolační asfaltový pás musí být na všech svislých částech střechy vyveden min. 

do výšky 150 mm nad povrch střechy (nad úrovní hydroizolační vrstvy). Především se jedná  

o atiky, výtahové šachty, prostupy střechou a další konstrukce vyčnívající nad úrovní střechy. 

 

 Napojení prostupu na asfaltový pás – na prostup se osadí manžeta z bitumenového 

pásu, poté se navaří na asfaltový pás v ploše. 

 Napojení tvarovky vtoku (střešní vpusti) na asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL - tvarovka vtoku se mechanicky ukotví v místě příruby pomocí kotevních šroubů 

ke stropní nosné konstrukci. Na integrovanou manžetu tvarovky vtoku se pás z plochy navaří 

přímo. 

 

 Návod na opracování rohů a koutů: viz příručka výrobce Dektrade. [24] 

 

 Kontroluje spojení asfaltových pásů mezi sebou, připojení asfaltových pásů  

k podkladu a svaření spojů. Bude proveden zápis do stavebního deníku o převzetí vrstvy. 

Popis průběhu zkoušek a jejich závěr bude zaznamenán v protokolech o provedení zkoušky. 

[2], [24] 
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 4.7.4.  Položení EPS 100 S STABIL desek Rigips: 

 

 Desky (dílce) Rigips se pokládají vždy na vazbu, těsně na sraz. Je nutné, aby byly 

vždy připevněny k podkladu. Připevnění bude provedeno mechanickým kotvením. Střešní 

dílce se dodávají s boční polodrážkou šíře 15 mm (minimalizuje vznik tepelných mostů). Je 

vytvořena vyfrézováním polystyrenu ze základní desky. Skladebná šířka desky s polodrážkou 

je tedy menší o 15 mm. Desky se ukládají tak, aby spáry byly nad sebou prostřídány. 

K připevnění budou použity pouze kvalitní certifikované střešní kotvy. Zpravidla se umisťují 

do míst podélných přesahů hydroizolace. Pokud je nutné kotvit tepelnou izolaci v ploše, tak se 

přes kotvicí prvek zhotoví přířez hydroizolace. Počet kotvících prvků určuje statický výpočet. 

Empiricky se dávají kotvy u středové plochy 3 ks/m, u krajové plochy 6 ks/m a u rohové 

plochy 9 ks/m. 

 

 Kontroluje se správné přikotvení k podkladu. Ve dvou vrstvách nad sebou musí být 

spáry vystřídány. Bude proveden zápis do stavebního deníku o převzetí vrstvy. [26] 

 

 

 4.7.5. Položení geotextilie Filtek V: 

 

 Na EPS desky Rigips se položí geotextilie Filtek V. Textilie se pokládá v celé ploše, 

tam kde bude provedena hydroizolace. Pruhy separační textilie se pokládají volně s přesahy 

100-150 mm, nejméně však 50 mm. Pokud se textilie pokládá jako separační vrstva pod 

hydroizolaci, tak se přesahy bodově spojují horkovzdušným přístrojem. 

 

 Kontroluje se, aby geotextilie byla rozprostřena po celé ploše. Bude proveden zápis do 

stavebního deníku o převzetí vrstvy. [24] 

 

 

 4.7.6. Navaření fólie DEKPLAN 76 – finální hydroizolační deska: 

 

 Fólie DEKPLAN 76 se spojují horkovzdušným přístrojem – pomocí svařování. 

Princip svařování horkým vzduchem spočívá v tom, že se nahřeje povrch fólií do plastického 

stavu a následně se stlačí. Svařování se bude provádět pomocí ručního přístroje (LEISTER 
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TRIAC) s tryskou širokou 20 mm nebo svařovací automat (LEISTER VARIMAT, který je 

určen pouze pro svařování plochy hydroizolace). Pro vysoušení a předehřívání spoje se také 

používá tryska šířky 40 mm. Teplota horkého vzduchu při svařování se odvíjí na okolní 

teplotě vzduchu, ale i od toho, zda je hydroizolace svařována v ploše nebo v detailech. 

Obvyklé teploty horkého vzduchu pro svařování jsou: Svařování fólie v ploše - 420°C, 

opracování detailů – 360°C - 370°C, nahřívání fólie při opracování prostupu - 650°C. Podle 

provedené zkoušky svaření vzorků fólie je nutné nastavit přístroj. Pokud je příliš vysoká 

teplota dojde ke spálení fólie (projeví se ztmavnutím a vytvoří se černé škvarky). Naopak při 

nízké teplotě je možné, že spoj nebude vodotěsný, mechanicky pevný a spojitý. Má být 

zajištěno, aby svařované plochy byly suché a čisté. Nečistoty na povrchu se omyjí vodou  

a vysuší. Pokud je povrch silně znečištěn (např. fólie je vystavena dlouhodobému 

staveništnímu provozu, expozice povětrnosti apod.), doporučuje se použít čistič. Během 

pokládky se jednotlivé části fólie lehce bodově svaří při vnitřním okraji přesahu. A v případě 

nesprávného umístění je možné části fólií ještě rozpojit. Až proběhne kontrola správného 

vyrovnání a napnutí fólie, poté je možné provést průběžný spojitý vodotěsný svar. Usazeniny 

vytvořené na tryskách během svařování, je nutné průběžně odstraňovat pomocí mosazného 

kartáče. Při manipulaci s ručním přístrojem se tryska vede mezi přesahy fólie. Přední hrana 

trysky musí svírat úhel přibližně 45° s okrajem fólie a tryska má cca 2 mm vyčnívat zespod 

okraje fólie. Válečkem ze silikonové pryže se přitlačují zahřáté přesahy fólie. Aby 

nedocházelo k vytváření záhybů, je třeba na váleček důkladně tlačit při pohybu ve směru 

doprava nahoru. Výrobce doporučuje, aby izolatér byl při svařování vždy na fólii, která je ve 

spoji dole. Fólie se pokládají s přesahy min. 100 mm (přesah je vyznačen potiskem na okraji 

fólie. Pokud se použijí kotvy o ø hlavy větším než 40 mm, je třeba úměrně zvětšit přesah 

hydroizolace. Min. šířka podélného svaru je 30 mm. Fólie se pokládají tak, aby světle šedá, 

barevná vrstva nebo povrch s potiskem byli natočeny směrem do exteriéru. Posun čelních 

spojů by měl být min. 200 mm (nesmí vznikat křížové spoje). V místě, kde se kříží podélný  

a příčný spoj, se roh horní fólie seřízne do oblouku. Během pokládky musí být zamezeno 

případnému zatečení vody do skladby střechy. Pokud možno mělo by se postupovat od okrajů 

střechy a průběžně opracovávat detaily. V případě nutnosti vynechání hydroizolace na části 

střechy (např. dodatečná montáž jiné konstrukce, plánované provedení prostupu) je třeba 

provést opatření, aby nemohlo dojít k zatečení vody pod hydroizolaci. 
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 Empirický návrh kotevních prvků: oblast plochy – 3 ks/m2, okrajová oblast – 6 ks/m2, 

rohová oblast – 9 ks/m2 Kotevní prvek musí spolehlivě přenést síly, které na něj působí  

v kombinaci s podkladem a hydroizolací. Přítlačný talíř neboli podložka je důležitá součást 

upevňovacího systému. Přítlačný talíř při zabudování nesmí poškodit hydroizolační vrstvu. 

Kotevní prvek musí mít průměrnou výtažnou pevnost (síly) 1,2 kN (= výpočtová pevnost min. 

0,4 kN). 

 

 Hydroizolační fólie musí být na všech svislých částech střechy vyvedena min. do 

výšky 150 mm nad povrch střechy (nad úrovní hydroizolační vrstvy). Především se jedná  

o atiky, výtahové šachty, prostupy střechou a další konstrukce vyčnívající nad úrovní střechy. 

 

 Opracování svislých částí konstrukce se provádí vždy samostatným přířezem fólie, tím 

se minimalizuje množství svarů a usnadní se pracnost detailů. Při přechodu hydroizolace  

z plochy na svislou konstrukci se upevní koutová lišta. Pokud izolujeme plochy vyšší než 0,5 

m, je třeba upevnit hydroizolaci i ve svislé ploše na páscích ze spojovacího plechu nebo 

pomocí kotevních prvků po vzdálenosti přibližně 0,5 m. Ve svislém směru se umísťují tyto 

prvky od sebe max. 0,5 m. Přířezy fólie se nejprve upevní na profily z poplastovaného plechu, 

poté se fólie na profil na celou délku navaří. Když probíhá navařování fólie na vnitřní 

koutovou lištu, nejprve se provede navaření fólie v místě ohybu (použije se úzký mosazný 

váleček) a poté se navaří fólie na plochu profilu. Přibližně 100 - 250 mm se provede od stěny 

kotvení hydroizolace proti působení účinků větru. Kotvy lze překrýt fólií izolující stěnu nebo 

samostatnými záplatami. Stěnové lišty se nejprve v horní spáře zatmelí a pak se překryjí 

dilatační krycí lištou. 
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Obr. 2.: Vytažení hydroizolace na svislou konstrukci [1], [24] 

 

 Pokládka profilů ze spojovacího plechu – kotví se po položení separační textilní 

vrstvy. Profily se pokládají s dilatační mezerou šířky 3 až 5 mm. V místech, kde jsou  

v podkladu dilatační spáry je nutné profily přerušit. Profily s větší šířkou se kotví ve dvou 

řadách. V tomto případě vzdálenost kotevních prvků v každé řadě je dvojnásobkem hodnot 

empirického návrhu kotvení spojovacích profilů viz výše. Jednotlivé řady musí být vzájemně 

mezi sebou posunuty. Plechy v místě rohu koruny atiky se prošroubí a překryjí. Délka úseku 

musí být z obou stran maximálně 1 m. Klempířské prvky mají mít maximální délku 2 m, 

protože je napevno připevňujeme. 

 

 Ukončení hydroizolace na profilech ze spojovacího plechu – Aby nedošlo k poškození 

fólie v důsledku objemových změn plechu, je potřeba spoj plechů překlenout. Nejprve spoj 

přelepíme samolepicí páskou (např. Al páska). Pro překrytí spoje se z fólie DEKPLAN 70 

připraví přířez široký 200 mm. Po okrajích se fólie k plechu navaří. Přířez má zakrýt celý spoj 

plechů. Poté dvěma svary napojíme hydroizolaci z plochy na připravený ukončovací prvek. 

Prvním svarem napojíme hydroizolaci na okraj profilu a druhým svarem hydroizolaci 

ukončíme v ploše prvku. Musí být však nejméně 50 mm od prvního svaru. Měla by být 

dodržena šířka jednotlivých min. 30 mm. 
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Obr. 3.: Postup ukončení hydroizolace na profilu ze spojovacího plechu [1], [24] 

 

 Kotvení profilů ze spojovacího plechu -profily neslouží jako kotevní prvky proti 

účinkům sání větru působících na hydroizolaci. Kotevní prvky pro upevnění profilů ze 

spojovacího plechu by měly odolávat vůči působení všech zatížení – zejména jde  

o ukončovací profily, které jsou namáhány větrem a profily zatížené působením vnitřních sil  

v hydroizolaci. Průměrná výtažná síla musí být max. 1,2 kN/kotevní prvek. 

 

 Empirický návrh kotvení spojovacích profilů k betonu kotví pomocí natloukacích 

hmoždinek s hřebem ø 6 mm, délka dle únosnosti, 6ks/mb, mají být kotveny po 16 cm. 

 

 Opracování rohů a koutů - po zhotovení hydroizolace na svislých konstrukcích  

a napojení na vodorovnou hydroizolaci dále následuje opracování rohů a koutů. Pro 

opracování rohů a koutů používáme prefabrikované tvarovky. Hydroizolační fólie musí být 

pod tvarovkou provedena, tak aby byla vodotěsná. Tvarovka se zatlačí do průsečíku 

sbíhajících se hran. Úzkou tryskou se ve středu nejprve nahřeje a poté přivaří. Dále se hrany 

tvarovky s fólií přivaří, přitlačení se provádí pomocí úzkého mosazného válečku na detaily. 
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Nakonec se svaří zbývající části tvarovky s fólií, k přitlačení použijeme opět mosazný nebo 

silikonový váleček.  

 

 Opracování prostupů - hydroizolační fólie se položí co nejtěsněji okolo prostupu. Fólie 

musí být vytažena na svislou část prostupu do výše min. 150 m. Provede se svislý svar. 

Připravíme si manžetu z nevyztužené fólie, určenou na detaily DEKPLAN 70. Vystřihne se  

v ní otvor o ø 2/3 prostupu. Je nutné aby, vystřižený otvor byl bez otřepů a zubů. Mohlo by 

dojít k roztržení fólie při navlékání tvarovky na trubku. Manžeta se nahřívá horkovzdušným 

svařovacím přístrojem okolo otvoru do té doby, až změkne, a je možné ji navléknout na 

prostup. Po vychladnutí manžetu, která obepne prostup, přivaříme k již položené hydroizolaci. 

Styk mezi svislou částí prostupu a manžetou se horkovzdušně svaří. Pomocí ocelového pásku 

se sevře horní část fólie, která obepíná prostup. Poté se zatmelí např. PU tmelem. Pokud je 

trubka z PVC, je možné přímo folii s trubkou horkovzdušně svařit. V případě, kde není možné 

manžetu přetáhnout přes trubku, použijeme tvarovku z přířezu na trubce o přibližně 10 mm 

větším průřezu. Až dojde k vychladnutí, rozstřihne se a přenese na požadovaný detail. Poté se 

podélně svaří. V okolí prostupu musí být hydroizolace upevněna min. 3 kotvami. 

 

 Napojení střešní vpusti – Střešní vtok by měl být snížen min. o 20 mm, než je povrch 

hydroizolace a musí být zabezpečen proti pohybu. Vpusť se mechanicky ukotví v místě 

příruby pomocí kotevních šroubů ke stropní nosné konstrukci. Vzniklý volný prostor mezi 

vpustí a stropní konstrukcí bude vyplněn tepelnou izolací. Vpusť GULLYDEK se na 

hydroizolační vrstvu horkovzdušně navaří pomocí integrované manžety (PVC fólie). Šířka 

svaru by měla být min. 30 mm. 

 

 Pro ukotvení podkladu jsou větrací komínky opatřeny dostatečně širokou přírubou Po 

ukotvení větracích komínků se horkovzdušně spojí s položenými pásy. Je nutné, aby šířka 

svaru byla nejméně 30 mm. 

 Provádí se kontrola spojů jehlou, vakuová zkouška spojů, kontrola těsnosti 

hydroizolace, vizuální kontrola, tlaková zkouška spojů, jiskrová zkouška, zátopová zkouška 

(podrobnosti v příručce výrobce DEKTRADE). Popis průběhu zkoušek a jejich závěr bude 

zaznamenán v protokolech o provedení zkoušky. [1], [24] 
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4.8. Jakost, kontrola kvality 

 

 Stavbyvedoucí nebo mistr bude dohlížet na jednotlivé pracovní kroky. Do stavebního 

deníku budou prováděny zápisy. Během provádění se kontroluje rovinnost podkladu. 

Maximální nerovnost podkladu může být 5 mm na délku latě 2m. Izolační vrstva musí být 

celistvá a vodotěsná. Při kontrole prováděných prací je nutné aby, každá vrstva byla řádně 

převzata, než bude zakryta další vrstvou. 

 

 U jednotlivých vrstev se kontroluje: 

 

 4.8.1. Lehčeného beton Izomalt BT 01 – kontroluje se správný spád dle projektové 

dokumentace, správná konzistence a tloušťka vrstvy [25] 

 

 4.8.2. Penetrace DEKPRIMER – probíhá vizuální kontrola. Musí být rovnoměrně 

rozetřena po celé ploše. [24] 

 

 4.8.3. Asfaltová izolace GLASTEK SPECIAL MINERAL se kontroluje spojení 

asfaltových pásů mezi sebou, připojení asfaltových pásů k podkladu a svaření spojů. Dále se 

provádí kontrola těsnosti hydroizolace, vizuální kontrola, jiskrová zkouška, zátopová zkouška, 

SOLOtest (podrobnosti v příručce výrobce DEKTRADE [24]). Popis průběhu zkoušek  

a jejich závěr bude zaznamenán v protokolech o provedení zkoušky. [24], [2] 

 

 4.8.4. Dílce Rigips 100 S Stabil – kontroluje se správné přikotvení k podkladu. Ve 

dvou vrstvách nad sebou musí být spáry vystřídány. [26] 

 

 4.8.5. Filtek V – kontroluje se, aby geotextilie byla rozprostřena po celé ploše. [24] 

 

 4.8.6. hydroizolační fólie Dekplan 76 – kontrolují se spoje. Správně provedený spoj 

lze charakterizovat: Okraj spoje musí být spojitý, hrot jehly, tažený podélně, nesmí pronikat 

do spoje. Hmota obou fólií je dokonale spojená v příčném řezu, ve spoji se nenacházejí 

zčernalé usazeniny. Šířka svaru musí být min. 30 mm. Pevnost svaru v tahu musí být větší než 

pevnost v tahu fólie (laboratorní zkouška). Pevnost svaru v odlupu má být větší než 150 

N/50mm. Dále se provádí se kontrola spojů jehlou, vakuová zkouška spojů, kontrola těsnosti 
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hydroizolace, vizuální kontrola, tlaková zkouška spojů, jiskrová zkouška, zátopová zkouška 

(podrobnosti v příručce výrobce DEKTRADE). Popis průběhu zkoušek a jejich závěr bude 

zaznamenán v protokolech o provedení zkoušky. [24], [1] 

 

 

4.9. BOZP 

 

 Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky: 

 - Zákon č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [6], 

 - Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů [4], 

 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích [5], 

 - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [9], 

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

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků [7], 

 - Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. [8] 

 

 Stavbyvedoucí je povinen seznámit pracovníky se specifickými riziky konkrétního 

pracoviště. O tomto školení musí být proveden zápis do stavebního deníku, alternativně  

v dokumentech dodavatele k tomu určených. Každý pracovník potvrdí absolvování školení 

svým podpisem. Koordinátor bezpečnosti práce, ve spolupráci s hlavním stavbyvedoucím, 

provádí kontroly především kolektivní ochrany. 
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 Všechny stavební práce budou probíhat dle technologických postupů dodaných 

zhotovitelem a dodavatelem materiálu. Dodavatel je povinen doložit seznámení zaměstnanců 

s riziky a technologickým postupem. Na okrajích střechy bude umístěno dvoutyčové zábradlí 

vysoké 1,2 m s podlahovou zarážkou. 

 

 

4.10. Ekologie 

 

 Na staveništi dodržovány veškeré předpisy a ustanovení - ČSN 83 7000 – ochrana 

přírody, základní ustanovení [21]. Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů [11]. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů [12]. Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

[13]. Zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů - č. 185/2001 Sb. [14] 
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5. Závěr 

 

 Cílem bakalářské práce bylo vypracovat technologický postup provádění ploché 

střechy daného objektu. 

 

 Výsledkem je výpis stavebního materiálu, potřebného k realizaci ploché střechy, dále 

doprava a skladování materiálu, stanovení pracovní čety, výpis potřebných zařízení  

a pracovních pomůcek, potřebná stavební připravenost a pracovní podmínky pro provádění 

jednotlivých vrstev, postupy pracovních činností, kontrola jakosti a zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci. Dále položkový rozpočet ploché střechy a časový plán ploché 

střechy v podobě harmonogramu. 
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