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Anotace 

Předmětem mé diplomové práce je ekonomické a časové srovnání technologií variant 

střešního pláště objektu administrativní budovy. V první části se věnuji vypracování 

projektové dokumentace administrativní budovy. Další část diplomové práce obsahuje 

technologické postupy tří variant zastřešení tohoto objektu, jejich časovou náročnost a 

cenovou specifikaci. V závěrečné části diplomové práce se zabývám porovnáním těchto 

variant z hlediska finančních nákladů a časové náročnosti. K diplomové práci je přiložena 

výkresová dokumentace, rozpočty a harmonogramy jednotlivých variant zastřešení objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation  

The subject of my diploma thesis is the Economic and Temporal Comparison of Technology 

variants roof cladding of administrative building. In the first part I deal with the preparation of 

project documentation office buildings. Another part of the thesis contains three variants of 

technological processes roofing of the building, their time demands and price specification.  

The final part of my thesis is devoted to the comparison of these variants in terms of financial 

expenses and time consuming. There are drawing documentation, budgets and schedules for 

each variants of roofed buildings attached to diploma thesis.  
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Seznam použitého značení:  

BPV   Balt po vyrovnání 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

cca   Přibližně 

CZT  Centrální zásobování teplem 

ČR  Česká Republika 

ČSN   Česká technická norma  

D  Dimenze 

DI  Dopravní inspektorát 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EPS   Expandovaný polystyren 

HDPE Vysoko hustotní polyetylen  

IČ Identifikační číslo 

JTSK   Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Kč  Korun českých 

K.Ú.  Katastrální území 

Nh  Normohodina 

NN  Nízké napětí 

NP   Nadzemní podlaží 

OTP  Obecně technické požadavky 

PB  Propan butan 

PE  Polyetylen  

PN  Označení pevnostní třídy 

PP  Podzemní podlaží 

PVC  Polyvinylchlorid 

SBS  Styren butadien styren 

SDK  Sádrokarton 

SO  Stavební objekt  

TKO  Tuhý komunální odpad  

TUV  Teplá užitková voda 

U   Součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

UV  Ultrafialový 

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 

XPS   Extrudovaný polystyren 
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ZPF  Zemědělský půdní fond 

ZTP   Zdravotně tělesně postižená osoba 

ŽP   Životní prostředí  

λ   Součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
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A. Průvodní zpráva 

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. se změnou 62/2013 Sb.  [1] 

 

OFFICE PARK – Administrativní budova 
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1. Identifikace stavby: 

1.1 Údaje o stavbě: 

a) Název stavby:  

OFFICE PARK – administrativní budova  

b) Místo stavby: 

Kraj: Středočeský, okres: Mělník 

K.Ú.: Kostelec nad Labem (670 171), pozemek parc.č.: 1258 

c)  Předmět projektové dokumentace: 

Předmětem projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, je projekt 

novostavby administrativní budovy na pozemku parc.č. 1258 v K.Ú.: Kostelec nad Labem ve 

středočeském kraji. 

1.2  Údaje o stavebníkovi: 

a)  Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, obchodní název firmy, IČ, sídlo 

společnosti, místo podnikání: 

Barabuilding s.r.o., IČ 272 54 780, Ke Zdibsku 66,250 66 Zdiby, ČR 

1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

a) Název: 

Bc. Kateřina Kalapírová 

b) RČ (IČ): 

RČ: 865512/5689 

c) Místo podnikání, sídlo: 

Kolmá 11, 190 00 Praha 9, korespondenční adresa: Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby 

d) Jméno a příjmení hlavního projektanta: 

Bc. Kateřina Kalapírová, tel.: 602 646 416, e-mail: katerina.kalapirova@email.cz 

 e) Ev. číslo autorizace a kde je autorizován, včetně vyznačení oboru a specializace    

     jeho autorizace:  

Bc. Kateřina Kalapírová, provádění staveb, VN2PVS01K 

 f)  Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace, včetně    

     evidenčního čísla a vyznačení oboru a specializace jejich autorizací:  

Bc. Kateřina Kalapírová, tel.: 602 646 416  
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2.  Seznam vstupních podkladů: 

 Orientační snímek katastrální mapy 1:2880; 

 Požadavky investora, vlastní výškopisné (Bpv) a polohopisné zaměření pozemku  

(JTSK), prohlídka staveniště; 

 Geometrický plán lokality; 

 Skutečné zaměření přípojek na výše uvedeném pozemku. 

 
3.  Údaje o území: 

a)   Rozsah řešeného území: 
 Stavební parcela leží v nově postavené lokalitě v obci Kostelec nad Labem, lokalitě 

Letná. Stavební parcela pro výstavbu objektu má na hranici pozemku přivedené přípojky 

splaškové kanalizace, vodovodu, centrálního zásobování teplem a přípojku NN – zakončené 

v kiosku na hranici pozemku. 

 
b)   Údaje o ochraně území: 

K výstavbě lokality bylo dne 12.5.2012 vydáno vynětí ze zemědělské půdy odborem 

ŽP a zemědělství, Krajským úřadem Středočeského kraje, pod č.j. 064816/2010/KUSK. 

Pozemek určený pro výstavbu objektu není v památkově chráněném území, ptačí rezervaci, 

apod.  

 
c)   Údaje o odtokových poměrech: 

Veřejný řad dešťové kanalizace není v lokalitě vybudován, je navrženo pouze 

vsakování v zeleném pásu podél komunikace – z objektu budou likvidovány dešťové vody 

přednostně na vlastním pozemku dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. [4], bude použita vsakovací 

jímka na dešťovou vodu.  

 
d)   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

Projekt administrativní budovy splňuje podmínky územního rozhodnutí vydaného 

stavebním úřadem v Kostelci nad Labem dne 20.12.2012, pod č.j.: 4626/413/10/M. 

Projektová dokumentace objektu, rovněž splňuje podmínky územního plánu. 

 
e)   Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní, 

rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem: 
Projekt administrativní budovy, splňuje podmínky územního rozhodnutí vydaného 

stavebním úřadem v Kostelci nad Labem dne 20.12.2012, pod č.j.: 4626/413/10/M. 
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f)   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Projekt administrativní budovy, splňuje podmínky územního rozhodnutí vydaného 

stavebním úřadem v Kostelci nad Labem dne 20.12.2010, pod č.j.: 4626/413/10/M. 

 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Zpracovaná projektová dokumentace administrativní budovy vychází z požadavků 

stavebníka, který na základě vyjádření stavebního úřadu, bude předkládat v dokladové části 

projektu požadovaná vyjádření dotčených orgánů (např. souhlas obce se stavbou, správců sítí, 

souhlas napojení na pozemní komunikace, apod.). 

 
h)   Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Pro výstavbu objektu není potřeba výjimek, ani úlevových řešení. (Výjimka ohledně 

odstupu od okolního pozemku). 

 
i)   Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Výstavba nového objektu si nevyžádá související, ani podmiňující investice, vyjma 

poplatků za povolení stavby objektu a financování vlastní stavby. 

 
j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN): 

K výstavbě nového objektu bude využit pozemek  parc.č. 1258 v K.Ú.: Kostelec nad 

Labem, okrese Mělník. 

Údaje o pozemku a majetkoprávní vztahy: 

Parcelní číslo  : 1258 

Výměra  : 3437 m2 

Katastrální území : Kostelec nad Labem (670171) 

Číslo LV  : 2356 

Druh pozemku : : ostatní plocha 

Vlastnické právo : Barabuilding s.r.o., Ke Zdibsku 66, Zdiby 250 66 

 
4. Údaje o stavbě: 

a) Název: 
OFFICE PARK – administrativní budova 

b) Účel užívání stavby:  
Jedná se o administrativní budovu s kavárnou a obchodem. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní podmínky z hlediska jiných právních předpisů. 

V projektu a při výstavbě budou dodrženy obecné technické předpisy pro výstavbu (OTP). 

Dodávka projektu je v souladu s normami a předpisy ČR s důrazem na požadavky na požární 

bezpečnost, hygienických předpisů a BOZP. Případné výjimky budou doloženy v dokladové 

části k žádosti o stavební povolení. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

V projektu byly dodrženy obecné technické předpisy pro výstavbu (OTP). Dodávka 

projektu je v souladu s normami a předpisy ČR s důrazem na požadavky na požární 

bezpečnost, hygienických předpisů a BOZP! Případné výjimky budou doloženy v dokladové 

části k žádosti o stavební povolení. Objekt splňuje veškeré požadavky zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů:  

Zpracovaná projektová dokumentace vychází z požadavků stavebníka, který na 

základě vyjádření stavebního úřadu, bude předkládat v dokladové části projektu požadovaná 

vyjádření dotčených orgánů (např. souhlas obce se stavbou, správců sítí, souhlas s napojením 

na pozemní komunikace, apod.). 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Pro výstavbu objektu není potřeba výjimek, ani úlevových řešení. (Výjimka ohledně 

odstupu od okolního pozemku). 

h) Navrhované kapacity stavby: 
Kancelářská část umožní zázemí pro 100-120 pracovníků, jedná se o cca 970 m2 

kancelářských ploch. Kapacita kavárny je 30 osob. Prodejna disponuje plochou 48 m2. 

 
i) Základní bilance stavby: 

Zastavěná plocha   :   654  m2  

Užitná plocha 1.PP   :   584 m2 

Užitná plocha 1.NP   :   622m2 

Užitná plocha 2.NP   :   601 m2 

Užitná plocha 3.NP   :   428 m2 

Obestavěný prostor   :   9075 m3 
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j) Základní předpoklady výstavby: 

Předpokládaná lhůta výstavby je 2 roky od jejího zahájení a vydání stavebního 

povolení. 

Termín zahájení stavby v roce: cca 4/2014; 

Termín ukončení stavby v roce: cca 4/2016. 

 
k) Orientační náklady stavby: 

Orientační náklady stavby  :             cca 35.000.000,- Kč (bez DPH) 
 

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

SO 01 – administrativní budova 

SO 02 – vodovodní přípojka 

SO 03 – kanalizační přípojka 

SO 04 – přípojka elektrické energie 

SO 05 – CZT – přípojka centrálního zásobování teplem včetně regulační stanice 
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B. Souhrnná technická zpráva 

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. se změnou 62/2013 Sb.  [1] 

 

OFFICE PARK – Administrativní budova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diplomová práce 
____________________________________________________________________________________________________ 

14 

 

1.  Popis území stavby: 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 

 Staveniště se nachází v nově postavené lokalitě „Letná“ v Kostelci nad Labem, na 

pozemku parc.č.1258. Novostavba administrativní budovy bude umístěna na pozemku 

stavebníka, který bude po celém obvodu oplocen. Stavebně historický průzkum nebyl 

proveden, protože se jedná o novostavbu. Objekt není kulturní památkou ani se nenachází 

v památkové rezervaci, či zóně. 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
Podklady pro vypracování projektové dokumentace: 

 Objednávka investora (stavebníka); 

 Orientační snímek katastrální mapy 1:2880; 

 Geometrický plán č. 1164-82/2010, okres: Mělník, kat. úz.: Kostelec nad Labem,  

 Vypracovaný společnosti GEOMAP s.r.o., Věšínova 11, Praha 10; 

 Požadavky investora, prohlídka staveniště; 

 Vlastní výškopisné (Bpv) a polohopisné zaměření pozemku (JTSK); 

 Skutečné zaměření přípojek na výše uvedeném pozemku. 

   Provedené průzkumy: 

 Místní šetření s ohledáním místa určeného pro výstavbu nového objektu; 

 Byl proveden hydrogeologický průzkum lokality v lokalitě Letná v Kostelci n./L.; 

 Radonový průzkum na pozemku provedl Mgr. Petr Dědeček, Vestecká 1008, 250 02 

Stará Boleslav, tel.: 604 284 577, který zařadil pozemek do středního radonového indexu 

pozemku; 

 Nutno ověřit skutečný průběh stávajících inženýrských sítí, na které bude objekt 

připojován. 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Před započetím zemních a výkopových prací, budou vytyčeny stávající inženýrské sítě 

nacházející se v blízkosti navržené stavby a o jejich vytyčení provedené zápis do stavebního 

deníku, či vytvořen protokol. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek určený pro výstavbu objektu se nenachází v záplavovém ani poddolovaném 

území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 

Během výstavby bude dbáno na maximální zamezení všech negativních vlivů na 

životní prostředí a především se zamezí úniku škodlivin do půdy, vody či vzduchu, omezí se 

prašnost a hluk způsobený stavební činností. 

Pro stavbu bude použito řádně schválených výrobků (certifikovaných) – materiálů 

v požadované kvalitě, jakosti a s řádným pracovním postupem. 

Stavební činností bude postižena pouze vlastní stavební parcela, na níž se budou 

skladovat materiály potřebné pro stavbu a kde se bude nacházet i zázemí veškeré výrobní a 

sociální zařízení staveniště, tj. parc.č. 1258 v K.Ú.: Kostelec nad Labem. 

Veškeré stavební a výrobní procesy se budou odehrávat pouze na vlastním stavebním 

pozemku. Před započetím výstavby nutno zjistit všechna ochranná pásma a oblasti ochrany 

přírody a krajiny. Napojení na veřejné inženýrské sítě budou provedena dle platných ČSN a 

v souladu s připojovacími podmínkami majitelů a správců dotčených sítí. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

Požadavky na asanaci pozemku, demolici a kácení dřevin na tomto pozemku pro 

výstavbu objektu nejsou. 

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé): 

 Stavební parcela leží v nově zasíťované lokalitě „Letná“ v městě Kostelec n./ L., 

okrese Mělník určené k výstavbě administrativních a průmyslových objektů. Stavební parcela 

nebyla doposud nijak využívána. K výstavbě lokality bylo dne 12.5.2010 vydáno vynětí ze 

zemědělské půdy odborem ŽP a zemědělství, Krajským úřadem Středočeského kraje, pod č.j. 

064816/2010/KUSK.  

 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

Technická infrastruktura na hranici stavební parcely, nebo v její těsné blízkosti: 

- zemní vedení NN (ČEZ a.s.), přípojka zakončená v elektro skříni – kde se osadí 

elektroměr; 

- veřejný vodovodní řad – přípojka na pozemek z HDPE 63x3,0, PE100, PN16; 
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- veřejný řad splaškové kanalizace – přípojka je provedena až na pozemek z HDPE 

D40, PE100, PN10; 

- veřejný řad dešťové kanalizace není v lokalitě vybudován, je navrženo pouze 

vsakování v zeleném pásu podél komunikace – z objektu domu budou likvidovány dešťové 

vody přednostně na vlastním pozemku dle vyhl. č. 501/2006 Sb. [4]. Bude použita vsakovací 

jímka na dešťovou vodu.  

- centrální zásobování teplem (Teplárenská a.s.) 

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

Projekt novostavby administrativní budovy splňuje podmínky územního rozhodnutí a 

splňuje podmínky územního plánu. Podmiňujícími vlastnostmi v dané lokalitě je dodržení 

následujících předpisů: technické požadavky na stavby, zejména vyhl. č. 268/2009 Sb. [3], 

zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 350/2012 Sb. [2], včetně 

jeho prováděcích vyhlášek, nařízení a změn v platném znění. Stavba bude prováděna 

v souvislém čase, na jednom místě a nevyžaduje související investice, ani stavby, ani žádná 

jiná opatření v daném území. 

 
2. Celkový popis stavby: 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: 

Novostavba administrativní budovy se nachází v katastrálním území Kostelec n./ L., 

v nové zástavbě administrativních a průmyslových objektů lokality Letná. Novostavba 

respektuje regulativy, vydané pro toto území. Stavba je situována samostatně v oploceném 

areálu. Vzájemné odstupy sousedních objektů jsou dostatečné, objekt nezastiňuje okolní 

domy v lokalitě. Administrativní budova – Office Park obsahuje kancelářskou část, kavárnu, 

obchod a podzemní parkoviště. 

Zastavěná plocha   :  654  m2  

Užitná plocha 1.PP   :  584 m2 

Užitná plocha 1.NP   :  622m2 

Užitná plocha 2.NP   :  601 m2 

Užitná plocha 3.NP   :  428 m2 

Obestavěný prostor   :  9075 m3 

Orientační náklady stavby  :        cca 35.000.000,- Kč (bez DPH) 
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení: 
a) Urbanismus – územní regulace a kompozice prostorového řešení: 

Stavba je situována v nově navržené zástavbě, lokality Letná v Kostelci nad Labem. 

V dané oblasti mohou být navrženy pouze objekty občanské vybavenosti – administrativa a 

průmyslové objekty.  

 

b)  Architektonické řešení: 

Administrativní budova je řešena jako samostatně stojící objekt. Stavba je třípodlažní, 

podsklepená. Novostavba má půdorys vykousnutého čtverce. Zastřešení je řešeno plochou 

střechou. U budovy se nachází dostatečné množství parkovacích ploch. Zpevněné plochy jsou 

navrženy z vibrolisované zámkové dlažby. V případě pochůzí dlažby je její tl. 60mm, 

v případě pojezdu je tl. 80mm. 

 
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 

Celkově se v objektu nachází 3 provozy: 1. Administrativa, 2. Kavárna, 3. Prodejna. 

Kavárna má vchod z ulice a celé její zázemí, včetně sociálního, je odděleno od ostatních 

provozů. Obchod má rovněž vchod z ulice, ze severní strany. Zaměstnanci obchodu 

procházejí přes sklad do sociálního zázemí administrativy 1NP. Administrativní provoz má 

k dispozici kanceláře ve 3 patrech. V každém patře disponuje vlastním sociálním zázemím. 

V suterénu objektu se nachází kotelna, pro regulační zařízení centrálního zásobování teplem, 

dále technická místnost s elektrokotlem pro ohřev TUV a fakturačním vodoměrem. Páteřní 

rozvod elektrické energie prochází skrze patry vedle výtahové šachty. 

 
2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

Celý objekt je řešen bezbariérově. Osoby s omezenou schopností pohybu mají k dispozici 

2 parkovací stání, dále výtah a sociální zázemí v každém patře. V žádné části objektu 

nepřekonávají výškový rozdíl o více jak 20mm. 

 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 

Vnitřní komunikační plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 309/2006 Sb. [7]. 

Podlahy jsou navrženy s nášlapnou vrstvou s dostatečnou rovinatostí a únosností. Při 

provádění je nutno dodržet ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby č. 

268/2009 Sb. [3]. Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. [3], jsou podlahy navrženy s protiskluznou 

úpravou se součinitelem smykového tření nejméně 0,3 - 0,7 (skupina R11, 12). Venkovní 

komunikace budou mít povrch z vibrolisované betonové dlažby. 
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2.6 Základní charakteristika objektů: 

a) Stavební řešení: 

Technické řešení objektu je navrženo takto:  

Základy: 

Objekt je založen na prefabrikovaných dvoustupňových základových patkách 1400 x 1400 

mm, s prefabrikovanými základovými trámy (průřezu 600 x 800 mm). Založení objektu musí 

být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí v základové spáře. Hloubka založení 

nesmí být menší než 0,80 m od upraveného terénu.  Základové pasy pod objektem, jsou 

navrženy z betonu třídy C30/37 s třmínkovou výztuží R 105005.  

Svislé konstrukce: 

Konstrukční systém tvoří nosné sloupy průřezu 400 x 400 mm, výšky 3250mm. Výplňové 

stěny v suterénu jsou z cihelných tvárnic tl. 400mm, na zdící pěnu z uceleného systému 

Porotherm 40 Profi Dryfix, P10. Výplňové zdivo v ostatních nadzemních podlažích je z 

cihelných tvárnic tl. 300mm, na zdící pěnu z uceleného systému Porotherm 30 Profi Dryfix, 

P10. Obvodová konstrukce je po svém obvodu opatřena zateplovacím systémem Baumit 

TWINNER tl. 140mm, λ = 0,034 W/mK.  Vnitřní příčkové zdivo bude z cihelných tvárnic 

Porotherm 11,5 Profi Dryfix.   

 

 
Obrázek č.1.: Řešení spojů sloupů a průvlaků 
Vodorovné konstrukce: 

Vodorovné stopní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými dutinovými panely Spiroll v tl. 

200mm. Dutinové panely jsou uloženy na T a L trámech. Součástí vodorovných stropních 
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konstrukcí jsou ztužující trámy, které v několika případech tvoří i nadokenní překlady. 

Nadokenní (nadedveřní) překlady v objektu budou zhotoveny ze systémových nosných 

překladů. V příčkách budou použity systémové překlady určené pro příčkové zdivo. 

Schodiště: 

Schodiště v objektu je železobetonové prefabrikované, jednodílné. Zábradlí bude 

z eloxovaného hliníku a výplní z průhledného bezpečnostního skla tl. 0,8 mm. Schodiště 

venkovní – požární, je určeno pouze k úniku osob v případě požáru. Konstrukce je ocelová, 

včetně zábradlí. Podesty a stupně jsou z děrovaného plechu. Schodiště je přikotveno k objektu 

pomocí chemických kotev do zdiva. 

Příčky: 

Vnitřní příčky objektu budou rovněž provedeny z cihelných tvárnic tl.115 mm na zdící pěnu 

certifikovaného systému Porotherm Profi Dryfix. Příčky v objektu budou opatřeny 

vápenocementovou štukovou omítkou tl.15mm. 

Podlahy: 

V objektu se nachází 3 druhy povrchů podlah. V suterénu, v parkovací části je finální vrstvou 

litý beton šedé barvy.  V administrativních provozech je použito zátěžové PVC. Ve zbylých 

částech objektu je použita keramická dlažba. 

Keramická dlažba bude ukončena keramickými soklíky zapuštěných s omítkou. Stejně tak 

budou ukončeny keramické obklady, pokud nejsou vytaženy až do úrovně stropní kce. 

Keramická dlažba rozměru 300 x 300 mm, v interiéru bude taktéž lepena do tmelu. 

Keramické originální soklíky budou vysoké cca 100 mm. Druh a barvu obkladů a dlažeb určí 

investor při výstavbě.  

Betonové mazaniny v podlahových souvrstvích budou provedeny z betonu tř. C16/20 

s vloženou kari sítí 150/150/6, B500, s přeložením o 2 oka. Dilatace betonových mazanin 

musí být provedena po celém obvodě (ve styku se stěnou, příčkou, apod.) a po úsecích max. 

6,0 x 6,0m. 

Obklady: 

V objektu budou použity v sanitárních prostorách keramické obklady 250x300 mm do tmele, 

do výšky 2,00 m, na hranách budou osazeny plastové krajové lišty /eventuálně keramické 

doplňky/.  

V prostoru kuchyňského koutu bude proveden keramický obklad za kuchyňskou linkou. 

Výška obkladu, druh a barva bude upřesněna během realizace a při dodávce kuchyňského 

koutu. 
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Podhledy: 

V objektu jsou použity zavěšené SDK podhledy na hliníkových profilech. SDK podhled bude 

tvořený ze systému KNAUF, příp. RIGIPS. Ve všech SDK konstrukcích budou použity desky 

tl. 12,5mm. V místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelna, příp. WC), bude použit SDK 

podhled určený do vlhkých prostor (SDK desky barvy zelené). 

Střecha: 

U objektu je navržena plochá střecha o spádu min. 2°. Nosnou konstrukci střechy tvoří 

dutinové panely tl. 200 mm. Střecha je odvodněna do vnitřních dešťových svodů přes 

systémové vpusti. 

Vnější výplně otvorů: 

Všechny výplně otvorů - okna, vstupní dveře,  budou hliníkové Exklusiv HL (OKNA.EU). 

Jedná se o trojkomorový  profilový systém HEROAL. Zasklení výplní otvorů bude izolačním 

trojsklem. Vnitřní parapetní desky budou plastové. Garážová vrata do parkovací části budou 

sekční, výsuvná, nezateplená. 

Tepelné izolace: 

Izolace v podlahách jednotlivých nadzemních podlaží jsou tvořeny polystyrénovými deskami 

EPS 100S, λ= 0,037 W/mK o tl. 100 mm. Zateplení soklové části objektu je provedeno 

ze stabilizovaného polystyrénu s menší nasákavostí (Perimetr) s λ max. = 0,035 W/mK, ρ = 

30 kg/m3, tl. min. 80mm. V objektu je provedeno zateplení stropní kce parkovací části 

pomocí tepelné izolace z minerálních vláken (Isover Domo), tl. 150mm. Umístění této izolace 

je na nosném roštu SDK konstrukce.  Zateplení podlahy na terénu je řešeno deskami 

Styrotrade perimetr v tl. 160 mm. Zateplení střechy je řešeno polystyrenovými deskami EPS 

100S, v min. tl. 160 mm. Celý objekt je zateplen systémem Baumit TWINNER v tl. 140 mm. 

Hydroizolace: 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti  je navržena ze 2 asf. pásů Foalbit AL S40. Na rovné střeše 

bude jako izolace použita PVC fólie DEKPLAN 77, tl. 1,5 mm.  Pojistná střešní izolace bude 

tvořena asfaltovými pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

Hydroizolací v koupelně (v místnostech s mokrým provozem) je tekutá izolace Den Braven – 

tekutá lepenka (dvousložková hydroizolační těsnící hmota), kterou je třeba vytáhnout min. 

150 mm nad čistou podlahu. Budou použity veškeré systémové prvky, které tvoří celou 

technologii – rohová páska, tvarovky, manžety apod. Při použití tepelných izolací v podlahách 

se též použije nad tepelně - izolačními deskami na sucho lepenka A 400H, aby při položení 

dalších vrstev nezatekla voda do tepelné izolace.  
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Klempířské konstrukce: 

Oplechování okenních parapetů včetně všech dalších doplňků, je vyrobeno z pozinkovaného 

plechu tl. 0,8 mm.  

Konstrukce truhlářské: 

Vnitřní dveře – Sapeli - CPL laminát do CPL laminátových obložkových zárubní. Při 

vynechávání stavebních otvorů, je nutno respektovat požadavky dodavatele výplní otvorů. 

Barevný odstín vnitřních zárubní a dveří je uvažován v barvě bílé. Prosklení je patrné 

z výpisu dveří v jednotlivých půdorysech. 

Nátěry a malby: 

Všechny zámečnické výrobky budou opatřeny dvojnásobným základním a vrchním nátěrem, 

pokud nejsou upraveny poplastováním, příp. eloxováním z výrobny. Nátěry vnitřních 

truhlářských výrobků budou trojnásobné epoxidovým lakem. Vnitřní povrchy stěn a stropů 

budou opatřeny bílou matnou otěruvzdornou a vysoce paropropustnou rychleschnoucí 

interiérovou disperzní barvou s vysokou krycí schopností a roztíratelností (Primalex). 

Vnější plochy: 

Fasáda:  

- zateplovací systém Baumit TWINNER tl.140mm, paropropustná tenkovrstvá omítka 

Baumit NanoporTop; 

- sokl - mozaiková omítka Baumit MosaikTop na zateplovacím systému soklového 

zdiva (Perimetr, λ max.= 0,035 W/mK, ρ = 30 kg/m3, tl. min.80mm). 

Finální barvy fasády jsou patrné z výkresové části PD. 

 

Zpevněné plochy objektu jsou navrženy ze zámkové vibrolisované dlažby v tl. 80mm  

(pojezdová).  

 
b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Konstrukční systém je navržen kombinovaný. Jedná se o prefabrikovaný 

železobetonový skelet s výplňovým zdivem z keramických tvárnic. Skeletová kce je ucelenou 

dodávkou firmy H.A.N.S. stavby, a.s., včetně montáže. [33] 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Při návrhu stavby jsou navrženy pouze takové materiály, které splňují dostatečnou 

mechanickou odolnost po celou dobu životnosti stavby.  Stabilita stavby bude zajištěna 

dodržením projektové dokumentace při realizaci stavby, použitím navržených systémových 
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řešení a dodržením technologických procesů a postupů při výstavbě. Projektant tímto 

prohlašuje, že projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím a respektuje 

obecně technické předpisy pro výstavbu (OTP). Předpokládaná životnost takovéhoto objektu 

je min. 100 - 120 let. 

 
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 

a) Technické řešení: 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

Technická infrastruktura na hranici stavební parcely, nebo v její těsné blízkosti: 

- zemní vedení NN (ČEZ a.s.), přípojka zakončená v elek. kiosku – kde se osadí  

         fakturační elektroměr; 

- veřejný vodovodní řad – přípojka na pozemek z HDPE 32x3,0, PE100, PN16; 

- veřejný řad splaškové kanalizace – přípojka je provedena až na pozemek z HDPE  

D40, PE100, PN10; 

-    veřejný řad dešťové kanalizace není v lokalitě vybudován, je navrženo pouze  

vsakování v zeleném pásu podél komunikace – z objektu domu budou likvidovány  

dešťové vody přednostně na vlastním pozemku dle vyhl.č. 501/2006 Sb. [4], bude 

použita vsakovací jímka na dešťovou vodu.  

-    Centrální zásobování teplem – regulační stanice umístěna v suterénu objektu 

-    Ohřev TUV zajišťuje elektrokotel, umístěný v technické místnosti suterénu 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

Elektroinstalace – rozvodná skříň (pilířek) pro osazení elektroměru – 1ks; 

Vodovod – vodovodní přípojka bude zakončena v technické místnosti 1PP, kde bude osazen                

fakturační vodoměr  - 1ks; 

Splašková kanalizace – přečerpávací jímka na hranici pozemku  - 1ks; 

Vytápění objektu – řešeno centrálním zásobováním teplem, regulační stanice umístěna 

v kotelně 1PP – 1ks; 

Ohřev TUV – v objektu bude osazen elektrokotel – 1ks; 

Osobní výtah – 1ks. 

 

 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení není předmětem této diplomové práce. 
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2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Navrhovaný objekt je po obvodu zateplen zateplovacím systémem Baumit TWINNER 

v tl. 140 mm. Střecha je izolována pěnovým polystyrenem tloušťky min. 160 mm. Tepelně 

technická náročnost nového objektu je navržena dle platných norem ČSN 730540 – 2 [17].  

 

b) Energetická náročnost stavby: 

  Průkaz energetické náročnosti budovy není předmětem diplomové práce. Zateplení 

jednotlivých částí objektu je navrženo minimálně s požadovanou hodnotou součinitele 

prostupu tepla, pro danou část objektu dle ČSN 73 0540-2 [17].  

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Využití alternativních zdrojů energie v době zpracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení ze strany investora nebylo požadováno. Lze doporučit např. pro ohřev 

TV (TUV) střešní solární panely, případně k vytápění objektu využít tepelné čerpadlo. 

 

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 realizaci stavby bude dbáno vládního nařízení č. 361/2007 Sb. [9], kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [11], o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále nařízení vlády č. 101/2005 Sb. [10], o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  

 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Radonový průzkum na pozemku provedl Mgr. Petr Dědeček, Vestecká 1008, 250 02 

Stará Boleslav, tel.: 604 284 599, který zařadil pozemek do středního radonového indexu 

pozemku. Izolaci proti zemní vlhkosti a radonu bude zajištěna asfaltovým hydroizolačním 

pásem těžké řady min. tl. 4mm (ne s kovovou vložkou). 

 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

Objekt bude opatřen bleskosvodem s jímací soustavou, příp. lze použít aktivní 

hromosvod. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Plánovaný objekt se nachází v seismicky neaktivní oblasti. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

Plánovaný objekt se nachází v klidové části obce, kde není předpoklad zvýšeného 

hluku. Jako základní opatření před hlukem z exteriéru slouží obvodové zdivo a skleněné 

tabule okna z izolačního trojskla. 

e) Protipovodňová opatření: 

Plánovaný objekt se nenachází v povodňové lokalitě.  

 

3.  Připojení na technickou infrastrukturu: 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Technická infrastruktura na hranici stavební parcely, nebo v její těsné blízkosti: 

- zemní vedení NN (ČEZ a.s.), přípojka zakončená v elektro kiosku – kde bude osazen  

elektroměr; 

- veřejný vodovodní řad – přípojka na pozemek z HDPE 32x3,0, PE100, PN16; 

- veřejný řad splaškové kanalizace – přípojka je provedena až na pozemek z HDPE  

D40, PE100, PN10; 

- veřejný řad dešťové kanalizace není v lokalitě vybudován, je navrženo pouze  

vsakování v zeleném pásu podél komunikace – z objektu domu budou likvidovány 

dešťové vody přednostně na vlastním pozemku dle vyhl.č. 501/2006 Sb. [4], bude 

použita 3m3 jímka na dešťovou vodu.  

-    Centrální zásobování teplem – přípojka vede k regulační stanici umístěné v suterénu       

   objektu 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Pro zásobování dané nemovitosti vodou bude zřízena vodoměrná přípojka ukončená 

fakturačním vodoměrem (o průtoku Qn = 3,5 m3/hod., příp. 5,0 m3/hod.) v suterénu objektu. 

Fakturační elektroměr bude umístěn v elektroměrném kiosku na hranici pozemku (veřejná 

část – soukromá). Hodnota 3-fázového hlavního jističe bude blíže specifikována v žádosti o 

připojení u příslušného rozvodného závodu (např. 25A, 32A, apod.). 
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4. Dopravní řešení: 

a)  Popis dopravního řešení: 

Stavební parcela leží v nově zasíťované lokalitě „Letná “ v městě Kostelec n. Labem, 

okrese Mělník, kraji Středočeském, určené k výstavbě občanské vybavenosti.  

Napojení pozemku parc.č. 1258 v kat.úz. Kostelec n. L. na místní komunikaci, bude 

provedeno pomocí např. pomocí betonové dlažby, zatravňovací dlažby, apod. výrobce např. 

fa. BEST, CS Beton, apod.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Nová stavba bude napojena na stávající místní komunikaci ulice Na Libovínek 

v majetku města Kostelec nad Labem. 

 

c) Doprava v klidu: 
Výpočet dle ČSN 73 6110 [16] 

Funkce jednotka počet, m2 (P) X Pz=P/ X 
Obchod m2 plochy  49 50 1,0 
Kavárna m2 plochy  69 15 4,6 
Administrativa m2 plochy  970 35 27,7 
Celkem základní počet park.míst Pz       33,3 
Tabulka č.1.: Výpočet dopravy v klidu 
 
Koeficient vlivu území Ku   Ku= 1 
Koeficient dopravní obsluhy území Kd Kd= 1 

Požadovaný počet parkovacích stání: 
Pp=Pz*Ku*Kd 

   
   

Pp= 33 z toho 2 pro ZTP 
 

Celkově bude vybudováno 41 parkovacích míst. V prostoru před obchodem a kavárnou bude 

7 míst, z toho 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu. V garáži 1 PP bude k dispozici 

14 parkovacích míst – pro návštěvy a vyšší vedení, z toho 1 pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Na parkovišti v jižní části pozemku bude zřízeno 20 parkovacích míst 

pro zaměstnance. 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

V lokalitě Letná ani v její blízkosti se nenacházejí pěší a cyklistické stezky. 
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5. Řešení vegetace a souvisejících stavebních úprav: 

a) Terénní úpravy: 

Navrhujeme skrýt humusový horizont dle situace v terénu zpod zpevněných ploch 

(objekt, parkovací stání, apod.). Hospodaření s humusovými materiály, jejich odvoz a 

rozprostření je nedílnou součástí investiční činnosti a její kontrola patří též mezi povinnosti 

stavebního dozoru. Sejmutou ornici doporučujeme zpětně využít na zájmové parcele. 

K výstavbě v dané lokalitě byl vydán souhlas s trvalým vynětím půdy ze ZPF Krajským 

úřadem Středočeského kraje, pod č.j.: 064816/2010/KUSK, ze dne 12.5.2010.  

 

b) Použité vegetační prvky: 

Pro ozelenění přilehlé zelené plochy u objektu budou použity dřeviny domácího 

původu. K ozelenění pozemku lze použít i ovocné dřeviny.  

 

c) Biotechnická opatření: 

Žádné speciální požadavky na biotechnická opatření nejsou výstavbou nového objektu 

kladeny. 

 

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

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

Stavba podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. [12], jelikož se v objektu 

nachází garáž pro osobní automobily. Na základě tohoto faktu bude zpracována studie vlivů 

na životní prostředí a ta bude předložena příslušnému odboru ŽP k posouzení. Projektant 

nepředpokládá zásadní vliv na ŽP, který by například neumožnil stavbu. 

Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. 

 Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

 Staveniště bude tvořit vlastní pozemek. 

 Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci, skladování stavebního materiálu 

bude výhradně na pozemku investora. 

Zásobování stavby energiemi: 

 Napojení vody - novou vodovodní přípojkou 

 Napojení elektro - staveništní přípojkou elektrické energie 

 Zásobování teplem – přípojka CZT bude končit v regulační stanici v kotelně 1PP 

 Odvodnění - povrchové, přirozeným spádem do jímky 
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I. Ochrana přírody a krajiny 

Navržený objekt nebude zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo mimořádně biologických 

znečištění. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy a 

normami. Stavbou nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň.  

II. Vliv stavby na ovzduší 

Vytápění objektu je řešeno centrálním zásobováním. Jediné emise budou vznikat 

z automobilů. 

III. Vliv stavby na vody 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace v dané lokalitě. 

IV. Vliv stavby na ukládání odpadů 

Při výstavbě objektu se předpokládá vznik následujících odpadů zatříděných dle zákona 

č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech [13] a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

381/2001 Sb. [14]: 

Kód druhu odpadu název druhu odpadu 

      15   Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny 

filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčen 

15 01  obaly, včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu 

17                          Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené zeminy      

                         z kontaminovaných míst 

17 01  beton, cihly, tašky a keramika 

17 02  dřevo, sklo a plasty 

17 05  zemina, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst,  

kamení a vytěžená hlušina 

17 09  jiné stavební a demoliční odpady 

 

 

S veškerými odpady, které budou vznikat provozní činností, musí být nakládáno v souladu 

s ustanovením zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů [13]. 

Především se bude dbát na třídění nebezpečného odpadu od chemikálií (nátěry, malby, 

penetrace), a bude zabezpečen jeho odvoz pro následnou recyklaci. Stavební suť bude 

ukládána na řízení skládce. Při provozu objektu bude vznikat běžný komunální odpad. 
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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 vlivu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Bez vlivu. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Výsledné stanovisko odboru životního prostředí bude zapracováno do projektové 

dokumentace. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů: 

Při výstavbě inženýrských sítí (přípojek), je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost dle 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [18] a další oborové předpisy. 

 

7. Ochrana obyvatelstva: 

Povaha a charakter stavby není vhodná na plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

8.    Zásady organizace výstavby: 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Stavba vyžaduje přísun staveništní vody a elektrické energie. Tyto zdroje jsou 

přivedeny k hranici pozemku investora a budou zhotoveny před zahájením výstavby objektu, 

případně dokončovacích prací.  

Výpočty spotřeby energií: 

Elektrická energie: 

Spotřebiče:  - míchačka        4,5 kW 

  - čerpadlo        5 kW 

  - omítkové silo        17 kW 

  - 3x buňka stavební (topení,zásuvky,světlo, 1x bojler)  10 kW 

  - drobné elektrické nářadí + osvětlení     8kW 

Instalovaný příkon 44,5 kW.  

Maximální soudobý příkon 44,5 x 0,8 = 35,6 kW. 



 Diplomová práce 
____________________________________________________________________________________________________ 

29 

 

Rozvod od hlavního napojovacího bodu bude proveden kabely H07 s odpovídajícím průřezem 

v závislosti na příkonu daného spotřebiče. 

Vodovod: 

Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví podle 

vzorce: Qn= (Pn x Kn/t x 360) l/sec, 

Kde  Qn  vteřinová spotřeba vody, 

  Pn spotřeba vody na den/směnu 

  Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

  t  doba, po kterou je voda odebírána 

 

Maximální počet dělníků na stavbě 30. 

- Betonářské práce za směnu 70 m3 x 100 l   700 l, 

- Zednické práce 20 m3 x 10 l     200 l, 

- Omítky 100 m3 x 30 l      3000 l, 

- Sociální zařízení 1 dělník – 30l/směna x 30   900 l, 

- 1 sprcha – 45l/návštěvník x 35     1350 l, 

Qn= (3900 x 1,6 + 2250 x 2,7 / 8,5 x 3600) = 0,4 l/sec 

Navrhujeme potrubí PE DN 63. 

 

b) Odvodnění staveniště: 

Odvodnění staveniště je řešeno na vlastním pozemku určeném pro výstavbu objektu. 

Odvodnění stavební jámy bude provedeno odvodem dešťových vod do vsakovací jímky, která 

bude sloužit i pro odvodnění celého dokončeného objektu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Napojení pozemku (příp. staveniště) na dopravní infrastrukturu v lokalitě Letná bude 

povoleno MěÚ Kostelec nad Labem a DI Policie ČR – Mělník. Technická infrastruktura bude 

napojena z nově budovaných přípojek pro objekt. Pro odběr vody bude zřízena provizorní 

vodoměrná šachta s vodoměrem, z níž bude proveden rozvod pro zařízení staveniště. 

Splašková kanalizace staveniště bude svedena do přečerpávací jímky a přečerpána do 

kanalizace veřejné. Elektrická energie bude odebírána ze staveništního rozvaděče, umístěného 

u kiosku s měřícím zařízením spotřeby elektrické energie. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Daná stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby ani pozemky. Na sousedním 

pozemku parc.č. 1135/1 bude po domluvě s jejím majitelem umístěna mezideponie zeminy. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: 

Během výstavby objektu nejsou požadavky na asanace, demolice, či kácení dřevin. 

Maximálně budou odstraněny stávající náletové křoviny na pozemku určeném k výstavbě. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

Veškerá stavební technika a stavební materiál potřebný k realizaci stavby bude 

skladována na pozemku investora v prostorech k tomu určených. Jedná se o dočasný zábor 

části pozemku např. kontejner na skladování malty, drobného elektroinstalačního materiálu 

(vrtačky, míchače), apod. 

Jako dočasné stavby budou použita následující zařízení: 

- 2 x obytný kontejner využitelný jako kancelář stavbyvedoucího a šatna pracovníků 

- 1 x sanitární kontejner využitelný jako sociální zázemí stavby 

- 2 x skladový kontejner využitelný jako sklad drobného materiálu 

 

Po dokončení hrubé stavby a osazení výplně otvorů bude možné ke skladování materiálu a 

jako šatny pro subdodavatele využívat samotný objekt. 

 

Dále bude na staveništi k dispozici 1 x kolové rypadlo TEREX AB 1905 M, autojeřáb 

LIEBHERR 1050 -3,1 s výsunem až 34 m a zvedací pojízdná plošina GS 3246. Stabilně bude 

na staveništi umístěna míchačka. Sklady materiálu budou nekryté. [33] 

 

Dočasné stavby: 

2 x Obytný kontejner: - Kontejner firmy STG Trade s.r.o. AKCE 09-2012 20´,  

rozměry 6,05 x 2,44 m, váha 2,3 t. Jeden kontejner bude sloužit jako administrativní zázemí 

stavbyvedoucího a druhý jako šatna s jídelnou pro pracovníky. 

Sanitární a wc kontejner: - Kontejner firmy STG Trade s.r.o. SANZO-01, jenž obsahuje: 

 2 x pisoár, 2 x WC, 3 x umyvadlo, 2 x sprchu. Rozměry: 6,05 x 2,44 m, váha 3 t. 

Skladový kontejner: - STG Trade 20´, Rozměry: 6,05 x 2,44 m, váha 1,7 t. [32] 
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Návrh sociálního zařízení staveniště:  

V průběhu hrubé stavby bude na stavbě stabilně 7 pracovníků. 

- Šatna včetně jídelny: min. 1,75m2 na jednoho pracovníka, tj. 7 x 1,75 =12,25m2 , 

navržen obytný kontejner plochy 14 m2 

- Umývárna: min.1 umyvadlo/10 osob a min. 1 sprcha/20 osob 

- Wc: min. 2 mušle a 2 sedadla ( do 50 mužů) 

Po zhotovení hrubé stavby budou mít pracovníci subdodavatelů šatnu v objektu, sociální 

zařízení bude společné. Kapacitně vychází na 30 pracovníků. 

 

Systém zásobování materiály: 

 Beton bude dovážen na staveniště auto domíchávači průběžně, dle potřeby, z nedaleké 

betonárky. Tvárnice budou dováženy na euro paletách a uloženy max. 2 na sobě. Písek a štěrk 

bude skladován volně ložený a bude doplňován dle potřeby. Pytlovaná malta pro zakládací 

řadu bude uložena v ocelovém kontejneru. Zde budou uloženy i tuby se zdící pěnou. Vnitřní i 

vnější omítky budou prováděny strojově, zde je nutnost zařídit elektrický příkon 25A, jistič D. 

 

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

likvidace: 

Všechny odpady vzniklé výstavbou budou odvezeny na určenou skládku. Při uvedení 

objektu do užívání bude předložen doklad o likvidaci stavební sutě a jiného odpadu. Odvoz a 

likvidace odpadů bude zajištěna podle zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. [13]. Odvoz 

odpadů vzniklých při stavbě a při provozu zajistí odborná odpovědná firma v termínech 

dohodnutých ve smlouvě s investorem. Nebezpečné odpady budou likvidovány dle 

příslušných nařízení. Odpad ze stavby bude tříděn pro uložení, likvidaci nebo recyklaci. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka orné půdy pod zamýšlenými 

zpevněnými plochami. Tato půda bude přesunuta na sousední parcelu. Deponovaná zemina 

bude využita k terénním úpravám při závěrečných venkovních pracích na pozemku a bude 

zatravněna travním porostem. 

Celkově dojde k odtěžení 1506 m3 zeminy. Pro samotnou těžbu a náklad bude použit 

kolové rypadlo TEREX AB 1905 M. Zemina bude odvezena na řízenou skládku pomocí 

nákladních automobilů SCANIA R124CS 8x6. 
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Pro zpětné zásypy a úpravy terénu bude potřeba 340 m3 zeminy. Ta bude po dobu 

výstavby skladována na sousední parcele 1135/1 (po domluvě s majitelem). 

PATKY............. 22m3 

PÁSY............. 114m3 

JÁMA ..........1 370m3 

 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při realizaci stavebních prací bude dbáno v nejvyšší možné míře na dodržení ochrany 

životního prostředí. Samotný výstavba nemá vliv na kvalitu životního prostředí v okolí 

stavby. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích [6] 

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

prostředí [10] 

.   Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [9] 

.   Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP [7] 

.   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [8] 

Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba koordinátora 

BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí 

respektovat v celém rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

[6,7] 

Stavba bude mít zpracován plán BOZP, včetně stanovení koordinátora BOZP a zároveň je 

danou stavbu nutné hlásit na inspektorátu práce. Veškeré činnosti v projektové, předvýrobní a 

vlastní realizaci stavby musí respektovat ustanovení BOZP.  

V kanceláři stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička první pomoci, která musí být 

průběžně doplňována novou náplní. 

Při svařování plamenem nebo elektrickým obloukem v objektech se zvýšeným rizikem 

vzniku požáru musí být zajištěn požární dozor po dobu svařování a nejméně 8 hodin po 
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skončení svařování. Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé svévolným vstupem pracovníků 

zadavatele nebo osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu staveniště dodavatele. 

Pozemek bude oplocen po dobu výstavby. Na oplocení budou umístěny varovné cedule se 

zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Novostavbou objektu nejsou dotčeny žádné stavby a jejich bezbariérové užívání. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) je řešeno vlastním projektem pro lokalitu Letná  

v Kostelci nad Labem individuálně pro každý pozemek a projednáno s DI Policie ČR Mělník 

a posléze je vydán souhlas s napojením pozemku na komunikaci MěÚ Kostelec nad Labem. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Stavba neobsahuje žádné neobvyklé konstrukce, ani nestandardní detaily a 

technologické postupy. Při provádění stavby, při zabudování výrobků, montáži jednotlivých 

prvků budou dodržovány technologické předpisy výrobců jednotlivých komponentů. Návrh 

prvků konstrukce krovu bude blíže specifikován dodavatelskou firmou. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládaná doba výstavby je max. 2 roky od jejího zahájení. Před započetím 

stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které jsou na celkové situaci 

stavby zakresleny podle podkladů jejich správců bez dalšího prostorového upřesnění. Dále 

musí zhotovitel obdržet vytýčení hranic staveniště, předání výškových a směrových bodů, 

odběrná místa vody, elektřiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce započnou 

ohraničením staveniště oplocením. 

Termín zahájení stavby v roce: cca 10/2014; 

Termín ukončení stavby v roce: cca 10/2016. 

 

Postup výstavby: 

- vytyčení rohů objektu na parcele; 

- zahájení výkopových prací; 

- nutná kontrola základové spáry a hloubka založení objektu vzhledem k podloží  
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- realizace hrubé stavby (provedení základových patek a trámů, svislé konstrukce - 

sloupy, vodorovné konstrukce, výplňové zdivo, konstrukce střechy); 

- osazení výplní otvorů v obvodovém plášti; 

- zateplení obvodového pláště, včetně finální omítky; 

- provedení rozvodů elektro, kanalizace, vodovodu, ústředního vytápění; 

- dokončující a kompletační práce (povrchové úpravy stěn, podhledů, apod.); 

- osazení vnitřních zárubní, zařizovacích předmětů, otopných těles, apod.; 

- terénní práce (urovnání terénu na pozemku), venkovní úpravy a zpevněné plochy. 
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C. Situační výkresy 

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. se změnou 62/2013 Sb.  [1] 

Viz. Příloha diplomové práce 

OFFICE PARK – Administrativní budova 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. se změnou 62/2013 Sb.  [1] 

Viz. Příloha diplomové práce 

OFFICE PARK – Administrativní budova 
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E. Dokladová část 

Není předmětem této diplomové práce 

OFFICE PARK – Administrativní budova 
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2.1. Technologický předpis 1. – plochá střecha bez provozu 

2.1.1. Obecné informace 

Jedná se o technologický postup prací pro plochou střechu administrativní budovy. 

Plochá střecha je bez provozu, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC. Objekt 

je půdorysu ve tvaru L, maximálních rozměrů cca 28 x 28 m. Plný L půdorys zaujímají 

podlaží 1pp -2np. Třetí podlaží vybíhá jako obdélníkový půdorys rozměrů cca 22,3 x 22 m. 

Nosná konstrukce objektu je navrhnuta jako prefabrikovaný železobetonový skelet s průvlaky, 

konstrukce stropů je tvořena z prefabrikovaných panelů, tloušťky 200 mm. Objekt má 

částečně zapuštěný suterén a 3 nadzemní podlaží. Hlavní střecha se nachází nad 3NP a má 

rozlohu cca 440 m2. Plochá střecha ve 2NP zaujímá cca 160 m2. Vstup do administrativní 

části je ze severozápadní části objektu, kde je umístěn rovněž vjezd do suterénu – parkoviště. 

Další vstupy do objektu jsou ze severovýchodní části, jedná se převážně o vstupy do 

komerčních prostor, do kavárny a prodejny.  

 

2.1.2. Materiály 
a) Použité materiály 

HLAVNÍ: 

Penetrační emulze DEKPRIMER 

Jedná se o penetrační emulzi, za studena zpracovatelnou na betonový podklad. Účelem 

emulze je zvýšení přilnavosti pojistné hydroizolace k podkladu. Je balena v nádobách 12 a 25 

kg. Spotřeba je cca 0,1 - 0,4 kg/m2 dle podkladu. [28] 

Parotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

Je pojistná hydroizolace vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku tvoří 

skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost. 

Horní povrch pásu je opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu se nachází 

separační PE fólie. Balená je v rolích, šířky 1 metr a délky 7,5 metru. Na paletě je 20 rolí. [28] 

INSTA-STIK lepidlo 

  Je polyuretanové lepidlo, které slouží pro lepení tepelně izolačních desek k podkladu. 

Je určeno pro nově budované ploché střechy i k lepení tepelně izolačních desek mezi sebou. 

Je baleno v ocelové nádobě o hmotnosti 13,4 kg. Vydatnost je nádoby je cca 70 m2 při pruzích 

vzdálenosti 20 cm. [28]  
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Pěnový polystyren STYROTRADE  EPS 100 S Stabil, tl. 100 mm, 60 mm a 20 mm 

Jedná se o tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu, určené pro 

ploché střechy s běžným zatížením. Desky jsou kladeny ve více vrstvách. Desky jsou rozměru 

1000 x 500 mm. Jejich plošná hmotnost se pohybuje mezi 18-23 kg/m3. 

Skladba je doplněna spádovými klíny EPS 100 S. Klíny nám slouží k vytvoření 

dodatečného spádu plochých střech. Klín má počáteční tloušťku 40mm, konečnou tloušťku 60 

mm a průměrnou tloušťku 50 mm. Balení obsahuje 2 m3. Desky jsou rozměru 1000 x 1000 

mm. Součinitel tepelné vodivosti λ= 0,037 W/m.K (platí pro desky i klíny). [29] 

Separační fólie FILTEK 300 a FILTEK 500  

Jedná se o netkanou geotextilii, zpevněnou vpichováním, používanou při výstavbě 

střech. Zamezuje promíchání rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je 

uložena. Zamezuje styku nesnášenlivých materiálů. Chrání hydroizolační vrstvu, popř. další 

vrstvy stavební konstrukce před nepříznivými vlivy prostředí i provozu. Je balena v rolích šíře 

2 m a délky 50 m. Balení obsahuje 100 m2. Plošná hmotnost geotextilie je 300 g/m2 a 

v případě FILTEK 500 je to 500 g/m2. [28] 

Hydroizolační fólie DEKPLAN 77, tloušťky 1,5mm 

 Jedná se o hydroizolační fólii jednovrstvých plochých střech, vyrobenou z měkčeného 

polyvinylchloridu, která obsahuje výztužnou vložku ze skelných vláken. Tato fólie musí být 

k podkladu stabilizována přitížením. Fólie musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími 

vrstvami. Vrstvy pro stabilizaci musí fólii dostatečně přitížit, aby odolávala účinkům větru a 

tvarovým a rozměrovým změnám fólie. Vrstvou pro stabilizaci bude násyp kameniva. V naší 

skladbě fólie vyhovuje požadavkům pro použití do požárně nebezpečného prostoru. Fólie není 

odolná proti UV záření. Balení – role, obsahuje 30,75 m2. Délka role je 15 m a šířka 2,05 m. 

Barva je světle šedá. [28] 

Násyp z těženého kameniva frakce 16-32 

Tato vrstva slouží ke stabilizaci hydroizolační fólie. Od samotné fólie je separována 

textilií FILTEK. Sklon střechy při této stabilizaci nesmí být větší než 10%, aby nedošlo 

k sesuvu kameniva. Násyp bude tloušťky 10 cm. [28] 

DOPLŇKOVÉ 

Spojovací plechy a pomocné profily VIPLANYL 

Jsou to žárově pozinkovaný plechy, lišty, profily, které jsou povrchově chráněné 

vrstvou měkčeného PVC. Jsou určeny pro kotvení a dokončovaní plechových prvků 
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hydroizolačních systémů na bázi PVC, zejména v místech změn sklonů střechy, výškových 

stupňů apod. V těchto místech se hydroizolace tvarově stabilizuje k podkladu navařením na 

tyto profily. Spoje mezi plechy a PVC hydroizolačních fólií jsou kvalitní, homogenní a pevné. 

Výhodou je kvalitní spojení ve špatně přístupných místech, popř. za ztížených povětrnostních 

a pracovních podmínek. Tyto plech jsou odolné vůči UV záření. [25] 

  

 

 

 

Obrázek č.2.: Skladba plechu Viplanyl [25] 

Základní profily: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.2.: Základní profily plechů Viplanyl [25] 
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Kotevní profilů ze spojovacího plechu 

Kotevní prvky jsou určeny k mechanickému kotvení profilů ze spojovacího plechu do 

pevných částí střechy, popř. atiky. [28] 

  

Obrázek č.3.: Kotevní prvky [24] 

Vnější a vnitřní rohy 

Slouží k zesílení hydroizolace ve vnitřních a vnějších koutech. [28] 

 

Obrázek č.4.: Vnitřní a vnější roh PVC fólie [24] 

Větrací komínky a střešní vpusti 

 

Obrázek č.5.: Větrací komínek a střešní vpusť GULLYDEK [24] 
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Nástavce pro větrací komínky a střešní vpusti 

Tyto nástavce slouží k prodlužení větracích komínků a svodů na tloušťku tepelné 

izolace střech. Jsou opatřeny bitumenovou manžetou pro napojení na parotěsnou zábranu.  

 

Obrázek č.6.: Nástavec pro větrací komínek a střešní vpusť [27] 

 

b) Dodávka materiálu 

Dodavatel plochých střech si zajistí materiál sám. Materiál bude v souladu 

s projektovou dokumentací. Dodavatel bude zejména kontrolovat: množství dodaného zboží, 

jeho možné poškození při přepravě, dodací listy.  

Obsah dodacího listu: název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora, název a sídlo 

odběratele, místo určení dodávky, předmět dodávky a jakostní třída, hmotnost dodávky, počet 

rolí, palet. 

c) Podmínky pro skladování materiálu 

Dodavateli plochých střech bude vymezen prostor pro uskladnění části materiálu. Bude 

mu k dispozici 1ks kontejneru na drobný materiál. Většina materiálu bude na stavbu dodávána 

postupně, podle spotřeby. 

• Zásady pro skladování: 

Penetrační emulze: 

Bude skladována ve skladu, v  originálních nádobách, kde teploty nepřekročí 30 0C. 

Skladujeme 6 měsíců od data výroby a chráníme před vlhkem, vodou a mrazem. 

INSTA-STIK lepidlo 

Skladujeme ve svislé poloze za sucha při teplotě prostředí +5 oC do + 25 oC. Doba uskladnění 

je 15 měsíců. 
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Hydroizolace a parotěsné vrstvy: 

Skladují se na dřevěných podlážkách, podlážky jsou tloušťky 25 mm. Skladujeme se ve svislé 

poloze a chráníme před působením UV záření. 

Tepelná izolace: 

Bude skladována na zemině, na trávu se umístí geotextílie a na geotextílii bude uložen 

samotný polystyrén. Je nutné ponechat jednotlivá balení v originálních fóliích a to kvůli 

ochraně proti slunečnímu záření. 

Drobný materiál: 

Spojovací plechy, pomocné profily, vruty, vpusti, větrací komínky budou skladovány v 

uzamykatelném skladu.  

• Vodorovná doprava:  

Doprava na staveniště vede po stávající příjezdové komunikaci k objektu z ulice Na 

Libovínek. Zaváženo bude klasickou kamionovou dopravou, např. VOLVO  FH 12 

s přívěsem. Vyložení bude zajištěno paletovacím vozíkem.  Asfaltové pásy jsou jištěny při 

dopravě na staveniště stahovací páskou. Asfaltové pásy se skladují na stojato na skládce. 

Tepelná izolace je na stavbu dodávaná v balících, balíky jsou obaleny fólií a jsou uloženy na 

geotextilii. Materiál v nádobách a kotvící materiál je uložen v uzamykatelném skladu.  

Na střeše dopravujeme materiál kolečkem, nebo nosíme ručně. Kontejnery pro stavební odpad 

jsou ze staveniště průběžně odváženy nákladním automobilem IVECO.  

• Svislá doprava:  

Je prováděna stavebním výtahem, popř. montážní plošinou. Jednotlivé role a PB láhve 

uložíme na montážní plošinu a dopravíme na střechu. Při dopravě nesmí dojít k pádu pásů, 

nebo PB láhve ze stavebního výtahu. Stavební odpad je ze střechy dopravován shozem a 

ukládá se do kontejnerů. Stavební odpad se dopraví shozem suti na zem a dále se roztřídí do 

připravených kontejnerů. Kontejnery se odvezou na skládku s nebezpečným odpadem.  
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d) Spotřeby materiálu 

Penetrační nátěr DEKPRIMER   600 m2 8 balení/25kg 

Parotěsná vrstva GLASTEK 40 SM 600 m2 20 rolí - 4 palety 

Tepelná izolace STYROTRADE EPS 100 S Stabil tl.100 mm 102 m3 34 balení 

Tepelná izolace STYROTRADE EPS 100 S Stabil tl.60 mm 21 m3 7 balení 

Tepelná izolace STYROTRADE EPS 100 S Stabil tl. 20mm 21 m3 7 balení 

Spádové klíny STYROTRADE EPS 100 S Stabil 40/60 27 m3 9 balení 

INSTA-STIK lepidlo 600m2 9 nádob 

Separační fólie FILTEK 300 1200m2 12 balení (rolí) 

Separační fólie FILTEK 500 600m2 6 balení (rolí) 

Hydroizolační fólie DEKPLAN 77   660m2 28 rolí 

Vnitřní roh  9 ks 

Vnější roh  5 ks 

Základová deska TOPWET TWOT  3ks 

Větrací komínky DEKPLAN DN 100  3ks 

Nástavec TOPWET  8ks 

Střešní vpusť GULLYDEK DN 100  8 ks 

Spojovací plechy a pomocné profily VIPLANYL   

- Koutová lišta vnitřní 206 mb 103 ks 

- Koutová lišta vnější 146 mb 73 ks 

- Závětrná lišta 140 mb 70 ks 

- Ukončující profilová lišta 30 mb 15 ks 

Kotevní prvky – hmoždinky natloukací, průměr 6 mm  45 balení/ 100 ks 

Těžené kamenivo frakce 16 -32 60 m3 60 m3 

Tabulka č.3.: Spotřeba materiálů – plochá střecha bez provozu 
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2.1.3. Pracovní podmínky 
 

a) Příprava pracoviště 

Izolatérské firmě bude k dispozici montážní plošina stavby. Dále budou mít 

k dispozici jednu stavební buňku jako personální zázemí a jeden kontejner pro skladování 

materiálu. Na střechu jim bude přivedena prodlužovačka elektrické energie. Veškeré potřebné 

stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a materiál si zařizuje montážní firma sama.  

b) Požadované povětrnostní podmínky 

Ideální teploty pro provádění hydroizolací jsou v rozmezí +5°C a +20°C ve stínu.      

Při dešti či sněžení budou izolatérské práce přerušeny. Důvodem je především bezpečnost 

pracovníků s ohledem na potenciální úraz elektrickým proudem nebo zničení zařízení. [23,24] 

c) Požadavky na předcházející činnost 

Podklad pro pojistnou hydroizolaci z asfaltových pásů musí být soudržný a zbaven 

všech nečistot a výčnělků. Rovinatost měříme na 2 m lati a odchylka nemá být větší než 5 

mm. Atika musí být omítnutá. Před položením asfaltových pásů aplikujeme penetrační nátěr. 

U hydroizolace z asfaltových pásů kontrolujeme, zda nedošlo k jejímu poškození jinými 

stavebními procesy. Například pojezdem mechanizace, skladováním materiálů nebo pohybem 

osob v nevhodné obuvi. Dále kontrolujeme spojitost asfaltové hydroizolace, kvalitu spojů a 

provedených detailů. V případě separační textilie dbáme na to, aby před pokládkou 

polystyrenových desek nebylo vynecháno žádné místo. U pokládky tepelné izolace se 

zaměřujeme na spádovost desek, potřebnou tloušťku a na pokládku izolace ve více vrstvách 

bez vytvoření křížových spojů. Izolační desky lepíme mezi sebou. Před položením PVC fólie 

zkontrolujeme provedení separační vrstvy. U PVC fólie se zaměříme na těsnost všech spojů a 

opracování detailů. Poté provádíme násyp těženého kameniva. [22,23,24] 

d) Požadavky na práci v zimním období 

Při práci v zimním období je nutné zajistit opatření, která provádění izolačních prací 

umožní. Například mobilní temperovaný stan. Již při teplotách pod 0o C je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti, zvláště při pohybu po hydroizolaci. Při teplotách pod +5oC je nutné materiál 

skladovat v temperovaných skladech o teplotě +15oC. U fólie s nižší povrchovou teplotou než 

je 5oC, hrozí její zvlnění. Izolatérské práce je nutné přerušit při dešti nebo sněžení. Povrch 

fólií ve spoji musí být při svařování suchý. [22,23,24] 
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2.1.4. Personální obsazení 

Složení pracovní čety, počty pracovníků 

Izolaci veškerých plochých střech v objektu administrativní budovy bude provádět 

specializovaná izolatérská firma. Odpovědnost za věci technické a oblast zásobování bude mít 

na starosti mistr izolatérské firmy. Ten bude zásobovat své pracovníky materiálem, bude se 

účastnit kontrolních dnů a bude neprodleně informovat hlavního stavbyvedoucího v případě 

jakýchkoliv problémů nebo nesrovnalostí. 

Při samotném výběru izolatérské firmy bude dbáno na kvalitní reference a doporučení. 

Při montážních pracích se na střeše bude pohybovat 5 osob. Mistr, dva zkušení svářeči a dva 

pomocní pracovníci. 

Mistr izolatérské firmy (zásobující) 1x 
Pracovníci pro montáž penetrace a asfaltových pásů 4x 
Pracovníci na pokládku textilie 4x 
Pracovníci pro pokládku tepelné izolace 4x 
Pracovníci na pokládku textilie 4x 
Pracovníci pro montáž PVC fólie 4x 
Pracovníci na pokládku textilie 4x 
Pracovníci pro pokládku kameniva 4x 

Tabulka č.4.: Výpis pracovníků – plochá střecha bez provozu 

 

 Pracovníci budou řádně poučeni o předpisech BOZP, budou používat předepsané 

ochranné prostředky a pomůcky. Jako vyškolení pracovníci pro provádění plochých střech, 

hydroizolací a pokládky PVC fólií budou dodržovat technologické a pracovní postupy 

udávané výrobcem. 

 

2.1.5. Převzetí pracoviště 

Izolatérská firma převezme povrch, který nebude výrazně hrubý, s ostrými hranami a 

výstupky. Před pokládkou hydroizolace musí být zbavený všech volných nečistot (kamínky 

apod.). Bude omítnuta atika a dokončeno vnější zateplení objektu. Atika bude provizorně 

překryta plachtou. Hlavní stavbyvedoucí předá střechu izolatérské firmě, konkrétně mistrovi 

izolatérské firmy a zapíše protokol o předání do stavebního deníku. 
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2.1.6. Stroje a pomůcky 

Potřebné stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a pomůcky 

K montáži hydroizolační fólie použijeme: 

• ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem LEISTER TRIAC  

 

Obrázek č.7.: Svařování detailu fólie ručním přístrojem LEISTER TRIAC [34] 

 

• svařovací automat, například LEISTER VARIMAT  

 

Obrázek č.8.: Svařování fólie v ploše automatem LEISTER VARIMAT [34] 

 



 Diplomová práce 
____________________________________________________________________________________________________ 

49 

 

• tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm  

• mosazný kartáč 

• silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm  

• mosazný přítlačný váleček na detaily  

• izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí  

• ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů  

• příklepová vrtačka  

• nůžky, nůžky na plech 

• metr, pásmo, vodováha 

• prodlužovací kabel 

• koště, štětec 

• PB ruční hořák 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.9.: Propanbutanový ruční hořák [26] 

• kolečko 

• nádoby na vyvezení kameniva 

• lopatu 

• pracovní obuv, rukavice 
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2.1.7. Pracovní postup 
 

a) Popis technologického postupu 

Jako první bude prováděná střecha nad 3NP. A to z důvodu dostupnosti na ní. Plochá 

střecha ve 2NP bude prováděná následně. Pro obě použijeme následující technologický 

postup.  

Očistíme podkladní beton od všech ostrých výčnělků a zbavíme jej nečistot. Po 

důkladném protřepání nádoby s penetrační emulzí ji začneme nanášet na suchý povrch. 

K nanášení použijeme koště nebo štětec. V případě atiky nanášíme emulzi na omítnuté zdivo.  

Emulzi necháme vyschnout – vlhkost podkladu pro kladení pojistné hydroizolace by 

měla být ideálně 6%. Provedeme zkoušku na odlup. Po vyschnutí penetrační emulze začneme 

s pokládkou asfaltových pásů. Pásy klademe jedním směrem. Spoje orientujeme po směru 

toku vody. Aby spoje nebyly nad sebou, musí být pásy vůči sobě posunuty. Překrytí pásů 

v podélném spoji je min. 8 cm a 10  cm v čelním spoji. Překrytí v podélném směru je obvykle 

vymezeno pruhem bez posypu. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.10.: Kladení asfaltových pásů [23] 

Každý pás rozvineme a usadíme do správné polohy. Svineme jednu polovinu role a tu 

pomocí ručního hořáku natavíme. Poté svineme a natavíme druhou polovinu role. Pás 

navíjíme na ocelovou trubku. Natavovanou část role přitlačujeme nohou. Nahřátí krycí vrstvy 

modifikovaného asfaltu musí být intenzivní a přitom co nejkratší. Spoje a překrytí natavujeme 

až po natavení plochy celého pásu. Spoj nahříváme plamenem až do chvíle, kdy posyp klesne 
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do hmoty asfaltu. Spoj musí být dokonale protaven. Ze spoje vyteče pruh asfaltu v šířce 5-15 

cm. Podle rovnoměrnosti šíře pruhu poznáme dodržení stejné technologie svařování. [23] 

Detaily opracujeme dvěma celoplošně svařenými pásy. Při opracování koutů a rohů u 

atiky využíváme tzv. náběhových klínů. Přes klín a stávající pás natavíme druhý pás svisle na 

atiku. Spodní pás musí být v tomto místě bez posypu. [23] 

Významný zřetel je třeba dbát při izolování vnějších rohů a koutů. Pro tyto místa 

používáme speciální tvarovky vytvořené z hydroizolace bez posypu. Horní krycí tvarovky 

jsou již s posypem. Hydroizolaci vnějšího rohu provedeme dle obrázků níže:

 

Obrázek č.11.: Detail asfaltové hydroizolace v rohu [23] 

Pro kouty je postup stejný, akorát s použitím jinak tvarovaných přířezů: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.12.: Detail asfaltové hydroizolace v koutu [23] 

Následně je nutně zaizolovat střešní vpusti a komínky pro odvětrání kanalizace. Tyto 

prvky musí být zabezpečeny proti pohybu. Pro střešní vpusti bude v  našem případě použit 

nástavec TOPWET. Je opatřen bitumenovou manžetou pro snadnější natavení ke stávajícím 

asfaltovým pásům. V případě odvětrání kanalizací bude použita základová deska TOPWET 
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TWOT. Jedná se rovněž o vzduchotěsný prostup parozábranou s bitumenovou manžetou. 

Tyto nástavce prodlužují komínky a svody na tloušťku tepelné izolace střech. [27] 

Po ošetření všech detailů přejdeme na pokládku ochranné vrstvy - textilie FILTEK 

300. Textilii pokládáme volně, v celé ploše pojistné hydroizolace, s přesahy 100-150 mm. 

Postačí přesahy i 50 mm. Vrstvu spojujeme bodově, horkovzdušným přístrojem. [22] 

Na geotextilii pokládáme spádové klíny a vrstvu tepelné izolace. Klíny pokládáme od 

nejnižšího místa střechy směrem k atice. Desky pokládáme ve dvou vrstvách tak, aby nedošlo 

k vytvoření křížového spoje. Desky mezi sebou kotvíme lepidlem. Lepidlo nanášíme 

v pruzích cca 20 cm, vzdálených od sebe rovněž 20 cm. Pruhy nanášíme kolmo k většímu 

rozměru desky. Při lepení další vrstvy tepelné izolace směr pruhů vystřídáme. Desku do 

lepidla osazujeme do 3 minut. Poté se po desce projdeme, aby se lepidlo rozprostřelo v ploše. 

Procházíme se každých 7 minut. Po 30 minutách dojde k pevnému přilepení desek. Desky 

nesmí být vystaveny dlouhodobému působení UV záření. Po montáži překrýváme ochrannou 

vrstvou textilie FILTEK. Zde bude textilie sloužit spíše jako vrstva separační, oddělující 

vrstvu PVC folie vůči EPS. [22] 

Dalším krokem bude montáž poplastovaných profilů. V první řadě se provede 

instalace všech koutových profilů. Profily se pokládají s dilatační mezerou šířky 3-5 mm. 

Profily kotvíme natloukacími hmoždinkami s hřebem průměru 6mm. Vzdálenost hmoždinek 

je 16 cm. Závětrné lišty kotvíme ve dvou řadách. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.13.: Detail poplastovaných lišt v rohu a v koutu [24] 

Nyní máme střechu připravenou pro samotnou pokládku hydroizolační PVC fólie 

DEKPLAN 77. Povrch s potiskem a identifikací folie natočíme do exteriéru. Pruhy fólii 

klademe na vazbu, posun čelních spojů bude min. 200 mm. Fólie se spojují ručním 
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horkovzdušným přístrojem LEISTER TRIAC a svařovacím automatem LEISTER VARIMAT 

pro svary v ploše. Svařování spočívá v nahřátí povrchu fólie do plastického stavu a následném 

stlačení válečkem. V ploše používáme svařovací automat s teplotou horkého vzduchu cca 

520O. Teplotu přístroje nastavujeme vždy podle zkoušky svaření vzorků fólie. Vysoká teplota 

vede ke spálení fólie a příliš nízká teplota nezaručí vodotěsný a mechanicky pevný spoj. 

Svařované plochy musí být suché a čisté. Položené fólie se nejprve lehce bodově svaří tak, 

aby je bylo možno rozpojit. Izolace se pokládá s přesahy 80 mm, kdy 50 mm je požadovaný 

podélný přesah a 30 mm je svár. Po kontrole správného vyrovnání a napnutí fólie provádíme 

průběžný spojitý vodotěsný svar. Na automatu nastavíme teplotu a rychlost pojezdu. Trysku 

nasuneme mezi spojované fólie a automat pouze vedeme. Místa křížení spojů svařujeme 

ručním přístrojem a důkladně zaválečkujeme T spoje hranou pryžového válečku. Hydroizolaci 

z plochy při přechodu na svislou konstrukci upevníme na koutovou lištu. [24] 

  

Obrázek č.14.: Nákres svařování PVC fólie ručním přístrojem LEISTER TRIAC [24] 

Usazeniny, které se tvoří na tryskách během svařování, odstraňujeme mosazným 

kartáčem. Po okrajích střechy, v místě výrazných zlomů a v místě všech prostupů se fólie 

kotví k podkladu pomocí spojovacích profilů. Na svislé části atiky, u výtahové šachty a 

v místech prostupů musí být izolace vytažena minimálně 150 mm nad stabilizační vrstvu.    

Při kotvení fólie na plechové profily je nutné v první řadě rozehřát profil a následně fólii.  

V případě opracování koutů a rohů dojde k tomu, že budeme mít nad sebou minimálně 

3 vrstvy fólie. A to přířez jdoucí z plochy, přířez ze svislé části atiky (výtahové šachty) a 

finální zesilovací prvky hydroizolace – vnější a vnitřní rohy. Při natavování detailů vždy 

používáme ruční přístroj LEISTER TRIAC. 
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Obrázek č.15.: Detaily opracování PVC fólie v rohu a koutu [24] 

Při opracovávání kruhových otvorů v izolaci je nutné fólii z plochy co nejtěsněji 

přiblížit k prostupu. Svislá část prostupu se obalí do výšky 150 mm nad stabilizační vrstvu a 

svaří se svislým svarem. Připravíme si manžetu z nevyztužené fólie. Do manžety vyřízneme 

otvor velikosti 2/3 izolovaného prostupu. Manžetu nahřejeme z vnější části a navlékneme na 

prostup. Po vychladnutí manžeta prostup obejme. Manžetu přivaříme k izolaci v ploše i k 

svislé izolaci na prostupu. Svislou izolaci na prostupu můžeme svařit s PVC trubkou přímo. 

Fólii u prostupu pod manžetou musíme ukotvit minimálně 3 kotvami, i když se jedná o fólii 

zatíženou stabilizační vrstvou. [24] 

Obrázek č.16.: Detaily opracování PVC fólie u kruhových prostupů [24] 

Po ošetření všech detailů přejdeme na pokládku separační vrstvy - textilie FILTEK 

500 g/m2. Textilii pokládáme volně, v celé ploše pojistné hydroizolace, s přesahy 100-150 

mm. Postačí přesahy i 50 mm. Vrstvu spojujeme bodově, horkovzdušným přístrojem. Zde je 

nutné použít textilii s vyšší gramáží z důvodu rozvozu stabilizační vrstvy po fólii. [22] 

 Poslední vrstvou je stabilizační prané kamenivo frakce 16 -32. Pomocí montážní 

plošiny jej v nádobách vyvezeme na střechu. Po střeše provádíme rozvoz kolečkem. Dbáme 

na to, abychom vrstvy střechy neporušily, zvláště vrstvu PVC fólie. [22] 
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b) Chronologický sled a popis pracovních operací udávající jednoznačný 
postup práce 

1. Očištění povrchu 

2. Aplikace penetrační emulze 

3. Pokládka asfaltových pásů v ploše 

4. Ošetření koutů, rohů, střešních vpustí a prostupů 

5. Pokládka ochranné vrstvy textilie FILTEK 300 

6. Pokládka tepelné izolace 

7. Pokládka separační textilie FILTEK 300 

8. Montáž poplastovaných profilů a lišt 

9. Pokládka PVC – P fólie v ploše 

10.  Ošetření koutů, rohů, střešních vpustí a prostupů PVC- P fólií 

11. Pokládka separační textilie FILTEK 500 

12. Násyp praného kameniva frakce 16-32 

 

2.1.8. Jakost a kontrola kvality 

V průběhu provádění zastřešení bude dbát na kontrolu kvality mistr izolatérské firmy. 

V případě zkoušek bude přítomen stavbyvedoucí generálního dodavatele objektu. O 

zkouškách bude proveden zápis do stavebního deníku. Zaznamenáno bude: popis konstrukce 

zkoušky, o jakou zkoušku se jednalo, kdy zkouška proběhla, za jakých podmínek, kdo byl při 

ní přítomen a s jakým výsledkem.   

Stavbyvedoucí generálního dodavatele bude provádět kontrolu před pokládkou každé další 

vrstvy. Bez této kontroly se nesmí v pracích pokračovat. O těchto dílčích kontrolách bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  

Práce proběhnou v souladu s tímto technologickým postupem. Použité materiály jsou 

předepsané projektovou dokumentací. Výměna není možná. Při převzetí díla budou 

stavbyvedoucímu předány veškeré certifikáty použitých materiálů. 
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2.1.9. Ochrana životního prostředí 

V průběhu stavby dojde ke zvýšenému vlivu na životní prostředí a to z hlediska prašnosti, 

hluku, vibrací a množství produkovaných stavebních odpadů. Tato odpady budou likvidovány 

v průběhu stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů [13]. Především se bude dbát na třídění nebezpečného odpadu od chemikálií (nátěry, 

malby, penetrace), a bude zabezpečen jeho odvoz pro následnou recyklaci. Stavební suť bude 

ukládána na řízení skládce. Při provozu objektu bude vznikat běžný komunální odpad.  

Při výstavbě objektu se předpokládá vznik následujících odpadů zatříděných dle zákona 

č.185/2001 Zákon o odpadech [13] a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 381/2001 

[14]: 

 

Kód druhu odpadu název druhu odpadu 

      15   Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny 

filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčen 

15 01  obaly, včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu 

18                          Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené zeminy      

                         z kontaminovaných míst 

17 01  beton, cihly, tašky a keramika 

17 02  dřevo, sklo a plasty 

17 05  zemina, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst,  

kamení a vytěžená hlušina 

17 09  jiné stavební a demoliční odpady 

 

 

 
 
 

Co se týče hluku a vibrací, budou práce prováděny v době od 7.00 do 17.00 hodin, 

s obědovou přestávkou mezi 11.00-12.00 hodinou. Prašnost bude omezována kropením. 
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2.1.10. BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude probíhat podle platných zákonů a nařízení 

vlády, zvláště podle: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [5], 

• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP [7], 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [8], 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [9], 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí [10] 

Stavbyvedoucí generálního dodavatele proškolí pracovníky izolatérské firmy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, včetně jejich mistra, před samotným zahájením prací 

na střeše. O proškolení bude proveden záznam ve stavebním deníku. Pracovníci školení 

potvrdí svým podpisem. 

Soupis ochranných pomůcek: 

• pracovní oděv a obuv 

• ochranné brýle a rukavice 
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2.2.Variantní řešení 2. – plochá střecha s pěším provozem 

2.2.1. Obecné informace 

Jedná se o technologický postup prací pro plochou střechu administrativní budovy. 

Plochá střecha je s pěším provozem, s hlavní vodotěsnící vrstvou opět z fólie z měkčeného 

PVC.  Hlavní izolační souvrství jednoplášťové střechy je obdobné, jako v případě 1. – plochá 

střecha bez provozu. Jedná se tentýž objekt půdorysu ve tvaru L, maximálních rozměrů cca 28 

x 28 m. Plný L půdorys zaujímají podlaží 1pp -2np. Třetí podlaží vybíhá jako obdélníkový 

půdorys rozměrů cca 22,3 x 22 m. Nosná konstrukce objektu je navrhnuta jako 

prefabrikovaný železobetonový skelet s průvlaky, konstrukce stropů je tvořena 

z prefabrikovaných panelů, tloušťky 200 mm. Objekt má částečně zapuštěný suterén a 3 

nadzemní podlaží. Hlavní střecha se nachází nad 3NP a má rozlohu cca 440 m2. Plochá 

střecha ve 2NP zaujímá cca 160 m2. Vstup do administrativní části je ze severozápadní části 

objektu, kde je umístěn rovněž vjezd do suterénu – parkoviště. Další vstupy do objektu jsou 

ze severovýchodní části, jedná se převážně o vstupy do komerčních prostor, do kavárny a 

prodejny.  

2.2.2. Materiály 
a) Použité materiály 

HLAVNÍ: 

Shodné materiály popsané v kapitole 2.1.2. - plochá střecha bez provozu: 

Penetrační emulze DEKPRIMER 

Parotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

INSTA-STIK lepidlo  

Separační fólie FILTEK 300 a FILTEK 500  

Hydroizolační fólie DEKPLAN 77, tloušťky 1,5mm 

Odlišné použité materiály: 

Pěnový polystyren STYROTRADE  EPS 150 S Stabil, tl. 100 mm, 60 mm a 20 mm 

Jedná se o tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu, určené pro 

ploché střechy s provozem. Desky jsou kladeny ve více vrstvách. Desky jsou rozměru 1000 x 

500 mm. Jejich plošná hmotnost se pohybuje mezi 18-23 kg/m3. 

Skladba je doplněna spádovými klíny EPS 150 S. Klíny nám slouží k vytvoření 

dodatečného spádu plochých střech. Klín má počáteční tloušťku 40mm, konečnou tloušťku 60 

mm a průměrnou tloušťku 50 mm. Balení obsahuje 2 m3. Desky jsou rozměru 1000 x 1000 

mm. Součinitel tepelné vodivosti λ= 0,035 W/m.K (platí pro desky i klíny). [29] 
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Betonová dlažba na stavitelných terčích 

Bude použita dlažba BEST - PLATEN STANDARD, rozměrů 500 mm x 500 mm, 

výšky 50 mm v přírodní barvě. Jedná se o betonovou vibrolisovanou dlažbu používanou 

v exteriérech. [31] 

 Dlažba bude ustavena na výškově stavitelných podložkách Padestal. Jedná se o řadu 

výškově stavitelných, jednoduchých a bezpečných podpěr, které se přizpůsobí každému typu 

podlahy. Výhoda těchto podložek je ve snadné instalaci, kdy je po prvním přibližném 

uspořádání podložek celkový povrch dlažby dokončen s milimetrovou přesností pomocí 

regulačního klíče, aniž by bylo nutné rozebírat celou dlažbu. [30] 

 

 

Obrázek č.17.: Stavitelný terč Padestal [30] 

 

DOPLŇKOVÉ - popsané v kapitole 2.1.2. - plochá střecha bez provozu 

Spojovací plechy a pomocné profily VIPLANYL 

Kotevní profilů ze spojovacího plechu 

Vnější a vnitřní rohy 

Větrací komínky a střešní vpusti 

Nástavce pro větrací komínky a střešní vpusti 

 

 

 



 Diplomová práce 
____________________________________________________________________________________________________ 

60 

 

b) Dodávka materiálu 

Dodavatel plochých střech si zajistí materiál sám. Materiál bude v souladu 

s projektovou dokumentací. Dodavatel bude zejména kontrolovat: množství dodaného zboží, 

jeho možné poškození při přepravě, dodací listy.  

Obsah dodacího listu: název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora, název a sídlo 

odběratele, místo určení dodávky, předmět dodávky a jakostní třída, hmotnost dodávky, počet 

rolí, palet. 

c) Podmínky pro skladování materiálu 

Dodavateli plochých střech bude vymezen prostor pro uskladnění části materiálu. Bude 

mu k dispozici 1ks kontejneru na drobný materiál. Většina materiálu bude na stavbu dodávána 

postupně, podle spotřeby. 

• Zásady pro skladování: 

Skladování a doprava jsou popsány v kapitole 2.1.2.c). Jiné materiály budou skladovány 

následovně: 

Velkoformátová dlažba: 

Dlažba bude skladována na originál dodaných paletách, na otevřené skládce paletového 

materiálu. Na sobě budou uloženy maximálně 2 palety. 

Stavitelné terče: 

Terče budou uskladněny v uzamykatelném skladu. 

• Vodorovná doprava:  

Doprava na staveniště vede po stávající příjezdové komunikaci k objektu z ulice Na 

Libovínek. Zaváženo bude klasickou kamionovou dopravou, např. VOLVO  FH 12 

s přívěsem. Vyložení bude zajištěno paletovacím vozíkem o nosnosti 2200kg. Na střeše 

dopravujeme materiál kolečkem, nebo nosíme ručně. V případě velkoformátové dlažby, jej 

z montážní plošiny přepravujeme ručně. Plošinu stavíme k objektu tak, abychom byli co 

nejblíže k montážnímu místu dlažby. Kontejnery pro stavební odpad jsou ze staveniště 

průběžně odváženy nákladním automobilem IVECO.  

• Svislá doprava:  

Je prováděna stavebním výtahem, popř. montážní plošinou. Svislou dopravu 

velkoformátové dlažby bude zajišťovat montážní plošina, kdy dlažbu dopravíme paletovacím 

vozíkem. 
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d) Spotřeby materiálu 

Penetrační nátěr DEKPRIMER   600 m2 8 balení/25kg 

Parotěsná vrstva GLASTEK 40 SM 600 m2 20 rolí - 4 palety 

Tepelná izolace STYROTRADE EPS 150 S Stabil tl.100 mm 1200 ks 200 balení 

Tepelná izolace STYROTRADE EPS 150 S Stabil tl.60 mm 1600 ks 160 balení 

Tepelná izolace STYROTRADE EPS 150 S Stabil tl. 20mm 780 ks 26 balení 

Spádové klíny STYROTRADE EPS 150 S Stabil 40/60 120m3 60 balení 

INSTA-STIK lepidlo 600m2 9 nádob 

Separační fólie FILTEK 300 1200m2 12 balení (rolí) 

Separační fólie FILTEK 500 600m2 6 balení (rolí) 

Hydroizolační fólie DEKPLAN 77   660m2 28 rolí 

Vnitřní roh  9 ks 

Vnější roh  5 ks 

Základová deska TOPWET TWOT  3ks 

Větrací komínky DEKPLAN DN 100  3ks 

Nástavec TOPWET  8ks 

Střešní vpusť GULLYDEK DN 100  8 ks 

Spojovací plechy a pomocné profily VIPLANYL   

- Koutová lišta vnitřní 206 mb 103 ks 

- Koutová lišta vnější 146 mb 73 ks 

- Závětrná lišta 140 mb 70 ks 

- Ukončující profilová lišta 30 mb 15 ks 

Kotevní prvky – hmoždinky natloukací, průměr 6 mm  45 balení/ 100 ks 

Betonová dlažba 2408 ks 43 palet 

Výškově stavitelné podložky NEW MAXI  2500 ks 

Tabulka č.5.: Spotřeba materiálů – plochá střecha s pěším provozem 
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2.2.3. Pracovní podmínky 
 

a) Příprava pracoviště 

Izolatérské firmě bude k dispozici montážní plošina stavby. Dále budou mít 

k dispozici jednu stavební buňku jako personální zázemí a jeden kontejner pro skladování 

materiálu. Na střechu jim bude přivedena prodlužovačka elektrické energie. Veškeré potřebné 

stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a materiál si zařizuje montážní firma sama.  

b) Požadované povětrnostní podmínky 

Ideální teploty pro provádění hydroizolací jsou v rozmezí +5°C a +20°C ve stínu.      

Při dešti či sněžení budou izolatérské práce přerušeny. Důvodem je především bezpečnost 

pracovníků s ohledem na potenciální úraz elektrickým proudem nebo zničení zařízení. [23,24] 

c) Požadavky na předcházející činnost 

Podklad pro pojistnou hydroizolaci z asfaltových pásů musí být soudržný a zbaven 

všech nečistot a výčnělků. Rovinatost měříme na 2 m lati a odchylka nemá být větší než 5 

mm. Atika musí být omítnutá. Před položením asfaltových pásů aplikujeme penetrační nátěr. 

U hydroizolace z asfaltových pásů kontrolujeme, zda nedošlo k jejímu poškození jinými 

stavebními procesy. Například pojezdem mechanizace, skladováním materiálů nebo pohybem 

osob v nevhodné obuvi. Dále kontrolujeme spojitost asfaltové hydroizolace, kvalitu spojů a 

provedených detailů. V případě separační textilie dbáme na to, aby před pokládkou 

polystyrenových desek nebylo vynecháno žádné místo. U pokládky tepelné izolace se 

zaměřujeme na spádovost desek, potřebnou tloušťku a na pokládku izolace ve více vrstvách 

bez vytvoření křížových spojů. Izolační desky lepíme mezi sebou. Před položením PVC fólie 

zkontrolujeme provedení separační vrstvy. U PVC fólie se zaměříme na těsnost všech spojů a 

opracování detailů. [22, 23, 24] 

d) Požadavky na práci v zimním období 

Při práci v zimním období je nutné zajistit opatření, která provádění izolačních prací 

umožní. Například mobilní temperovaný stan. Již při teplotách pod 0o C je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti, zvláště při pohybu po hydroizolaci. Při teplotách pod +5oC je nutné materiál 

skladovat v temperovaných skladech o teplotě +15oC. U fólie s nižší povrchovou teplotou než 

je 5oC, hrozí její zvlnění. Izolatérské práce je nutné přerušit při dešti nebo sněžení. Povrch 

fólií ve spoji musí být při svařování suchý. [23, 24] 
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2.2.4. Personální obsazení 

Složení pracovní čety, počty pracovníků 

Izolaci veškerých plochých střech v objektu administrativní budovy bude provádět 

specializovaná izolatérská firma. Odpovědnost za věci technické a oblast zásobování bude mít 

na starosti mistr izolatérské firmy. Ten bude zásobovat své pracovníky materiálem, bude se 

účastnit kontrolních dnů a bude neprodleně informovat hlavního stavbyvedoucího v případě 

jakýchkoliv problémů nebo nesrovnalostí. 

Při samotném výběru izolatérské firmy bude dbáno na kvalitní reference a doporučení. 

Při montážních pracích se na střeše bude pohybovat 6 osob. Mistr, dva zkušení svářeči a tři 

pomocní pracovníci. 

Mistr izolatérské firmy (zásobující) 1x 
Pracovníci pro montáž penetrace a asfaltových pásů 5x 
Pracovníci na pokládku textilie 5x 
Pracovníci pro pokládku tepelné izolace 5x 
Pracovníci na pokládku textilie 5x 
Pracovníci pro montáž PVC fólie 3x 
Pracovníci na pokládku textilie 5x 
Pracovníci pro pokládku kameniva 5x 

Tabulka č.6.: Výpis pracovníků – plochá střecha s pěším provozem 

 Pracovníci budou řádně poučeni o předpisech BOZP, budou používat předepsané 

ochranné prostředky a pomůcky. Jako vyškolení pracovníci pro provádění plochých střech, 

hydroizolací a pokládky PVC fólií budou dodržovat technologické a pracovní postupy 

udávané výrobcem. 

2.2.5. Převzetí pracoviště 

Izolatérská firma převezme povrch, který nebude výrazně hrubý, s ostrými hranami a 

výstupky. Před pokládkou hydroizolace musí být zbavený všech volných nečistot (kamínky 

apod.). Bude omítnuta atika a dokončeno vnější zateplení objektu. Atika bude provizorně 

překryta plachtou. Hlavní stavbyvedoucí předá střechu izolatérské firmě, konkrétně mistrovi 

izolatérské firmy a zapíše protokol o předání do stavebního deníku. 

2.2.6. Stroje a pomůcky 

Potřebné stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a pomůcky 

Budou použity shodné stroje a pomůcky jako v kapitole 2.1.6. - plochá střecha bez provozu. 
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2.2.7. Pracovní postup 
 

a) Popis technologického postupu 

Technologický postup prací se neliší od postupu při provádění ploché střechy bez 

provozu. Změna nastává po položení hydroizolační PVC fólie DEKPLAN 77, kdy nebudeme 

střechu zatěžovat kamenivem, ale velkoformátovou dlažbou na stavitelných terčích. Než 

začneme s pokládkou dlažby, položíme na PVC fólii ochranou textílii FILTEK 500. 

Pokládku dlažby provádíme od rohu atiky - od nejvyššího místa položení dlažby. 

V místě atiky si vytvoříme vodorovnou rovinu. U takto rozsáhlé plochy střechy je vhodné 

použití rotačního laseru. Pokud nemáme laser k dispozici, použijeme k vytvoření roviny 

provázek s vodováhou. Ustavíme první čtyři stavitelné podložky. Horní hlavy podložek jsou 

opatřeny dilatačními křidélky, která se dají snadno odlomit, v případě použití podél stěny 

nebo v rohu. Stavitelné terče podkládáme podložkami, abychom měli dlažbu ve vodorovné 

rovině. [30] 

 

 

 

 

Obrázek č.18.: Pokládka dlažby na stavitelné terče [30] 

Konečnou rektifikaci terčů provádíme pomocí regulačního klíče, který umožňuje 

regulovat výšku na hotové pokládce dlažby. 

 

Obrázek č.19.: Finální rektifikace dlažby na stavitelných terčích regulačním klíčem [30] 
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Malá spára mezi dlaždicemi umožňuje rychlý odtok vody. V případě zanešení střešní 

vpusti nečistotami, můžeme jednoduše dlaždici nad vpusti vyjmout a nečistoty odstranit. [30] 

 

Obrázek č.20.: Vyjmutí dlaždice za účelem vyčištění střešní vpusti [30] 

 

 

 

b) Chronologický sled a popis pracovních operací udávající jednoznačný postup 
práce 

1. Očištění povrchu 

2. Aplikace penetrační emulze 

3. Pokládka asfaltových pásů v ploše 

4. Ošetření koutů, rohů, střešních vpustí a prostupů 

5. Pokládka ochranné vrstvy textilie FILTEK 300 

6. Pokládka tepelné izolace 

7. Pokládka separační textilie FILTEK 300 

8. Montáž poplastovaných profilů a lišt 

9. Pokládka PVC – P fólie v ploše 

10.  Ošetření koutů, rohů, střešních vpustí a prostupů PVC- P fólií 

11. Pokládka separační textilie FILTEK 500 

12. Pokládka velkoformátové dlažby na stavitelné terče 
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2.2.8. Jakost a kontrola kvality 

V průběhu provádění zastřešení bude dbát na kontrolu kvality mistr izolatérské firmy. 

V případě zkoušek bude přítomen stavbyvedoucí generálního dodavatele objektu. O 

zkouškách bude proveden zápis do stavebního deníku. Zaznamenáno bude: popis konstrukce 

zkoušky, o jakou zkoušku se jednalo, kdy zkouška proběhla, za jakých podmínek, kdo byl při 

ní přítomen a s jakým výsledkem.   

Stavbyvedoucí generálního dodavatele bude provádět kontrolu před pokládkou každé další 

vrstvy. Bez této kontroly se nesmí v pracích pokračovat. O těchto dílčích kontrolách bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  

Práce proběhnou v souladu s tímto technologickým postupem. Použité materiály jsou 

předepsané projektovou dokumentací. Výměna není možná. Při převzetí díla budou 

stavbyvedoucímu předány veškeré certifikáty použitých materiálů. 

2.2.9. Ochrana životního prostředí 

V průběhu stavby dojde ke zvýšenému vlivu na životní prostředí a to z hlediska prašnosti, 

hluku, vibrací a množství produkovaných stavebních odpadů. Tato odpady budou likvidovány 

v průběhu stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů. Stavební suť bude ukládána na řízení skládce.  

Co se týče hluku a vibrací, budou práce prováděny v době od 7.00 do 17.00 hodin, 

s obědovou přestávkou mezi 11.00-12.00 hodinou. Prašnost bude omezována kropením. 

(Blíže bylo specifikováno v kapitole 2.1.9.) 

 
2.2.10. BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude probíhat podle platných zákonů a nařízení 

vlády, zvláště podle, (blíže bylo specifikováno v kapitole 2.1.10.): 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [5], 

• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP [7], 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [8], 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [9], 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí [10] 
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2.3.Variantní řešení 3. – vegetační střecha 

2.3.1. Obecné informace 

Jedná se o technologický postup prací pro plochou střechu administrativní budovy. 

Plochá střecha je vegetační, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC.  Hlavní 

izolační souvrství jednoplášťové střechy je obdobné, jako v případě 1. – plochá střecha bez 

provozu. Jedná se tentýž objekt půdorysu ve tvaru L, maximálních rozměrů cca 28 x 28 m. 

Plný L půdorys zaujímají podlaží 1pp -2np. Třetí podlaží vybíhá jako obdélníkový půdorys 

rozměrů cca 22,3 x 22 m. Nosná konstrukce objektu je navrhnuta jako prefabrikovaný 

železobetonový skelet s průvlaky, konstrukce stropů je tvořena z prefabrikovaných panelů, 

tloušťky 200 mm. Objekt má částečně zapuštěný suterén a 3 nadzemní podlaží. Hlavní vstup 

do administrativní části je ze severozápadní části objektu, kde je umístěn rovněž vjezd do 

suterénu – parkoviště. Další vstupy do objektu jsou ze severovýchodní části, jedná se 

převážně o vstupy do komerčních prostor, do kavárny a prodejny.  

2.3.2. Materiály 
a) Použité materiály 

HLAVNÍ: 

Shodné materiály popsané v kapitole 2.1.2. - plochá střecha bez provozu: 

Penetrační emulze DEKPRIMER 

Parotěsná vrstva GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  

INSTA-STIK lepidlo  

Separační fólie FILTEK 300 a FILTEK 200  

Hydroizolační fólie DEKPLAN 77, tloušťky 1,5mm 

 

Odlišné použité materiály: 

Pěnový polystyren STYROTRADE  EPS 150 S Stabil, tl. 100 mm, 60 mm a 20 mm 

Jedná se o tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu, určené pro 

ploché střechy s provozem. Desky jsou kladeny ve více vrstvách. Desky jsou rozměru 1000 x 

500 mm. Jejich plošná hmotnost se pohybuje mezi 18-23 kg/m3. 

Skladba je doplněna spádovými klíny EPS 150 S. Klíny nám slouží k vytvoření 

dodatečného spádu plochých střech. Klín má počáteční tloušťku 40mm, konečnou tloušťku 60 

mm a průměrnou tloušťku 50 mm. Balení obsahuje 2 m3. Desky jsou rozměru 1000 x 1000 

mm. Součinitel tepelné vodivosti λ= 0,035 W/m.K (platí pro desky i klíny). [29] 
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DEKDREN T20 GARDEN 

Profilovaná fólie s nopy výšky 20 mm, vyrobená z HDPE, pro použití ve střechách. 

V našem případě složí k akumulaci vody pro substrát vegetační střechy a proudění vzduchu 

nad hydroizolační fólií. Je dodávána v rolích délky 20 m, šířky 1,9 m. Plošná hmotnost je 

1000 g/m2. Pruhy fólie se spojují přesahem dvou řad nopů. Použitelnost fólie je od – 20 oC do 

+ 80 oC. [28] 

DEK RNSO 80 

 Substrát pro suchomilné rostliny, nenáročné na živiny, použití v tloušťce vrstvy  

60 – 200 mm. Substrát je základem pro růst rostlin, je zásobárnou vody a živin nezbytných 

pro vegetaci. Objemová hmotnost je 630 kg/m3 a 850 kg/m3 v plně nasyceném stavu. Je balen 

v pytlích po 2m3. [28] 

Těžené kamenivo frakce 16-32 

Tato vrstva slouží k oddělení atiky nebo střešní vpusti od vegetačního substrátu. 

Dodává se v pytlích o hmotnosti 1 tuna (popřípadě 300 kg, 700kg nebo 1500kg). 

DEK lišta do vegetačních střech 

 Jedná se lištu ohraničující dvě vrstvy střechy. V našem případě vrstvu substrátu a 

vrstvu těženého kameniva. Lišta se stabilizuje přitížením vrstvami. Lišta je hliníková, délky 2 

metry, šířky 120 mm a výšky 130 mm. [28] 

DOPLŇKOVÉ - popsané v kapitole 2.1.2. - plochá střecha bez provozu 

Spojovací plechy a pomocné profily VIPLANYL 

Kotevní profilů ze spojovacího plechu 

Vnější a vnitřní rohy 

Větrací komínky a střešní vpusti 

Nástavce pro větrací komínky a střešní vpusti 

 

 

 

b) Dodávka materiálu 

Dodavatel plochých střech si zajistí materiál sám. Materiál bude v souladu 

s projektovou dokumentací. Dodavatel bude materiál zajišťovat dle předepsaného 

harmonogramu.  
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c) Podmínky pro skladování materiálu 

Dodavateli plochých střech bude vymezen prostor pro uskladnění části materiálu. Bude 

mu k dispozici 1ks kontejneru na drobný materiál. Většina materiálu bude na stavbu dodávána 

postupně, podle spotřeby a harmonogramu. 

• Zásady pro skladování: 

Skladování a doprava jsou popsány v kapitole 2.1.2.c).  

Jiné materiály budou skladovány následovně: 

 

DEKDREN T20 GARDEN: 

Bude skladována v rolích, na suchém místě. Fólii skladujeme v originálních obalech a 

chráníme před sluncem a účinky UV záření. Doba skladování v originálních obalech je 

maximálně tři měsíce. 

 

DEK RNSO 80: 

Substrát dovážíme na stavbu pytlovaný a pokud možno jej uchováváme v suchu. Snažíme se 

jej dovážet k okamžitému umístění na střechu.  

 

• Vodorovná doprava:  

Doprava na staveniště vede po stávající příjezdové komunikaci k objektu z ulice Na 

Libovínek. Zaváženo bude klasickou kamionovou dopravou, např. VOLVO FH 12 

s přívěsem. Vyložení bude zajištěno paletovacím vozíkem o nosnosti 2200kg. Na střeše 

dopravujeme materiál kolečkem, nebo nosíme ručně. V případě substrátu, jej z montážní 

plošiny dopravujeme kolečkem. Taktéž stavební kamenivo. Plošinu stavíme k objektu tak, 

abychom byli co nejblíže k místu násypu substrátu.  

• Svislá doprava:  

Je prováděna stavebním výtahem, popř. montážní plošinou. Svislou dopravu substrátu a 

stavebního kameniva bude zajišťovat montážní plošina, kde dlažbu dopravíme paletovacím 

vozíkem. 
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d) Spotřeby materiálu 

Penetrační nátěr DEKPRIMER   600 m2 8 balení/25kg 

Parotěsná vrstva GLASTEK 40 SM 600 m2 20 rolí - 4 palety 

Tepelná izolace STYROTRADE EPS 150 S Stabil tl.100 mm 1200 ks 200 balení 

Tepelná izolace STYROTRADE EPS 150 S Stabil tl.60 mm 1600 ks 160 balení 

Tepelná izolace STYROTRADE EPS 150 S Stabil tl. 20mm 780 ks 26 balení 

Spádové klíny STYROTRADE EPS 150 S Stabil 40/60 120m3 60 balení 

INSTA-STIK lepidlo 600m2 9 nádob 

Separační fólie FILTEK 300 1200m2 12 balení (rolí) 

Separační fólie FILTEK 200 600m2 6 balení (rolí) 

Hydroizolační fólie DEKPLAN 77   660m2 28 rolí 

Vnitřní roh  9 ks 

Vnější roh  5 ks 

Základová deska TOPWET TWOT  3ks 

Větrací komínky DEKPLAN DN 100  3ks 

Nástavec TOPWET  8ks 

Střešní vpusť GULLYDEK DN 100  8 ks 

Spojovací plechy a pomocné profily VIPLANYL   

- Koutová lišta vnitřní 206 mb 103 ks 

- Koutová lišta vnější 146 mb 73 ks 

- Závětrná lišta 140 mb 70 ks 

- Ukončující profilová lišta 30 mb 15 ks 

Kotevní prvky – hmoždinky natloukací, průměr 6 mm  45 balení/ 100 ks 

DEKDREN T20 GARDEN  17 rolí 

DEK RNSO 80 90m3 45 pytlů 

DEK lišta 216 mb 108 ks 

Kamenivo frakce 16 -32  10m3 10 m3 

Tabulka č.7.: Spotřeba materiálů – plochá střecha vegetační 
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2.3.3. Pracovní podmínky 
 

a) Příprava pracoviště 

Izolatérské firmě bude k dispozici montážní plošina stavby. Dále budou mít 

k dispozici jednu stavební buňku jako personální zázemí a jeden kontejner pro skladování 

materiálu. Na střechu jim bude přivedena prodlužovačka elektrické energie. Veškeré potřebné 

stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a materiál si zařizuje montážní firma sama.  

b) Požadované povětrnostní podmínky 

Ideální teploty pro provádění hydroizolací jsou v rozmezí +5°C a +20°C ve stínu.      

Při dešti či sněžení budou izolatérské práce přerušeny. Důvodem je především bezpečnost 

pracovníků s ohledem na potenciální úraz elektrickým proudem nebo zničení zařízení. [23,24] 

c) Požadavky na předcházející činnost 

Podklad pro pojistnou hydroizolaci z asfaltových pásů musí být soudržný a zbaven 

všech nečistot a výčnělků. Rovinatost měříme na 2 m lati a odchylka nemá být větší než 5 

mm. Atika musí být omítnutá. Před položením asfaltových pásů aplikujeme penetrační nátěr. 

U hydroizolace z asfaltových pásů kontrolujeme, zda nedošlo k jejímu poškození jinými 

stavebními procesy. Například pojezdem mechanizace, skladováním materiálů nebo pohybem 

osob v nevhodné obuvi. Dále kontrolujeme spojitost asfaltové hydroizolace, kvalitu spojů a 

provedených detailů. V případě separační textilie dbáme na to, aby před pokládkou 

polystyrenových desek nebylo vynecháno žádné místo. U pokládky tepelné izolace se 

zaměřujeme na spádovost desek, potřebnou tloušťku a na pokládku izolace ve více vrstvách 

bez vytvoření křížových spojů. Izolační desky lepíme mezi sebou. Před položením PVC fólie 

zkontrolujeme provedení separační vrstvy. U PVC fólie se zaměříme na těsnost všech spojů a 

opracování detailů. [22,23,24] 

d) Požadavky na práci v zimním období 

Při práci v zimním období je nutné zajistit opatření, která provádění izolačních prací 

umožní. Například mobilní temperovaný stan. Již při teplotách pod 0o C je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti, zvláště při pohybu po hydroizolaci. Při teplotách pod +5oC je nutné materiál 

skladovat v temperovaných skladech o teplotě +15oC. U fólie s nižší povrchovou teplotou než 

je 5oC, hrozí její zvlnění. Izolatérské práce je nutné přerušit při dešti nebo sněžení. Povrch 

fólií ve spoji musí být při svařování suchý. [23,24] 
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2.3.4. Personální obsazení 

Složení pracovní čety, počty pracovníků 

Izolaci veškerých plochých střech v objektu administrativní budovy bude provádět 

specializovaná izolatérská firma. Odpovědnost za věci technické a oblast zásobování bude mít 

na starosti mistr izolatérské firmy. Ten bude zásobovat své pracovníky materiálem, bude se 

účastnit kontrolních dnů a bude neprodleně informovat hlavního stavbyvedoucího v případě 

jakýchkoliv problémů nebo nesrovnalostí. 

Při samotném výběru izolatérské firmy bude dbáno na kvalitní reference a doporučení. 

Při montážních pracích se na střeše bude pohybovat 6 osob. Mistr, dva zkušení svářeči a tři 

pomocní pracovníci. 

Mistr izolatérské firmy (zásobující) 1x 
Pracovníci pro montáž penetrace a asfaltových pásů 5x 
Pracovníci na pokládku textilie 5x 
Pracovníci pro pokládku tepelné izolace 5x 
Pracovníci na pokládku textilie 5x 
Pracovníci pro montáž PVC fólie 3x 
Pracovníci na pokládku textilie 5x 
Pracovníci pro pokládku kameniva 5x 

Tabulka č.8.: Výpis pracovníků – plochá střecha vegetační 

 Pracovníci budou řádně poučeni o předpisech BOZP, budou používat předepsané 

ochranné prostředky a pomůcky. Jako vyškolení pracovníci pro provádění plochých střech, 

hydroizolací a pokládky PVC fólií budou dodržovat technologické a pracovní postupy 

udávané výrobcem. 

2.3.5. Převzetí pracoviště 

Izolatérská firma převezme povrch, který nebude výrazně hrubý, s ostrými hranami a 

výstupky. Před pokládkou hydroizolace musí být zbavený všech volných nečistot (kamínky 

apod.). Bude omítnuta atika a dokončeno vnější zateplení objektu. Atika bude provizorně 

překryta plachtou. Hlavní stavbyvedoucí předá střechu izolatérské firmě, konkrétně mistrovi 

izolatérské firmy a zapíše protokol o předání do stavebního deníku. 

2.3.6. Stroje a pomůcky 

Potřebné stroje, pracovní pomůcky, ochranné prostředky a pomůcky 

Budou použity shodné stroje a pomůcky jako v kapitole 2.1.6. - plochá střecha bez provozu. 
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2.3.7. Pracovní postup 
 

a) Popis technologického postupu 

Technologický postup prací se neliší od postupu při provádění ploché střechy bez 

provozu. Změna nastává po položení hydroizolační PVC fólie DEKPLAN 77, kdy na ní 

položíme ochranou geotextílii FILTEK 300. Na tuto textílii pokračujeme s pokládkou HDPE 

fólie s nopy. Nopy směřují dolů a pokládku provádíme s překrytím o dva nopy. Nopová fólie 

musí být zakryta další vrstvou okamžitě, nanejvýš do jednoho týdne. [22] 

V našem případě pokračujeme separační textílií FILTEK 200. Textilii pokládáme 

volně, v celé ploše pojistné hydroizolace, s přesahy 100-150 mm. Postačí přesahy i 50 mm. 

Vrstvu spojujeme bodově, horkovzdušným přístrojem. 

 Poté osadíme hliníkové DEK lišty. Lišty nainstalujeme okolo střešních vpustí a okolo 

atiky. Stabilizují se přitížením. Plochu u střešních vpusti a mezi atikou a DEK lištou 

vysypeme praným říčním kamenivem frakce 16-32. [28] 

 

Obrázek č.21.: DEK lišta – separace jednotlivých vrstev [28] 

 

Finální vrstvou vegetační střechy bude rozprostření substrátu DEK RNSO 80 v tl. 100 

mm. Substrát je vhodný pro rostliny nenáročné na živiny. V našem případě bude oset travním 

porostem. [28] 
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b) Chronologický sled a popis pracovních operací udávající jednoznačný postup 
práce 

1. Očištění povrchu 

2. Aplikace penetrační emulze 

3. Pokládka asfaltových pásů v ploše 

4. Ošetření koutů, rohů, střešních vpustí a prostupů 

5. Pokládka ochranné vrstvy textilie FILTEK 300 

6. Pokládka tepelné izolace 

7. Pokládka separační textilie FILTEK 300 

8. Montáž poplastovaných profilů a lišt 

9. Pokládka PVC – P fólie v ploše 

10.  Ošetření koutů, rohů, střešních vpustí a prostupů PVC- P fólií 

11. Pokládka separační textilie FILTEK 300 

12. Pokládka nopové fólie DEKDGEN T20 GARDEN 

13. Pokládka separační textilie FILTEK 200 

14. Oddělení povrchů střechy DEK lištou 

14. Navoz substrátu DET RNSO 80 a kameniva frakce 16-32 

 

2.3.8. Jakost a kontrola kvality 

V průběhu provádění zastřešení bude dbát na kontrolu kvality mistr izolatérské firmy. 

V případě zkoušek bude přítomen stavbyvedoucí generálního dodavatele objektu. O 

zkouškách bude proveden zápis do stavebního deníku. Zaznamenáno bude: popis konstrukce 

zkoušky, o jakou zkoušku se jednalo, kdy zkouška proběhla, za jakých podmínek, kdo byl při 

ní přítomen a s jakým výsledkem.   

Stavbyvedoucí generálního dodavatele bude provádět kontrolu před pokládkou každé další 

vrstvy. Bez této kontroly se nesmí v pracích pokračovat. O těchto dílčích kontrolách bude 

proveden zápis do stavebního deníku.  
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Práce proběhnou v souladu s tímto technologickým postupem. Použité materiály jsou 

předepsané projektovou dokumentací. Výměna není možná. Při převzetí díla budou 

stavbyvedoucímu předány veškeré certifikáty použitých materiálů. 

2.3.9. Ochrana životního prostředí 

V průběhu stavby dojde ke zvýšenému vlivu na životní prostředí a to z hlediska prašnosti, 

hluku, vibrací a množství produkovaných stavebních odpadů. Tato odpady budou likvidovány 

v průběhu stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů [13]. Stavební suť bude ukládána na řízení skládce.  

Co se týče hluku a vibrací, budou práce prováděny v době od 7.00 do 17.00 hodin, 

s obědovou přestávkou mezi 11.00-12.00 hodinou. Prašnost bude omezována kropením. 

(Blíže bylo specifikováno v kapitole 2.1.9.) 

 
2.3.10. BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude probíhat podle platných zákonů a nařízení 

vlády, zvláště podle, (blíže bylo specifikováno v kapitole 2.1.10.): 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [5], 

• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP [7], 

• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [8], 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci [9], 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí [10] 
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3. Vyhodnocení technologické části 

Předmětem mé diplomové práce bylo ekonomické a časové srovnání technologií 

variant střešního pláště administrativní budovy. Jedná se o objekt půdorysu ve tvaru L, 

maximálních rozměrů cca 28 x 28 m. Plný L půdorys zaujímají podlaží 1pp -2np. Třetí 

podlaží vybíhá jako obdélníkový půdorys rozměrů cca 22,3 x 22 m. Nosná konstrukce objektu 

je navržena jako prefabrikovaný železobetonový skelet s průvlaky, konstrukce stropů je 

tvořena z prefabrikovaných panelů, tloušťky 200 mm. Hlavní střecha se nachází nad 3NP a 

má rozlohu cca 440 m2. Plochá střecha ve 2NP zaujímá cca 160 m2. 

Pro účel porovnání byly navrženy tři jednoplášťové ploché střechy s klasickým 

pořadím vrstev, každá s jinou funkcí, ale obdobných skladeb. Jedná se o porovnání ploché 

střechy bez provozu, ploché střechy s pěším provozem a vegetační střechy. Obdobné skladby 

byly zvoleny záměrně, a to z důvodu jasně viditelných rozdílů při odlišných funkcích střechy.   

3.1. Porovnávané varianty jednoplášťových plochých střech 

Porovnávané varianty jednoplášťových plochých střech byly navrženy v těchto 

skladbách: 

VARIANTA 1     VARIANTA 2   VARIANTA 3 

Plochá střecha bez provozu 
Plochá střecha s pěším 

provozem 
Plochá střecha vegetační  

 ŽB PREFABRIKOVÁNÁ 
STROPNÍ KCE 

ŽB PREFABRIKOVÁNÁ 
STROPNÍ KCE  

ŽB PREFABRIKOVÁNÁ 
STROPNÍ KCE  

DEKPRIMER DEKPRIMER DEKPRIMER 
GLASTEK 40 SM GLASTEK 40 SM GLASTEK 40 SM 

FILTEK 300 FILTEK 300 FILTEK 300 
EPS 100 S EPS 150 S EPS 150 S 

FILTEK 300 FILTEK 300 FILTEK 300 
DEKPLAN 77 DEKPLAN 77 DEKPLAN 77 
FILTEK 500 FILTEK 500 FILTEK 300 

Kamenivo frakce 16-32 Betonová dlažba na terčích DEKDREN T20 GARDEN 
    FILTEK 200 

    DEK RNSO 80 
    Tabulka č.9.: Porovnávané varianty jednoplášťových střech 

U varianty č.2 a varianty č.3 bylo nutné použití pěnového polystyrenu s vyšší 

pevností, a to EPS 150 S. Dále je rozdíl v ochranné vrstvě PVC fólie. U vegetační střechy 
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můžeme použít textílii s nižší gramáží - FILTEK 300, jelikož bude PVC fólie chráněná 

dalšími vrstvami.  

 

Skladby střešního pláště včetně tlouštěk jednotlivých vrstev: 

- FINÁLNÍ VRSTVA DLE PROVOZU STŘECHY 

VARIANTA 1 – Kamenivo frakce 16 – 32     100-160  mm 

VARIANTA 2 – Betonová dlažba na stavitelných terčích   100-160  mm 

VARIANTA 3 – DEK RNSO 80 – vegetační substrát   100-160  mm 

 - FILTEK 200 

 - DEKDREN T20 GARDEN              20  mm 

- OCHRANNÁ TEXTÍLIE FILTEK 500 (VARIANTA 3 – FILTEK 300)   

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE DEKPLAN 77             1,5  mm 

- SEPARAČNÍ TEXTÍLIE FILTEK 300 

- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S (VARIANTA 2 a 3 EPS 150 S)  160-360  mm 

- SEPARAČNÍ TEXTÍLIE FILTEK 300 

- PAROZÁBRANA GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL    4  mm 

- PENETRAČNÍ EMULZE DEKPRIMER 

- ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ PANELY           200  mm 

- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED 

 

 

Výškový rozdíl jednotlivých variant skladeb je nepatrný. Mezi plochou střechou bez 

provozu a střechou s pěším provozem nevznikne výškový rozdíl žádný. Liší se pouze 

vegetační střecha a to navýšením skladby o nopovou fólii a vrstvu textilie, což je cca 22 mm. 

Z tohoto důvodu můžeme ponechat výšku atiky ve všech tří případech shodnou.  

 

Pokud bychom ovšem počítali s provozem střechy, ať už vegetační, či střechou s pěším 

provozem, musíme brát v úvahu únosnost konstrukce a instalaci zábradlí okolo všech atik. 
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3.2. Porovnání variant z finančního hlediska  

Pro účel porovnávání z finančního hlediska byly zpracovány položkové rozpočty 

jednotlivých variant pro daný objekt administrativní budovy. Výsledek je patrný z následující 

tabulky a grafu: 

 

  
VARIANTA 1     VARIANTA 2   VARIANTA 3 

  

Plochá střecha bez 
provozu 

Plochá střecha s 
pěším provozem 

Plochá střecha 
vegetační  

Cena střechy bez DPH              1 160 906 Kč               1 644 514 Kč               1 433 592 Kč  

Cena střechy včetně DPH              1 404 696 Kč               1 989 862 Kč               1 734 646 Kč  

Tabulka č10.: Srovnání cen jednotlivých variant 

 

 

 

Graf č.1.:  Srovnání cen jednotlivých variant 

 

Z tohoto zhodnocení vyplývá, že nejekonomičtější variantou pro daný objekt je plochá 

střecha bez provozu. Nejdražší variantou je plochá střecha s pěším provozem. Vysokou 

položkou v této skladbě je samotná betonová dlažba na stavitelných terčích. Při mé ploše 

střechy 600m2, vychází dodávka dlažby a její montáž na cenu cca 600.000,- Kč bez DPH. 
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Následující graf se zabývá porovnáním složení jednotlivých cen. Je z něj patrné, že 

montáž, přesuny hmot, stroje a VRN rostou přímo úměrně dle složitosti skladby střechy. Cena 

materiálu velmi vzrostla u ploché střechy s pěším provozem, kde má vysoký podíl na ceně 

betonová dlažba na stavitelných terčích. 

 

 

Graf č.2.: Složení cen jednotlivých variant střešního pláště 

 

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, pokud bychom počítali s provozem střechy, 

ať už vegetační, či střechou s pěším provozem, musíme brát v úvahu únosnost konstrukce a 

instalaci zábradlí okolo všech atik. Což by mohla být ve variantě č.2 a č.3 nezanedbatelná 

položka. 

3.3. Porovnání variant z časového hlediska 

Pro účel porovnání z hlediska časové náročnosti byly zpracovány limitky profesí a 

harmonogramy jednotlivých variant pro daný objekt administrativní budovy. 

 

  

Plochá střecha bez 
provozu 

Plochá střecha s 
pěším provozem 

Plochá střecha 
vegetační  

Normohodiny (Nh) 1003 1246 1442 

Počet pracovníků 5 5 5 

Pracovní doba (h) 8 8 8 

Celkový počet dní 25 31 36 

Tabulka č.11.: Počet dní k realizaci se shodným počtem pracovníků 
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Při shodném počtu pracovníků a osmi hodinové pracovní době, vychází doba realizace 

takto:   Plochá střecha bez provozu:   25 dní 

  Plochá střecha s pěším provozem:  31 dní 

  Vegetační střecha:   36 dní 

  

Plochá střecha bez 
provozu 

Plochá střecha s 
pěším provozem 

Plochá střecha 
vegetační  

Normohodiny (Nh) 1003 1246 1442 
Počet pracovníků 5 6 6 
Pracovní doba (h) 8 8 8 
Celkový počet dní 25 26 30 

 Tabulka č.12.: Počet dní k realizaci s odlišným počtem pracovníků 

 Při navýšení počtů pracovníků u střechy s pěším provozem a vegetační střechy na 6 

osob, se s dobou realizace dostaneme do 30 pracovních dní. 

 

4. Závěr 

Předmětem mé diplomové práce bylo ekonomické a časové srovnání variant střešního 

pláště. Porovnávala jsem tři varianty ploché střechy – každou s jinou výslednou funkcí. Co se 

týče technologií realizace, byly skladby navrženy záměrně s podobným souvrstvím a 

technologické postupy jsou, až na finální účelovou vrstvu, téměř shodné. Skladby všech tří 

plochých střech byly navrženy jednoduše a účelně. Ke každé skladbě byl vypracován 

technologický postup, položkový rozpočet a harmonogram.  

Po porovnání střech z hlediska finančních nákladů a časové náročnosti vychází nejlépe 

varianta č.1 - plochá střecha bez provozu. Je ale zapotřebí si uvědomit, že takto řešenou 

střechou přicházíme o využitelný prostor.  

Jedním z mých cílů bylo poukázat na to, že jak finanční, tak časový rozdíl realizace těchto 

rozdílných střech není tak znatelný, abychom prosazovali střechy bez provozu.  

 

Domnívám se, že ploché střechy bez provozu by měli mít své místo na okrajích měst, 

v průmyslových zónách. V centrech měst a okrajových částech center, bychom se měli vždy 

snažit o vytvoření využitelné plochy. 
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ID Task Name Duration Start Finish

1 Plochá st echa bez provozu 25 days 20.4.2015 22.5.2015

2 P íprava ZS, p evzetí stavby 0,5 days 20.4.2015 20.4.2015

3 O išt ní st echy nad 3NP 14,5 days 22.4.2015 12.5.2015

4 Aplikace penetra ního nát ru DEKPRIMER 2 days 22.4.2015 23.4.2015

5 H.I. - asfaltové pásy Glastek 40 SM 2 days 24.4.2015 27.4.2015

6 Ošet ení detail , v etn  vtok  a prostup 0,5 days 28.4.2015 28.4.2015

7 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 28.4.2015 28.4.2015

8 T.I. - styrotrade EPS 100 S v etn  klín 3 days 29.4.2015 1.5.2015

9 Položení geotextilie FILTEK 300 1 day 4.5.2015 4.5.2015

10 H.I. fólie DEKPLAN 77 v ploše 2 days 5.5.2015 6.5.2015

11 Montáž profil 1 day 7.5.2015 7.5.2015

12 Ošet ení detail , atika, svody a prostupy 1 day 8.5.2015 8.5.2015

13 Položení geotextilie FILTEK 500 0,5 days 11.5.2015 11.5.2015

14 Násyp t ženého kameniva fr. 16-32 1 day 11.5.2015 12.5.2015

15 St echa nad 2NP 8,5 days 12.5.2015 22.5.2015

16 O išt ní st echy nad 2NP 0,5 days 12.5.2015 12.5.2015

17 Aplikace penetra ního nát ru DEKPRIMER 0,5 days 13.5.2015 13.5.2015

18 H.I. - asfaltové pásy Glastek 40 SM 1 day 13.5.2015 14.5.2015

19 Ošet ení detail , v etn  vtok  a prostup 0,5 days 14.5.2015 14.5.2015

20 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 15.5.2015 15.5.2015

21 T.I. - styrotrade EPS 100 S v etn  klín 1 day 15.5.2015 18.5.2015

22 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 18.5.2015 18.5.2015

23 H.I. fólie DEKPLAN 77 v ploše 1 day 19.5.2015 19.5.2015

24 Montáž profil 1 day 20.5.2015 20.5.2015

25 Ošet ení detail , atika, svody a prostupy 0,5 days 21.5.2015 21.5.2015

26 Položení geotextilie FILTEK 500 0,5 days 21.5.2015 21.5.2015

27 Násyp t ženého kameniva fr. 16-32 1 day 22.5.2015 22.5.2015
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Project: Plochá st echa bez provozu
Date: 22.11.2014



ID Task Name Duration Start Finish

1 Plochá st echa s p ším provozem 26 days 20.4.2015 25.5.2015

2 P íprava ZS, p evzetí stavby 0,5 days 20.4.2015 20.4.2015

3 O išt ní st echy nad 3NP 15,5 days 22.4.2015 13.5.2015

4 Aplikace penetra ního nát ru DEKPRIMER 2 days 22.4.2015 23.4.2015

5 H.I. - asfaltové pásy Glastek 40 SM 2 days 24.4.2015 27.4.2015

6 Ošet ení detail , v etn  vtok  a prostup 0,5 days 28.4.2015 28.4.2015

7 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 28.4.2015 28.4.2015

8 T.I. - styrotrade EPS 150 S v etn  klín 3 days 29.4.2015 1.5.2015

9 Položení geotextilie FILTEK 300 1 day 4.5.2015 4.5.2015

10 H.I. fólie DEKPLAN 77 v ploše 2 days 5.5.2015 6.5.2015

11 Montáž profil 1 day 7.5.2015 7.5.2015

12 Ošet ení detail , atika, svody a prostupy 1 day 8.5.2015 8.5.2015

13 Položení geotextilie FILTEK 500 0,5 days 11.5.2015 11.5.2015

14 Položení dlažby na ter e 2 days 11.5.2015 13.5.2015

15 St echa nad 2NP 8,5 days 13.5.2015 25.5.2015

16 O išt ní st echy nad 2NP 0,5 days 13.5.2015 13.5.2015

17 Aplikace penetra ního nát ru DEKPRIMER 0,5 days 14.5.2015 14.5.2015

18 H.I. - asfaltové pásy Glastek 40 SM 1 day 14.5.2015 15.5.2015

19 Ošet ení detail , v etn  vtok  a prostup 0,5 days 15.5.2015 15.5.2015

20 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 18.5.2015 18.5.2015

21 T.I. - styrotrade EPS 150 S v etn  klín 1 day 18.5.2015 19.5.2015

22 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 19.5.2015 19.5.2015

23 H.I. fólie DEKPLAN 77 v ploše 1 day 20.5.2015 20.5.2015

24 Montáž profil 1 day 21.5.2015 21.5.2015

25 Ošet ení detail , atika, svody a prostupy 0,5 days 22.5.2015 22.5.2015

26 Položení geotextilie FILTEK 500 0,5 days 22.5.2015 22.5.2015

27 Položení dlažby na ter e 1 day 25.5.2015 25.5.2015
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ID Task Name Duration Start Finish

1 Plochá st echa vegeta ní 30 days 20.4.2015 29.5.2015

2 P íprava ZS, p evzetí stavby 0,5 days 20.4.2015 20.4.2015

3 O išt ní st echy nad 3NP 17,5 days 22.4.2015 15.5.2015

4 Aplikace penetra ního nát ru DEKPRIMER 2 days 22.4.2015 23.4.2015

5 H.I. - asfaltové pásy Glastek 40 SM 2 days 24.4.2015 27.4.2015

6 Ošet ení detail , v etn  vtok  a prostup 0,5 days 28.4.2015 28.4.2015

7 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 28.4.2015 28.4.2015

8 T.I. - styrotrade EPS 150 S v etn  klín 3 days 29.4.2015 1.5.2015

9 Položení geotextilie FILTEK 300 1 day 4.5.2015 4.5.2015

10 H.I. fólie DEKPLAN 77 v ploše 2 days 5.5.2015 6.5.2015

11 Montáž profil 1 day 7.5.2015 7.5.2015

12 Ošet ení detail , atika, svody a prostupy 1 day 8.5.2015 8.5.2015

13 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 11.5.2015 11.5.2015

14 Položení nopové fólie 0,5 days 11.5.2015 11.5.2015

15 Položení geotextílie FILTEK 200 0,5 days 12.5.2015 12.5.2015

16 Navážka substrátu DEK RNSO 80 2,5 days 12.5.2015 14.5.2015

17 Zasetí travní sm sí 0,5 days 15.5.2015 15.5.2015

18 St echa nad 2NP 10,5 days 15.5.2015 29.5.2015

19 O išt ní st echy nad 2NP 0,5 days 15.5.2015 15.5.2015

20 Aplikace penetra ního nát ru DEKPRIMER 0,5 days 18.5.2015 18.5.2015

21 H.I. - asfaltové pásy Glastek 40 SM 1 day 18.5.2015 19.5.2015

22 Ošet ení detail , v etn  vtok  a prostup 0,5 days 19.5.2015 19.5.2015

23 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 20.5.2015 20.5.2015

24 T.I. - styrotrade EPS 150 S v etn  klín 1 day 20.5.2015 21.5.2015

25 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 21.5.2015 21.5.2015

26 H.I. fólie DEKPLAN 77 v ploše 1 day 22.5.2015 22.5.2015

27 Montáž profil 0,5 days 25.5.2015 25.5.2015

28 Ošet ení detail , atika, svody a prostupy 0,5 days 25.5.2015 25.5.2015

29 Položení geotextilie FILTEK 300 0,5 days 26.5.2015 26.5.2015

30 Položení nopové fólie 0,5 days 26.5.2015 26.5.2015

31 Položení geotextílie FILTEK 200 0,5 days 27.5.2015 27.5.2015

32 Navážka substrátu DEK RNSO 80 2 days 27.5.2015 29.5.2015

33 Zasetí travní sm sí 0,5 days 29.5.2015 29.5.2015
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